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Wereldwijde distributie, zo 
veelzijdig als een Zwitsers zakmes

Victorinox
Het Zwitserse zakmes is waarschijnlijk het bekendste product 
van het bedrijf Victorinox, dat in 1884 werd opgericht als 
messenmakerij. Of het nu gaat om een bergtocht, het repareren 
van een fiets of zelfs een ruimtewandeling, het iconische 
Zwitserse zakmes is al meer dan 130 jaar een veelzijdig en 
betrouwbaar hulpmiddel in het dagelijkse leven, bij sport en op 
het werk. De naam Victorinox staat voor kwaliteit, functionaliteit, 
innovatie en een hoogwaardig ontwerp van zijn producten en is 
een wereldwijd erkend Zwitsers merk. Naast de verschillende 
zakmessen omvat het productportfolio ook keukenmessen, 
parfum, horloges en reiskoffers. 

Branche Retail

Bedrijfsmodel/
toepassing

B2b: centrale wereldwijde distributie 
van het Victorinox-assortiment 
aan groothandelaren, winkels en 
e-commerce (vanaf 2023)

Artikelen zakmessen, parfums, horloges, 
keukenmessen, reiskoffers

In bedrijf sinds herfst 2020 

Technische 
aspecten

automatisch opslagsysteem OSR 
Shuttle™ Evo 1D, ergonomische 
goederen-naar-persoon-picking, geleide 
value-added-service-werkplekken, 
multifunctionele verpakkingsstations, 
volledig geïntegreerde software-
oplossing met KiSoft One WMS, 
KiSoft One WCS, machinebesturing, 
gegevensanalyse met KiSoft Analytics 

Highlights en 
speciale kenmerken 

van de oplossing

consolidatie van zeventien 
magazijnlocaties in een 
gemeenschappelijk distributiecentrum; 
directe aansluiting op de 
Gotthartspoorlijn voor de levering van 
goederen; eerste geautomatiseerde 
magazijn sinds 1884; architectonisch 
zo ontworpen dat de vestiging is 
geïntegreerd in het omringende 
Zwitserse landschap

Leveringsprestaties 
per dag | jaar 

meer dan 1.000 orders per dag | ca. 
235.440 per jaar



De distributiestructuur van Victorinox is in de loop der jaren 
gegroeid: uiteindelijk exploiteerde het bedrijf zeventien 
magazijnen in drie Europese landen om distributiepartners 
en winkels wereldwijd te bevoorraden met de verschillende 
productcategorieën. Dit maakte de distributie complex en 
veeleisend. "Het was nauwelijks mogelijk om de voorraden 
van alle productcategorieën bij te houden. Dit resulteerde 
in hoge operationele kosten en een zeer productspecifieke 
klant- en verzendstructuur", zegt Edgar Flecklin, Head of 
Distributionscenter bij Victorinox. In de praktijk betekende dit 
dat een b2b-klant die producten uit vijf categorieën bestelde, vijf 
verschillende pakketten (en dus vijf facturen) uit verschillende 
magazijnen op uiteenlopende tijdstippen ontving. 

"Zwitserse traditie en kwaliteit 
staan bij ons merk centraal. 
Met ons nieuwe wereldwijde 

distributiecentrum in Seewen 
zetten we ons duidelijk in voor 

ons thuisland en versterken we 
de economie van de regio en de 

toekomst van Victorinox." 
Carl Elsener

CEO Victorinox 

Vandaag de dag is Victorinox een wereldwijde onderneming 
met dertien dochterondernemingen en 2.100 werknemers. De 
producten van Victorinox worden in meer dan 120 landen over 
de hele wereld verkocht. De hoogwaardige producten worden 
voornamelijk in Zwitserland geproduceerd: vier van de vijf 
productcategorieën worden hier vervaardigd. Deze zogenaamde 
swissness is een belangrijk onderdeel van het merk Victorinox, 
maar zorgt ook voor 20 procent hogere kosten. Vooral de 
bestaande supplychain en distributiestructuur werden voor 
Victorinox steeds meer een kostenfactor en een belemmering 
voor de geplande groei. Daarom besloot het bedrijf in 2016 zijn 
distributie te centraliseren in de vestiging Seewen in Zwitserland 
en fors te investeren in de digitalisering en automatisering van 
het nieuwe distributiecentrum. Op deze manier zet Victorinox de 
koers uit voor toekomstige groei en optimaliseert niet alleen de 
efficiëntie, kosten, opslag en verzending ook de duurzaamheid 
van het distributieproces.

"Door onze wereldwijde waardeketen 
opnieuw af te stemmen en 
automatiseringstechnologie te gebruiken, 
verhogen we de efficiëntie en kwaliteit 
en verlagen we de kosten. Tegelijkertijd 
sparen we waardevolle grondstoffen en 
leveren we als bedrijf een belangrijke 
bijdrage aan duurzaamheid." 
Michaela Argirò
Chief Supply Chain Officer
Member of the Executive Board Victorinox

Voor het nieuwe centrale distributiecentrum stelde 
Victorinox een aantal doelstellingen vast die moesten 
worden behaald: 

Gecentraliseerd voorraadbeheer en 
verantwoordelijkheid

Ontwerp van efficiënte processen, rekening 
houdend met verschillende productgroepen en 

verzending in meerdere categorieën 

Standaardisatie van logistieke processen en 
dus kostenoptimalisatie  

B2b-klanten ontvangen per bestelling 
maximaal één levering en één factuur voor alle 

producten 

Schaalbare oplossing; tijdshorizon 10 jaar 

Met de nieuwe locatie met gedigitaliseerde en 
geautomatiseerde processen voor wereldwijde distributie 
maakt Victorinox zich op voor toekomstige groei en biedt 
het tegelijkertijd kansen voor de regio.



Een inkijkje in het distributiecentrum 

Hoe ziet het gloednieuwe centrale distributiecentrum van Victorinox er van binnen uit? 
Hoe worden de processen op elkaar aangesloten? En hoe wordt ervoor gezorgd dat 
de Zwitserse zakmessen, keukenmessen, parfums, horloges en koffers snel, efficiënt, 
grondstofzuinig, in de juiste hoeveelheden, met optimale kwaliteit en vooral in een 
geconsolideerde levering met één factuur hun weg vinden naar de Victorinox-winkels 
en -distributiepunten over de hele wereld? 

Het is allemaal een kwestie van logistiek. Laten we een kijkje nemen. 

"Door de goederen centraal op 
te slaan in het geautomatiseerde 
magazijn voor kleine onderdelen 
OSR Shuttle™ Evo, hebben we 
optimaal zicht op onze voorraad 
en te allen tijde toegang tot alle 
artikelen." 
Dennis Haverkate
Supply Chain Business Process Owner
Victorinox

"Op logistiek vlak was het zowel spannend 
als uitdagend om het traditionele en 

innovatieve bedrijf Victorinox de 21e eeuw 
in te helpen. Daarbij werd eens te meer 

duidelijk dat een intensieve samenwerking 
op een gelijkwaardige manier tot een 

geweldig resultaat kan leiden." 
Daniel Hütter

Team Leader System Engineering
KNAPP 

13.500 artikelen van alle productcategorieën op voorraad

180.000 stuks per dag verzonden

115.000 bestellingen per jaar

40 miljoen producten per jaar 

1,2 miljoen orderregels per jaar
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Goederenlevering per trein 

Het zakmes wordt geproduceerd in Ibach-Schwyz, slechts 
enkele kilometers verderop, en geleverd per vrachtwagen. 
De horloges worden in Delémont geproduceerd en ook per 
vrachtwagen geleverd. Het nieuwe distributiecentrum heeft een 
eigen spoorverbinding: dit is zeer ecologisch en verminderd het 
vrachtwagenverkeer in de regio. De reiskoffers worden per trein 
geleverd. 

Goedereningang: efficiënte processen beginnen bij 
correcte stamgegevens

Er zijn drie werkstations in de goedereningang: de goederen 
worden in het goederenbeheersysteem gecontroleerd, 
geregistreerd en klaargemaakt voor de opslag. De stamgegevens, 
d.w.z. informatie zoals het artikelnummer, de hoeveelheid of de 
voorraad, worden vastgelegd en opgeslagen met behulp van 
de all-in-one-software KiSoft. KiSoft selecteert ook de juiste 
opslaglocatie voor de goederen. Voortaan kan elk artikel tijdens 
het hele verwerkingsproces gevonden en gevolgd worden.

Ruimtebesparend en slim opgeslagen in de OSR Shuttle™ 
Evo 

Als centrale goederenopslag vormt de OSR Shuttle™ Evo het hart 
van de efficiënte fulfillmentprocessen in het distributiecentrum 
van Victorinox.

De OSR Shuttle™ Evo bestaat uit vier gangen van vijftig meter 
lang, 29 niveaus en heeft in totaal 38.500 plekken. In totaal 
bedienen 116 krachtige shuttles de stellingen. Bakken, dozen en 
dozen op trays kunnen in het stellingensysteem op verschillende 
dieptes worden opgeslagen: de laadhulpmiddelen kunnen 
afmetingen hebben tot 800 x 600 x 400 mm en gevuld worden 
met ladingen tot vijftig kilo.

"Door de goederen centraal op te slaan 
in het geautomatiseerde magazijn voor 
kleine onderdelen OSR Shuttle™ Evo, 

hebben we optimaal zicht op onze 
voorraad en te allen tijde toegang tot alle 

artikelen." 
Dennis Haverkate

Supply Chain Business Process Owner
Victorinox

De goederen klaarmaken voor opslag 

Ongeveer 93 procent van de goederen is vanwege hun 
afmetingen geschikt voor opslag in het automatische magazijn 
voor kleine onderdelen, de OSR Shuttle™ Evo. De overige 
goederen worden opgeslagen in het palletmagazijn. Afhankelijk 
van de productcategorie maken de werknemers op de 
goedereningangstations de goederen als volgt klaar voor opslag 
in de OSR Shuttle™ Evo:

• herverpakken (decant-werkplekken) van de goederen in 
Victorinox-opslagbakken; 

• directe opslag van hele dozen.

Elk uur maken de werknemers tot vierhonderd dozen klaar voor 
opslag in het automatische opslagsysteem OSR Shuttle™ Evo 
en veertig pallets voor opslag in het palletmagazijn.

De goederen worden per vrachtwagen en trein aan het 
distributiecentrum geleverd. 

Dagelijks worden tot twintig vrachtwagens/containers met goederen 
geleverd. De goederen worden verzameld op de drie werkstations 
voor de goedereningang. Elk artikel wordt geregistreerd in het 
goederenbeheersysteem en kan zo in alle verdere processen 
worden gevolgd. 

In het OSR Shuttle™ Evo geautomatiseerde magazijn voor kleine 
onderdelen bedienen 116 krachtige shuttles de stellingen en halen 
goederen op om ze te verzamelen en vervolgens terug te brengen 
naar het magazijn.
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Optimale magazijnstrategie en voorraadoverzicht met 
KiSoft 

Het automatische opslagsysteem OSR Shuttle™ Evo is volledig 
geïntegreerd in het KiSoft-softwarelandschap. De KiSoft-
software houdt alle artikelen in het magazijn bij en coördineert 
en optimaliseert de bewegingen van de shuttles en de liften. Per 
uur kunnen 1.700 opslag- en ophaalacties worden uitgevoerd. 
KiSoft zorgt ook voor de opslagstrategie: hier ligt de nadruk op 
maximale beschikbaarheid van goederen en opslagdichtheid. 
KiSoft berekent de ideale opslaglocatie voor elk van de 
artikelen om een optimale beschikbaarheid van de goederen 
te garanderen. Door het gebruik van KiSoft krijgt Victorinox ook 
een transparant overzicht van de gehele voorraad; dit was een 
centrale eis van het gehele project. 
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Semiautomatisch palletmagazijn geïntegreerd in KiSoft

Er is ruimte voor 10.000 pallets in een semiautomatisch 
palletmagazijn met smallegangenheftrucks. Het palletmagazijn is 
ook naadloos geïntegreerd in de KiSoft One-softwareoplossing. 
Bevoorrading voor de OSR Shuttle™ Evo wordt bijvoorbeeld 
automatisch door KiSoft aangevraagd bij het palletmagazijn. Dit 
zorgt ervoor dat de juiste goederen altijd op het juiste moment 
beschikbaar zijn voor picking.

Softwaregestuurde orderpickingprocessen optimaliseren 
kwaliteit en prestaties

Aan het OSR Shuttle™ Evo-opslagsysteem zijn vier 
ergonomische goederen-naar-persoon-werkplekken van de 
Pick-it-Easy-serie gekoppeld. Hier vindt de samenstelling en 
het picken van de klantenorders plaats. De OSR Shuttle™ Evo 
slaat de benodigde bakken in de juiste volgorde op en maakt 
ze beschikbaar bij de Pick-it-Easy-werkplekken. Tegelijkertijd 
worden orderbakken naar de werkplekken gevoerd: deze zijn 
in de software gekoppeld aan de order. Dit zorgt ervoor dat 
de juiste goederen voor de juiste klant worden verzameld. Dit 
gebeurt volledig automatisch via KiSoft: de software berekent de 
ideale volgorde van de bakken en de orders, optimaliseert zo de 
routes van de shuttles en zorgt ervoor dat alle bestellingen op 
tijd worden verwerkt. 

Met Pick-it-Easy wordt het werk eenvoudig

Ontwerp van de werkplekken 
De Pick-it-Easy-werkplekken zijn ontworpen volgens de laatste 
inzichten op het gebied van arbeidsgeneeskunde en zijn onder 
meer voorzien van antivermoeidheidsmatten, geluidsisolatie 
en prettige, afgeronde werkoppervlakken. Dit betekent 
dat de werknemers van Victorinox een geoptimaliseerde 
werkomgeving hebben en zich volledig kunnen concentreren op 
de orderverwerking. 

Usability
Bovendien zijn de easyUse-gebruikersinterfaces dankzij hun 
overzichtelijk ontwerp en touchdisplays met hoge resolutie zeer 
gebruiksvriendelijk. Op de interfaces zien de werknemers welke 
goederen uit welke bakken moeten worden gehaald en in welke 
bakken ze moeten worden geplaatst. Iedere werkstap moet 
worden bevestigd en wordt teruggemeld aan KiSoft. Dit zorgt 
voor een uiterst transparant werkproces. Bovendien regelt KiSoft 
de gelijkmatige bezettingsgraad van de werkplekken met orders. 

Vermogen
De Pick-it-Easy-werkplekken combineren functionaliteit, 
ergonomie, design en procesinnovatie in één werkplek: 
werknemers worden ontlast van zwaar werk zoals tillen of 
bukken, terwijl de kwaliteit en efficiëntie van de orderverwerking 
toeneemt. Per station kunnen de werknemers ca. veertig orders 
per uur verwerken, die verdeeld kunnen worden over maximaal 
vijftig bakken. 

De finishing touch in de value-added-service-zone 

Op in totaal acht werkplekken vindt individuele productafwerking 
plaats volgens de wensen van de klant, bijvoorbeeld de 
configuratie van horloges of het toevoegen van beschermhoezen 
en garantiecertificaten. Natuurlijk zijn ook de value-added 
service-werkplekken geïntegreerd in de KiSoft-oplossing. Orders 
die in dit gebied moeten worden verwerkt, worden automatisch 
omgeleid. De werknemers krijgen op de schermen alle relevante 
informatie over de order. 
 
Dankzij de volledige softwareoplossing zijn alle scherminterfaces 
uniform ontworpen voor alle gebruikers. In totaal kunnen tot  
360 producten per uur op maat worden gemaakt. 

Goed verpakt: verpakking en etikettering 

Op twaalf verpakkingswerkplekken worden de gepickte en 
afgewerkte goederen verpakt in verzenddozen voor de klanten. 
De leveringsbon, de factuur en het verzendingsetiket worden hier 
afgedrukt en toegevoegd. Zoals bepaald door Victorinox krijgt 
elke levering nu een geconsolideerde factuur en paklijst van de 
goederen. Dit vergemakkelijkt de verwerking van leveringen in de 
winkels. Gemiddeld worden 75 verzenddozen per uur klaargezet, 
tot 240 op piekmomenten.

Daar gaan we: uitgaande goederen en levering 

De klantenorders zijn nu klaar voor de reis naar hun bestemming. 
Op de afdeling uitgaande goederen worden de leveringen per 
klant en land verpakt op pallets of in containers voor wereldwijde 
verzending. De afgewerkte leveringen worden, indien mogelijk, 
per trein verder vervoerd. Gemiddeld worden 280 dozen per uur 
verzonden, tot 720 op piekmomenten.

Er is ruimte voor 10.000 pallets in een semiautomatisch 
palletmagazijn met smallegangenheftrucks.

Klantorders worden verwerkt op vier ergonomische goederen-
naar-de-persoon-werkplekken van de Pick-it-Easy-serie. 
De easyUse-gebruikersinterfaces zorgen voor een hoge 
gebruiksvriendelijkheid. 

Victorinox biedt zijn b2b-klanten speciale diensten voor de 
afwerking van bestelde goederen. Hier krijgen de goederen 
bijvoorbeeld beschermhoezen of garantiecertificaten.  
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"Met de Pick-it-Easy-werkplekken creëren 
we een moderne werkomgeving voor 

onze werknemers. Tegelijkertijd zorgen 
we ervoor dat bestellingen met meerdere 

producten optimaal geconsolideerd bij 
onze b2b-klanten aankomen." 

Dennis Haverkate
Supply Chain Business Process Owner

Victorinox



Duurzame 
aspecten 
bij Victorinox

Duurzame aspecten van het nieuwe DC en de automatisering 
Naast het verhogen van de efficiëntie en het vereenvoudigen van de wereldwijde distributieprocessen was het 
duurzame ontwerp van de nieuwe distributielocatie in Seewen een belangrijk aandachtspunt voor Victorinox. 

Zonne-energie en goederenvervoer per trein

Het bedrijf heeft talrijke maatregelen genomen, 
zoals een fotovoltaïsch systeem dat de fabriek en 
de kantoorgebouwen van elektriciteit voorziet. Het 
eigen fotovoltaïsche systeem genereert 786 kilowatt 
elektriciteit per jaar. 

Bovendien beschikt de locatie over een eigen 
goederenstation, waardoor de regio veel 
vrachtwagenverkeer bespaard blijft.

De productie van de magazijntechnologie, 
zoals de shuttles, Pick-it-Easy-werkplekken of 
transportbandtechnologie, vindt plaats in het 
hoofdkantoor van KNAPP in Hart bei Graz in 
Oostenrijk: hierdoor was de transportroute naar 
Zwitserland kort.

De intelligente processen in het distributiecentrum 
van Victorinox leiden ook tot een verminderd 
aantal individuele leveringen met een hogere 
goederenomzet, minder verpakkingsmateriaal 
en minder transportroutes.

Het automatische opslagsysteem OSR 
Shuttle™ Evo is bijzonder zuinig in termen 
van stroomverbruik: een shuttle verbruikt 
per uur ongeveer evenveel elektriciteit 
als een volautomatische koffiemachine. 
Bovendien zijn shuttles en liften uitgerust met 
energieterugwinningsmodules die remenergie 
terugvoeren in het systeem.

Het motto op de Pick-it-Easy-werkplekken 
is: work smart, not hard. Het doel is de 
werknemers een optimale werkomgeving te 
bieden waarin zij met geringe fysieke belasting 
hoge prestaties kunnen leveren. Dit wordt bereikt 
door het goederen-naar-persoon-principe, 
waarbij werknemers tot 90 procent minder 
hoeven te lopen dan bij persoon-naar-goederen-
picking. Bovendien zijn de werkplekken voorzien 
van antivermoeidheidsmatten en geluidsisolatie.

Tijdens het bedrijf zorgt de op maat gemaakte 
KiSoft One-software voor geoptimaliseerde en 
duurzame processen. De software heeft een 
overzicht van de gehele goederenvoorraad, de 
te verwerken orders en de beschikbare middelen 
en stuurt de orderplanning en -verwerking 
centraal aan. Door orders met soortgelijke 
goederen te combineren tot zogenaamde 
batchorders worden de reisafstanden van de 
shuttles geminimaliseerd en wordt de efficiëntie 
van de handmatige orderverwerking op de Pick-
it-Easy werkplekken gemaximaliseerd. 

Een duidelijk onderhoudsconcept en proactief 
onderhoud optimaliseren de beschikbaarheid 
en de levensduur van de systeemcomponenten. 
Victorinox heeft ook snel en gemakkelijk toegang 
tot reserveonderdelen via onze KNAPP-vestiging 
in Zwitserland.

Productie

Verpakking

OSR Shuttle™

Pick-it-Easy

Software

Service

Automatisering draagt bij tot duurzaamheid

De intelligente automatiseringstechnologie en softwareoplossing dragen ook bij tot de ecologische voetafdruk 
van het distributiecentrum. Alle technologieën zijn robuust en onderhoudsvriendelijk en zijn ontworpen om 
vijftien jaar en langer te functioneren: versleten onderdelen kunnen gemakkelijk worden vervangen.
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"Ons nieuwe distributiecentrum 
is de spil van onze wereldwijde 
verzendingsactiviteiten en stelt ons in 
staat om met optimale kwaliteit aan de 
huidige en toekomstige eisen van onze 
klanten te voldoen. Het DC creëert 
de basis om de voorafgaande en 
opvolgende processen naar een nieuw 
niveau te brengen. Nu hebben we een 
transparante end-to-end-supplychain." 
Dennis Haverkate
Supply Chain Business Process Owner
Victorinox

Automatiseringssuccessen bij Victorinox 

Geoptimaliseerde 
beschikbaarheid van goederen

Enorme vooruitgang wat betreft de 
beschikbaarheid van goederen

Geoptimaliseerde 
goederenstroom

Van de volledige waardeketen: van 
de leverancier tot aan de eindklant

Eén zending en factuur per 
bestelling

B2b-klanten ontvangen slechts 
één factuur en zending voor alle 

productgroepen

Minder misrekeningen
Door plausibiliteitscontrole

Automatisering zorgt voor 
eenvoudigere processen

Vereenvoudigde processen en 
gedeeltelijke automatisering van 

arbeidsintensieve taken

Verlagen van de totale kosten
Door lagere bedrijfskosten

Geoptimaliseerde voorraden
Dankzij centraal voorraadbeheer

Gelijktijdige toegang tot alle 
producten

Door opslag in de OSR Shuttle™ 
Evo


