WAREHOUSING

Voorraadproject op smaak
Solina optimaliseert voorraden met Optimact
De bedrijvengroep Solina is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van functionele voedingsadditieven, sauzen, kruiden en aromatische mengelingen. De forse groei van de voorbije jaren dwong Solina zijn
voorraadbeheer onder de loep te nemen. In eerste instantie was het de bedoeling om vooral de liquiditeitspositie te verbeteren. Daarbij schakelde de organisatie Xeleos Consulting in. Met de nodige analyses en zijn
software Optimact wist die de voorraden binnen de Belgische vestigingen aan banden te leggen. Een verhelderend gesprek met Ward Terryn, director operations bij Solina Groep.

De Solina Group is het resultaat van een
lange geschiedenis met diverse overnames
in de hoofdrol (zie kader). De twee Vlaamse
productiesites tellen in totaal 78 medewerkers. Samen realiseren ze een omzet van
zo’n 35 miljoen euro. Zo’n 15% van de productie is bestemd voor export.

die ze wensen, waarbij pakweg één zak product exact overeenstemt met de hoeveelheid die zijn productieproces vereist. Binnen
onze R&D-afdeling ontwikkelen we bovendien ingrediënten specifiek op maat van de
klant.”

Vinger aan de voorraad
“Door strategische fusies in verschillende
segmenten van onze business hebben we
vandaag een breed spectrum aan klanten,
gaande van kleine slagerijen en traiteurs
over retailers tot grote industriële klanten”,
licht Ward Terryn toe. “Afhankelijk van het
type klant leveren we zeer diverse producten. Bij de slagerijen denken we vooral aan
kruidenmixen, industriële klanten voorzien
we van een reeks functionele voedingsingrediënten op het vlak van bewaring, geur
en smaak. Het assortiment omvat poeders,
pasta’s, vloeistoffen en sauzen. We kunnen
bedrijven exact de hoeveelheden leveren
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Door de jaren heen heeft de strategie van
Solina de organisatie evenwel met hoge
voorraden opgezadeld. “We kregen steeds
meer problemen om de opgeslagen volumes in toom te houden. Dat gold vooral
voor het industriële segment, dat we vanuit Izegem beleveren. Aangezien sommige
specerijen van heel ver komen, kochten we
die vaak in volle vrachten aan. Gelukkig hebben die producten een lange houdbaarheid,
maar toch bleven we soms met voorraad zitten. Bovendien moesten we continu magazijnruimte bij huren om die volumes op te
slaan. Op den duur kregen we het imago

Ward Terryn, director operations bij Solina: “Vroeger produceerden we in principe alle artikelen
op voorraad. Nu stellen we ons systematisch de
vraag welke producten we op voorraad moeten
houden en welke we beter op order kunnen
produceren.”
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een ‘trader’ te zijn. Daar wilden we vanaf”,
zegt Ward Terryn. “Bovendien worden we
sinds de versmelting van Sfinc en Savena
tot Solina Group in 2012 (zie kader), geconfronteerd met een aantal strenge financiële
targets.”
Dat de voorraadniveaus voor verbetering
vatbaar waren, was al langer duidelijk binnen de organisatie. Alleen had Solina het
moeilijk om de vinger aan de pols te krijgen. Daarom ging Ward Terryn op zoek naar
een partner die de nodige ondersteuning
kon bieden: “We hadden er weinig vertrouwen in dat een ERP-leverancier (Enterprise
Resource Planning) in staat zou zijn om op
een zeer dynamische manier met voorraadparameters om te gaan. Daarom zijn we op
zoek gegaan naar een specifieke software
waarvan we zeker wisten dat die dat wel
kon. Als partner hebben we gekozen voor
Xeleos Consulting. Die wist met zijn software Optimact heel snel onze belangrijkste pijnpunten bloot te leggen. Dat heeft
ons overtuigd. Wij waren een van de eerste
bedrijven die met het pakket in zee gingen.
Dat was uiteraard een risico, maar anderzijds
gaf ons dat het voordeel dat wij nog heel
wat specifieke aanpassingen hebben kunnen vragen.”

Gefaseerde voorraadvermindering
Xeleos Consulting kwam net op tijd, want
in de zomer van 2013 werd de druk van
bovenaf opgedreven om de voorraadniveaus terug te schroeven. Om vaart in het
project te krijgen, werden de stand van
zaken en de doelstellingen op software-

en organisatorisch vlak vastgelegd tijdens
wekelijkse meetings. Aan die doelstellingen
werden systematisch acties gekoppeld.
In een eerste fase van het project werd
de voorraadstrategie van alle artikelen
in vraag gesteld. “Vroeger produceerden
we in principe alle artikelen op voorraad.
Nu gingen we ons voor elk product de
vraag stellen welke producten op voorraad moesten worden gehouden en welke
we beter op order konden produceren”,
schetst Ward Terryn. “Daarbij hebben we
telkens duidelijk de service die we voor
elk van die artikelen wilden bieden gedefinieerd. Immers, terwijl voor strategische
items een serviceniveau van 95% een must
is, kan een serviceniveau van 80% voor de
minst belangrijke categorieën volstaan.”
Die analyseoefening voerde Solina uit met
behulp van Optimact aan de hand van
diverse productkarakteristieken, zoals de
verkoopvolumes. Na die eerste fase van
enkele maanden wist Solina de voorraad al
met 12% te verlagen.
W. Terryn: “We boekten dus al vooruitgang
nog voor het pakket was geïmplementeerd. Dat schiep vertrouwen. Weliswaar
zijn we ook met klanten moeten gaan
spreken. Als een klant bijvoorbeeld wil
dat wij een product voor hem op voorraad
houden, terwijl we dat volgens de analyses beter niet doen, dan zal hij ons moeten
beloven dat hij de voorraad die we voor
hem aanhouden volledig zal afnemen.
We zijn trouwens niet enkel de producten
maar ook de klanten meer gaan segmenteren. Afhankelijk daarvan gaan we meer of
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minder mee in de wensen van elke individuele klant.”
In een tweede fase stapte Solina af van de systematische berekening van voorraadparameters met Excel. Die taak zou Optimact voortaan
op zich nemen. In totaal spreken we over zo’n
5.000 referenties, waaronder zowel grondstoffen als afgewerkte producten. Optimact
genereert voor die artikelen een maandelijkse
forecast en herberekent alle voorraadparameters op een dynamische manier. Automatisch
stelt Optimact de meest geschikte forecastmethode voor, die door de planner indien
nodig manueel kan worden aangepast. Heeft
een product een historiek van twee jaar, dan
worden ook seizoensinvloeden meegenomen.
Op basis van alle verzamelde data worden
binnen de organisatie de nodige beslissingen
genomen, bijvoorbeeld op het vlak van aankooporders, productieorders,... Na die tweede
fase zag Solina zijn voorraad met nog eens 25
procent verminderen.

Ruimte voor groei
Sinds de komst van Optimact is de liquiditeitspositie van Solina er zienderogen op voor-

Afhankelijk van het type klant levert Solina zeer
diverse producten. Bij de slagerijen denken we
vooral aan kruidenmixen, industriële klanten
voorziet de organisatie van een reeks functionele
voedingsingrediënten op het vlak van bewaring,
geur en smaak.
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uitgegaan. Ook in de kosten voor de externe
magazijnen kon Solina flink snoeien. Bovendien is er nu binnen de eigen magazijnen
zowel ambiante als gekoelde ruimte vrijgekomen, waardoor verdere groei intern kan worden opgevangen. “Veel van de vrijgekomen
ruimte hebben we te danken aan de ABC/
XYZ-analyse die we nu consequent toepassen. Daarbij houden we enerzijds rekening
met de waarde (omzet/verkopen) en anderzijds met de dynamiek van de consumptie of
de verkoop”, weet Ward Terryn. “Op basis van
die classificatie hebben we intussen een aantal
drastische maatregelen genomen, vooral op
het vlak van grondstoffen en verpakkingen. Zo
kopen we gelatine – een dure grondstof – niet
langer per volle vracht vanuit Italië maar per
pallet vanuit Nederland. Daarnaast kopen we
de lege bidons die we gebruiken voor marinades niet meer aan per volle vracht van de
fabrikant aan de overzijde van de straat, maar
wel van een distributeur, bij wie we de bidons
per pallet kunnen afroepen.”
Optimact biedt de organisatie tevens een
beter overzicht over de voorraden die op
de verschillende Belgische sites aanwezig zijn.“ Bedoeling is om op basis van die
data nog meer onze strategische voorraad op één site te leggen. Voor wat kruiden betreft, is dat logischerwijs Eke, van
waaruit we intercompanyzendingen met
kruiden naar Izegem kunnen doen. We zijn
bovendien de ERP’s in onze verschillende
vestigingen naar Microsoft Dynamics AX
aan het brengen, wat uiteindelijk in een
nog beter overzicht van de voorraden op
groepsniveau in Optimact zal resulteren.
Het is ook zeer waarschijnlijk dat binnen
afzienbare tijd de Franse sites met Optimact kennis zullen maken”, zo klinkt het.
Tot slot komt de nieuwe manier van werken de interne processen duidelijk ten
goede. “Met Optimact komen abnor-

Met behulp van Optimact voerde Solina een
analyseoefening uit aan de hand van diverse
productkarakteristieken, zoals de verkoopvolumes. Na die eerste fase van enkele maanden wist
Solina de voorraad al met 12% te verlagen.

male veranderingen in de vraag, hoge
bestelhoeveelheden en dode voorraden
meteen bovendrijven. Niet minder dan
vier keer per dag wordt een update van
de bestellingen en voorraadposities op
basis van de data automatisch uit het ERP
naar Optimact doorgesluisd. Koopt een
klant bijvoorbeeld één item een maand
niet meer, dan merken we dat meteen.
We hebben ook vastgesteld dat we de
laatste jaren te veel verschillende items
hebben gecreëerd. Nu maken we er een
goede gewoonte van om er per meeting een twintigtal te schrappen”, besluit
Ward Terryn. “Die grote visibiliteit biedt
ons een goede basis om maandelijks met
verkoop, aankoop en R&D problemen en
opportuniteiten te bespreken. Zo houden
we de dynamiek die we hebben gecreëerd
levend en kunnen we continu voorraadverbeteringen door voeren.”
TC

