
End-to-end supply chain-visibiliteit 
in realtime

Samenwerken over complexe 
netwerken heen

Elimineren van informatiesilo’s

Verbeteren van de 
productbeschikbaarheid

Ontvangen van voorspellende 
waarschuwingen 

Harmoniseren van verschillende 
IT-systemen

Toegang tot kritieke informatie 
onderweg

Collaboratieve, realtime 
supply chain intelligentie 
... voor end-to-end  
controle en visibiliteit

Supply chain-netwerk

Realtime-inzicht

Kostenbeheersing

Continuous improvement



Supply chain-visibiliteit  
in realtime
ZetesOlympus is een collaboratieve 
supply chain intelligentie tool die 
zorgt voor operationele visibiliteit in 
realtime, waarschuwingen bij kritieke 
gebeurtenissen en voor een beter zicht 
op voorraadstromen binnen uw end-to-
end partner- en vervoerdersnetwerk.

In realtime traceren 
van leveranciers-KPI’s / 
voorspellende waarschuwingen

+
Meer % perfecte orders / 
klantentevredenheid +

Meer efficiëntie  
en minder kosten

• Voorspellende waarschuwingen van 
gebeurtenisvertragingen, fouten en 
mogelijke verstoringen

• Meer verkopen door minder 
voorraadtekorten

• Betere resource-efficiëntie, 
inventaris, callcenters, 
arbeidskrachten

• Betere OTIF-resultaten (on-time-
in-full)

• Minder niet-nalevingskosten/-
boetes

• Minder kosten voor het herstellen 
van verstoringen

• Geoptimaliseerde 
leveranciersprestaties/-inzet

• Dynamische orderherroutering 
/ bestemmingswijziging

• Sneller oplossen van geschillen 
en ontvangen van betalingen

Toegang tot informatie via het internet vanaf uw bureau of onderweg.

Sneller en kostenefficiënter benutten van de voordelen zonder 
risico’s voor de bestaande systemen

• Beheer kritieke uitvoeringsproblemen binnen uw uitgebreide 
supply chain-netwerk met ‘Big Picture’-visibiliteit.

• Ontvang voorspellende waarschuwingen om 
risicogebeurtenissen die de planningen kunnen verstoren in in 
kaart te brengen.

• Maak gebruik van IoT-technologie voor remote event capture.

• Realiseer samenwerking tussen logistieke providers, 
vervoerders en leveranciers.

• Pas dashboards aan aan specifieke rollen en aan de vereiste 
gedetailleerdheid van de rapportage.

• Beschik over volledige en nauwkeurige visibiliteit van 
individuele orders en van de status van inkomende / uitgaande 
zendingen binnen uw end-to-end supply chain.

• Verfijn waarschuwingen voor specifieke stakeholderrollen en 
overeenkomstig de geplande mijlpalen.

• Blijf overal van op de hoogte via veilige en eenvoudige  
toegang tot de webportal.

• Maak gebruik van de informatiesystemen 
van uw supply chain-partners voor toegang 
tot en het filteren van gegevens over kritieke 
gebeurtenissen.

• Maak contact met de ZetesOlympus-datahub 
om wat relevant is voor uw stakeholders te 
harmoniseren en weer te geven.

• Maak uw investeringen future-proof door 
flexibiliteit en schaalbaarheid, om te voldoen 
aan toekomstige vereisten.

www.zetes.com

Maximaliseren van perfecte orderleveringen en supply chain-efficiëntie

Blijf flexibel met 360°-visibiliteit en voorspellende waarschuwingen

Ondersteun uw team met aangepaste dashboards

Koppel en harmoniseer verschillende informatiesystemen
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