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Begripsomschrijving

Merge-in-transit is een logistiek concept waarbij een product op zijn
weg naar de klant just-in-time wordt samengesteld uit componenten,
afkomstig van geografisch verspreide toeleveranciers. Deze compo-
nenten worden door gespecialiseerde merge-in-transit software zo aan-
gestuurd dat ze tegelijkertijd op een vaste plaats samenkomen. Het
voornaamste doel is verlaging van opslag-, voorraad-, handling- en
transportkosten door het vermijden van (centrale) voorraden gereed
product.

Toelichting

Het afgelopen decennium heeft supply chain management een be-
langrijk stempel gedrukt op de vormgeving van veel logistieke ke-
tens. Kenmerken van supply chain management zijn vraaggestuurde
productie, voorraadminimalisatie, uitbesteding van niet-kernactivi-
teiten, doorlooptijdverkorting en global sourcing.
De logistieke besturing van dergelijke ketens is gecompliceerd. De
inkomende logistiek wordt gekenmerkt door een toenemende frag-
mentatie van de goederenstroom: grondstoffen en componenten
worden namelijk onder steeds hogere tijdsdruk over steeds grotere
afstanden en in steeds kleinere hoeveelheden vervoerd naar knoop-
punten voor productie, assemblage en eventueel opslag. In de uit-
gaande logistiek valt op dat productie-, opslag- en distributieacti-
viteiten steeds vaker worden gecentraliseerd om voorraadkosten te
verlagen. Nadelen daarvan zijn echter dat goederen over relatief
grote afstanden worden vervoerd, wat leidt tot hoge transportkos-
ten en lange doorlooptijden en dat er aanzienlijke voorraadrisico’s
ontstaan.
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Merge-in-transit (MIT) is een alternatieve distributiemethode die de
bovenstaande nadelen van inkomende en uitgaande logistiek ver-
mindert. Het basisidee is dat centrale opslag van grondstoffen, on-
derdelen en eindproducten wordt vermeden. Wanneer een order is
ontvangen, worden de benodigde componenten in een punt „merge
centrum” nabij de klant gelijktijdig door de toeleveranciers aange-
leverd, geassembleerd en zonder opslag verzonden naar de klant.
Deze merge centra hebben een dubbele consolidatiefunctie: assem-
blage c.q. consolidatie van componenten tot complete zendingen en
consolidatie van complete zendingen ter verlaging van transport-
kosten. De merge centra zijn niet bedoeld voor tijdelijke opslag met
als uitzondering kleine veiligheidsvoorraden.

Er zijn vier belangrijke spelers bij merge-in-transit processen:
– de producent (of „principal”) die het proces aanstuurt. Het

meest geciteerde voorbeeld van een dergelijke principal is Dell
Computers;

– de partij die het merge centrum beheert. Dit kan een third party
logistieke dienstverlener zijn of een „preferred” supplier (ofwel
een co-maker of main supplier);

– de verschillende toeleveranciers verantwoordelijk voor de tot-
standkoming van het uiteindelijke product en;

– de transportbedrijven.

Deze spelers kunnen het merge-in-transit proces op verschillende
manieren uitvoeren (zie figuur 1).
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Figuur 1. Verschillende typen merge-in-transit (Bron: Technische Universiteit
Eindhoven/Stanford University, 2000).
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Essentieel element in het merge-in-transit concept is de planning van
het transport. Door up-to-date informatie- en communicatietechno-
logieën wordt dit in hoge mate gefaciliteerd; denk bijvoorbeeld aan
warehouse management systemen, enterprise resource planning sys-
temen, aan uitgekiende tracking- and tracingapparatuur en aan
EDI- en internetgebaseerde systemen voor communicatie tussen
producenten, toeleveranciers en logistieke dienstverleners.

Aandachtspunten / Checklist

Voor- en nadelen merge-in-transit

Voordelen van merge-in-transit ten opzichte van traditionele distri-
butie zijn:
– uitstel van waardetoevoeging en daardoor vergrote flexibiliteit

gerelateerd aan individuele klantenwensen;
– minder verouderde producten;
– verkorting van de doorlooptijd vanwege het ontbreken van op-

slag;
– lagere voorraad- en opslagkosten;
– lagere transportkosten, omdat zendingen direct van leverancier

naar het merge centrum nabij klant worden gestuurd en dus niet
meer eerst langs een centraal distributiecentrum gaan. Daar
staat tegenover dat consolidatiemogelijkheden afnemen;

– lagere handlingkosten doordat opslag wordt vermeden;
– lager kapitaalbeslag en;
– minder toeleveranciers.

Nadelen van merge-in-transit zijn:
– het ontbreken van voorraden vergroot de kwetsbaarheid voor

onvoorziene gebeurtenissen zoals stakingen en prijsvariaties;
– in de praktijk kan het voorraadrisico doorgeschoven worden

naar de toeleveranciers waardoor de omvang van de voorraden
op het niveau van de keten minder afneemt;

– er is een omvangrijke inzet van kostbare geavanceerde infor-
matiesystemen nodig;

– er bestaat een grote afhankelijkheid van de prestaties van toe-
leveranciers en logistieke dienstverleners;

– het is toepasbaar voor een zeer beperkt aantal sectoren en pro-
ducten.
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Voor welke sectoren is MIT wel en niet aan te raden?

Merge-in-transit wordt met name toegepast in de telecommunicatie-
en elektronica-industrie, maar ook in het luxe meubelsegment. Deze
sectoren zijn dynamisch, kennen een snelle opeenvolging van mo-
dellen of toegepaste technologie en kennen eveneens een groot risico
dat voorraden van enkele weken oud reeds technisch en commer-
cieel verouderd kunnen zijn. Daarom is het ontbreken van voorra-
den voor dergelijke sectoren een haalbare strategie. Daarnaast moe-
ten de goederen zijn opgebouwd uit verschillende componenten die
op verschillende locaties worden geproduceerd.
Dell Computers is een veel geciteerde onderneming die in samen-
werking met UPS merge-in-transit toepast, onder andere bij de sa-
menvoeging van de monitor met de elders geproduceerde pc. Het
voorbeeld van Dell geeft tevens aan dat merge-in-transit goed valt
toe te passen in e-commerce operaties.

MIT kan beter niet worden toegepast in situaties waarbij:
– producten op voorraad worden geproduceerd;
– het gaat om laagwaardige producten die geen hoge interestkos-

ten opleveren;
– sprake is van instabiliteit in de productie, toeleveranciers of

transportsysteem;
– sprake is van een zeer sterk verspreid klantenbestand;
– sprake is van een groot aantal sterk verspreide toeleveranciers

in plaats van enkele main suppliers;
– sprake is van geografisch sterk geconcentreerde toeleveranciers.

De toegevoegde waarde van MIT is dan beperkt en er kan beter
reeds gebundeld worden door de toeleveranciers.

In dergelijke situaties is traditionele distributie aan te raden.

Is merge-in-transit oude wijn in nieuwe zakken?

Merge-in-transit lijkt in eerste instantie sterk op value added logis-
tics (VAL) en het daaraan gerelateerde postponed manufacturing en
op cross-docking. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met
deze concepten?

Een belangrijke overeenkomst tussen VAL en MIT is de benutting
van modulaire productietechnologie, klantgestuurde waardetoevoe-
ging in een laat stadium in de keten en het samenkomen van goe-
deren in een centraal punt. Maar deze laatste overeenkomst is ook
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het grote verschil. Bij VAL is de centrale locatie waar de goederen
samenkomen het Europese Distributie Centrum (EDC). In het EDC
worden de goederen en modules in voorraad gehouden en op klan-
tenorder samengevoegd. Bij MIT ontbreekt een dergelijk voorraad-
punt. Het merge centrum is een locatie waar vooral goederen wor-
den gecombineerd in plaats van dat ze in voorraad worden geno-
men. Dit stelt geheel andere eisen aan het ruimtebeslag. Er zijn veel
docks nodig voor de aan- en afgevoerde goederen en er is ruimte
nodig voor het merge-proces; het daadwerkelijk samenvoegen van
onderdelen of laadstromen. Er is geen opslagruimte nodig of een
dure magazijninstallatie.
Hierin lijkt MIT duidelijk op cross-docking, een distributieconcept
waarbij producten van verschillende toeleveranciers worden verza-
meld in een distributiecentrum, waar zij vervolgens zonder tussen-
tijdse opslag worden gesorteerd en gebundeld voor transport naar
de ontvangers. Cross-docking richt zich echter met name op de dis-
tributie van eindproducten naar retailers en is veel minder toege-
spitst op de distributie van maatproducten naar individuele klanten
– bijvoorbeeld zoals door Dell Computers wordt uitgevoerd.

Instant Probleemoplosser

Probleem:
Hoe weet ik of MIT een geschikte strategie is om de prestaties van
mijn supply chain te verbeteren?

Oplossing:
Het succes van de wijze waarop Dell Computers zijn supply chain
beheerst, mede door toepassing van merge-in-transit, lijkt een aan-
trekkelijke optie om ook toe te passen in de eigen organisatie. Een
analyse van ondernemingen die dit succesvolle bedrijfsmodel toe-
passen leert dat deze op de vingers van een hand te tellen zijn en dat
de adoptie van dit model veel tijd vraagt en een zorgvuldige analyse
van de voors en tegens (zie: The Economist, 14 april 2001, blz. 67).
De vraag hoe deze voors en tegens vast te stellen wordt hieronder
toegelicht op basis van een door de TU Eindhoven en Stanford Uni-
versity (2000) ontwikkeld stappenplan.

Ten eerste moet gestart worden met een grondige analyse van de
bestaande product-marktcombinaties van de onderneming. Op ba-
sis van deze analyse is een eerste inzicht te geven in de potenties voor
MIT.
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Bij een dergelijke analyse moeten de producten met hun karakte-
ristieken nauwkeurig worden vastgesteld. Deze vaststelling gaat bij-
voorbeeld uit van:
– de logistieke karakteristieken als gewicht, waarde- en verpak-

kingsdichtheid;
– de complexiteit en modulariteit van het product;
– de mate waarin het product technologisch veroudert;
– de rentekosten;
– de mate van klant- en landenspecificiteit;
– een analyse van de geografische vestiging van de klanten;
– de kritische klanteneisen in termen van doorlooptijd, service,

betrouwbaarheid en kwaliteit en;
– de vraagvariaties.

Doorgaans zal de onderneming een aantal product-marktcombina-
ties kennen. Indien uit deze analyse blijkt dat MIT een kansrijke
distributiefilosofie is uitgaande van de marktdoelen wordt een na-
dere logistieke analyse gestart.

In stap twee wordt de logistieke strategie afgestemd met de markt-
strategie. Het uitgangspunt daarbij is de bestaande distributiestruc-
tuur. Duidelijk moet worden:
– waar toeleveranciers en distributiecentra zijn gevestigd en hoe

het transport wordt uitgevoerd;
– hoe de in- en uitgaande stromen in de distributieketen er uit

zien;
– wat de kostenstructuur is van de distributieketen;
– wat de huidige doorlooptijden zijn;
– hoe de distributie nu wordt bestuurd en beheerst en;
– hoe de huidige IT-systemen functioneren.

Vervolgens moet op basis van een analyse van de distributieketen
een go/no-go-beslissing worden genomen om tot invoering van een
MIT-structuur over te gaan.

Indien „go” wordt stap drie ingezet: een actieplan om tot invoering
van merge-in-transit te komen. Dit actieplan zou de volgende ele-
menten kunnen bevatten:
1. Cluster en kwantificeer klantensegmenten.
2. Reduceer het aantal toeleveranciers en daarmee het aantal in-

komende stromen en breng de voorraadpunten van toeleveran-
ciers in kaart.

3. Bepaal de doorlooptijd en mogelijke afwijkingen.
4. Ga na welk type MIT het meest geschikt is (zie figuur 1).
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5. Bepaal de activiteiten van de merge centra, zoals assemblage of
het toevoegen van accessoires.

6. Bepaal aantal en locatie van de merge centra. Het optimale aan-
tal hangt af van omvang en concentratie van klanten, de be-
trouwbaarheid die men wil leveren en de kosten van transport
en merge centra.

7. Bepaal de noodzakelijke aanpassingen in IT-systemen.

Uit het hier gegeven model blijkt dat de invoering van merge-in-
transit een complex traject is. Daarnaast zal de invoering een aantal
jaren vergen. Veelal wordt vergeten dat de basis van het succesvolle
model van Dell reeds zo’n twintig jaar geleden is gelegd en dat de
achtergrond van twintig jaar leerervaring het huidige succes mede
verklaart.

Verwijzingen

Assemblage
Cross-docking
Distributiemanagement
Down Stream Netting – DSN
Electronic commerce
Internet Enabled Supply Chain Planning
Logistieke projecten
Opslagkosten
Value added logistics
Virtuele organisaties
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