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Het zichtbaar maken van supply chains door digitalisering kan tot een sterke verbetering leiden 

van de samenwerking, communicatie en besluitvorming in de gehele keten. De markt voor 

supply chain visibility software is echter nog volop in ontwikkeling. Een marktleider ontbreekt 

en er zijn nog gaten in de aangeboden functionaliteit. Dit concludeert Capgemini Consulting op 

basis van een onderzoek uitgevoerd onder een twintigtal IT-leveranciers. Het onderzoek is 

onderdeel van het vandaag gepubliceerde rapport Supply Chain Visibility – Insight in Software 

Solutions. 

 

Om te onderzoeken welke functionaliteit de op de markt beschikbare software omvat, is gebruik 

gemaakt van het eigen Capgemini Consulting Functional model for Supply Chain Visibility Software. 

Hieruit blijkt dat veel oplossingen niet het gehele supply chain proces afdekken. Zo ontbreekt vaak de 

productiefase. Om een volledige zichtbaarheid van de supply chain te realiseren, zal de software een 

bredere scope moeten hebben. 

 

Bij de implementatie van supply chain visibility projecten geldt een aantal kritische randvoorwaarden, 

zoals het op elkaar aansluiten van organisatorische, IT- en procesveranderingen en een gefaseerde 

implementatieaanpak gebaseerd op de geleidelijke uitbreiding van functionaliteit en integratie van de 

supply chain partners.  

 

Aanbieders van supply chain visibility software zien de toenemende samenwerking met externe 

partijen als een belangrijke trend. Dergelijke dynamische samenwerkingsrelaties zijn noodzakelijk 

door de mondialisering en de steeds veranderende supply chain netwerken. De beschikbare visibility 

software zal in de pas moeten blijven lopen met kortere cycli en de vaak sterke dynamiek in de 

onderlinge relaties. Software-as-a-Service (SaaS) en cloud-technologie zijn hiervoor het meest 

geëigend, gelet op de focus die dergelijke oplossingen hebben op integratie en samenwerking. 
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‘Ondanks het feit dat visiblity software duidelijke voordelen oplevert, is een goed begrip van wat je 

echt nodig hebt van belang voor een succesvolle implementatie’, aldus Ramon Veldhuijzen, Global 

Logistics and Fulfillment Lead van Capgemini Consulting. 

 

Het onderzoek kan worden gedownload via de website van Capgemini Consulting. 
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Over Capgemini Consulting 

Capgemini Consulting is het mondiale Strategy en Transformation Consulting label van de Capgemini Group, 

gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van organisaties bij verandertrajecten: van de ontwikkeling van 

innovatieve strategieën tot en met de uitvoering daarvan, met continue aandacht voor duurzame resultaten. 

Capgemini Consulting biedt ondernemingen en overheden een vernieuwende benadering, gebruikmakend van 

innovatieve methodes, technologie en het talent van meer dan 3600 consultants wereldwijd.  

Meer informatie via www.capgemini-consulting.nl 
 

Over Capgemini 

Met zo’n 120.000 mensen in 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders 

van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. In 2011 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 9,7 

miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business- en technology-

oplossingen, toegesneden op de klantbehoefte. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen 

onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business Experience
TM

. Hierbij maakt Capgemini 

gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore
®
. 

Meer informatie via www.nl.capgemini.com 
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