
Het belang van een goed 

georganiseerd verpakkingsproces
Impact project PackAssist

Gent, 18-11-2014





Doel van het impactproject

Impact projectomschrijving: het belang van een goed 

georganiseerd verpakkingsproces

o Component 1: wat is het effect van goed georganiseerd en 

geborgd verpakkingsproces met de PackAssist applicatie

o Component 2: Testen en borgen middels een implementatie 

van PackAssist bij Philips Healthcare en zijn wereldwijde 

supply chain.

Betrokken partners: BOM

Betrokken pilot-bedrijven: FPC, Philips Healthcare, 

Packaging view
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KORTE INTRODUCTIE



Productie    Advies &
Dienstverlening

Handel

FPC houdt zich bezig met het analyseren van de meest 
uiteenlopende industriële verpakkingsvraagstukken en 

adviseert, ontwikkelt, implementeert en beheert 
verpakkingsoplossingen voor haar klanten. 



Inventariseren

Uitvoeren

Borgen

Dienstverlening FPC:



• Is alle benodigde informatie en kennis op alle plekken in de 
hele supply chain beschikbaar om een juiste verpakkingswijze 
te kiezen?

• Als bulk verzameld of juist als losse part?
• Hoe dan met retouren?

• Eénduidige manier van labelling?

• Zee- of luchtvracht?
• Bestemming?

Verpakkingsbeleid
praktijk?



Verpakkingsbeleid
praktijk?

• ESD gevoeligheid?

• Buiten of binnen de cleanroom uitpakken?
• Of misschien steriel?

• Droogmiddelen of misschien koeling?



Verpakkingsbeleid

• En als de verpakkingsspecificaties dan wijzigen?

• En wat dan met andere talen, landen, locaties, etc.?

• Data collectie en traceability?

praktijk?



Tier 1

Tier 1

Tier 1

Tier 2

Tier 2

WAREHOUSE

PARTS

SPARES

Cust. 1

Cust. 2

MACHINE

SPARES

FORWARD + BACKWARD FLOWS

Logistic

partners

Dead on arrival (DOA)



• Webbased

• Procesgerichte oplossing

• Grafische weergave van instructies (taalonafhankelijke animaties)

• Waar nodig is meertaligheid (als keuze-optie) voor gebruiker mogelijk!

• Rolgebaseerde toegang tot verschillende niveau’s van informatie en beheer

• Integratie van bestaande documentatie

• Koppelingen met bestaande systemen (ERP, WMS etc.)

• Gecontroleerd en transparant goedkeuringstraject voor nieuwe verpakkingen

• Direct opschalen naar verpakkingskundige voor specifieke vragen

Features



• Beheersing van verpakkingsprocessen in de volledige supply chain

• Gemakkelijk te leren, gemakkelijk te gebruiken

• Beheersing en standaardisatie (reductie) verpakkingsoplossingen

• Op krachtige, eenduidige manier data uit het veld halen

• Data en informatie direct universeel binnen één platform beschikbaar

• Aansluiting externe partijen

• Leverancier onafhankelijk

• Eénduidige manier van communicatie; geen ruimte voor eigen 
interpretatie of misverstanden

• Reductie van DOA’s door borging processen!

Benefits



Front-end: eenvoud!!

Klik op de afbeelding



Back-end: concepten!



Back-end: concepten!



Case

• >1.000 DOA’s zonder duidelijke oorzaak, verspreid over volledig portfolio: 
procesprobleem!

• Slechte merkuitstraling door algemene indruk verpakkingen en;

• Wildgroei verschillende soorten en maten verpakkingen (>600) 
in de keten

• Veel componenten zonder voorgeschreven verpakking

• Veel improvisatie (beperkte instructies, training, verp.mat.)

Situatie:
• 120.000 verschillende componenten (SKU’s)
• Totaal 2,2 mln stuks
• € 50 mln transportkosten/ jaar
• 1 mln orders/ jaar
• 55 locaties wereldwijd
• Next day deliveries



Case

• Centrale regie verpakkingsbeleid op de gehele keten (incl. partners)

• Reeds 90% DOA reductie (en dalend)

• Aantal verpakkingsvarianten (>600) werd teruggebracht naar standaardset 
van 25

• 90% van alle componenten gaan in deze standaardset van 25;
nog slechts 10% blijft uitzondering met “special packaging”

• Eénduidige, taalonafhankelijke instructies in de gehele keten; trainingstijden 
drastisch gereduceerd

• Re-pack acties dalend

• Zuivere data (DOA registratie) uit het veld

Resultaten
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