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Toekomst

De Metro Future Store in Duitsland test RFID-toepassingen voor

een betere beheersing van de logistiek van leverancier tot win-

kelkassa. Anderhalf jaar na de start wijzen de bevindingen er op

dat draadloze productidentificatie de basis vormt van de supply

chain van de toekomst. Ook retailgiganten Wal-Mart, Mitsukoshi

en in ons land Schuitema en Hoogvliet gaan draadloos identifi-

ceren. RFID is straks niet meer weg te denken in het logistieke

proces.

Het project van de Metro Future Store in
het Duitse Rheinberg gaat een tweede
fase in. Deze maand start de Metro
Group met het gebruik van RFID (Radio
Frequency Identification) binnen de tota-
le procesketen. Aanvankelijk worden pal-
lets en kratten van 20 toeleveranciers uit-
gerust met een RFID-tag, bedoeld voor
scanning bij de winkelachterdeur. Dit

aantal wordt uitgebreid tot 100 toeleve-
ranciers, tien centrale distributiecentra
en 269 winkels van Metro Cash & Carry,
Real en Kaufhof in Duitsland. Metro is
hiermee de eerste organisatie die de
RFID-technologie inzet in het hele logis-
tieke proces. Anderhalf jaar lang ervaring
met RFID in de Metro Future Store leidt
binnen de aanvoerketen tot een betere

traceerbaarheid en voedselveiligheid,
efficiënter voorraadbeheer, beter gevulde
schappen en kortere wachttijden bij de
klant. De efficiëntie is met 12 tot 17%
gestegen, verliezen en diefstal zijn met 11
tot 18% gedaald en de beschikbaarheid
van goederen is met 9 tot 14% gestegen. 
Ging de eerste fase tot en met de achter-
deur van de winkel, in de tweede fase is
ook de winkel zelf  aan de beurt.

Proeftuin
De supermarkt is ingericht met technolo-
gieën als draadloos internet en RFID.
Hart van deze technologie, die producten
identificeert via radiosignalen zonder
contact tussen scanner en product, is de
zogenaamde Smart Chip. Dit is een
minuscule computerchip met antenne
die op de transport- en productverpak-
kingen wordt aangebracht. Deze chip
bevat een productnummer, te vergelijken

met het EAN-nummer op de traditionele
barcodes. Het nummer op de chip is het-
zelfde als in de barcode, aangevuld met
een serienummer om iedere verpakking
uniek te identificeren. Deze Electronische
Product Code (EPC), die wordt gelezen
met RFID-readers, geeft toegang tot
oneindig veel productinformatie zoals
THT, prijs en gewicht. De code is de logi-
sche opvolger van de traditionele barco-
des. De reader kan van een afstand tot
een meter het EPC-nummer herkennen
en met het interne Metro beheersysteem
de specifieke informatie lezen.
RFID wordt breed toegepast bij Metro:
van magazijnbeheer, transport en aanle-
vering naar winkel, magazijn- en winkel-
voorraad, via productlocatie, productbe-
heer en intelligente schappen tot infoter-
minals en zelfscankassa’s voor de
klanten. De uitbreiding naar de totale
procesketen maakt deel uit van het Futu-
re Store initiatief, waarvoor de RFID-tech-
nologie in Metro’s Laboratory for Retail
werd ontwikkeld. De winkel in Rheinberg
fungeert als proeftuin voor de project-
partners. Naast Metro zijn dit onder meer
SAP, Microsoft, IBM, Intel, Coca-Cola,
Philips en Nestlé. Leveranciers van Metro
kunnen in dit laboratorium testen of ze al
klaar zijn voor deelname aan het project
en leren van de ervaringen van Metro.

Slimme tags en schappen
De winkel in Rheinberg bevat onder meer
‘slimme’ weegschalen (die via een came-
ra groenten en fruit herkennen en de
prijsetiketten afdrukken), informatieter-
minals en schappen met apparatuur voor
het lezen van RFID-chips. Deze ‘smart
shelves’ lezen zelf de hoeveelheid aanwe-
zige producten. Zo kan de herbevoorra-
ding worden geautomatiseerd.
De RFID-tags (de chip met een spoel) zijn
in deze experimentele supermarkt van de
toekomst nog op beperkte schaal toege-
past op individuele producten. Zo heb-
ben enkele producten tags en dragen de
schappen van deze producten readers.
Dat zijn artikelen van onder meer Procter
& Gamble, Kraft en Gilette. De groot-
schalige uitrol vindt waarschijnlijk pas
plaats wanneer de tags goedkoper wor-
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Een elektronische
sluis leest de Smart
Chips van dozen en
pallets bij de uit-
gang van het centra-
le magazijn.
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den. Dit taggen van producten is pas over
10 tot 15 jaar aan de orde.
“De prijs van een tag, nu tussen 25 en 45
eurocent per stuk, is momenteel niet op
het niveau voor brede toepassing op con-
sumenteneenheden. Wel is een tag inte-
ressant voor Returnable Transport Items,
zoals kratten en rolcontainers. Bij prijs-
verlagingen volgen pallets en omdozen,
zoals bij Metro en Wal-Mart, en daarna
consumenteneenheden. De verwachting
is dat de prijs binnen een jaar of zeven
daalt naar 7 tot 12 eurocent”, vertelt Mar-
cel van Trier, senior adviseur van EAN
Nederland. Eerst zullen volgens hem
high value- en high volumeproducten
worden getagd. “Misschien komt de tag
wel eerst op kleding en daarna pas op
levensmiddelen op consumentenniveau.
Consumenteneenheden krijgen naar ver-
wachting op zijn vroegst tussen 2010 en
2015 een tag.”

Afrekenen
Winkelmedewerkers zijn de klanten van
dienst bij vragen over product- en voor-
raadbestand. Zij werken met een kleine
draagbare computer, de Personal Digital
Assistent met barcodelezer en  telefoon-
en mailfunctie. Hiermee kunnen zij op
ieder moment de actuele hoeveelheid in
het schap en gegevens over artikelen in
het magazijn opvragen uit het artikelbe-
heersysteem van Metro.
De klanten rekenen de boodschappen af
bij een van de mobiele ‘self check-outs’.
Ze voeren de producten zelf langs een
RFID-lezer en rekenen vervolgens af met
een betaalkaart of contant. Na het afre-
kenen verliest de Smart Chip zijn functie.
Hij is buiten de winkel niet meer bruik-
baar voor de Metro Group, omdat er dan
geen verbinding meer bestaat met de
databank van de retailketen. Er bestaat
geen koppeling met persoonlijke klant-
gegevens via RFID in Metro Future Store.

Bovendien kan de klant bij de uitgang
gebruik maken van een ‘de-activator’.
Wanneer de klant zijn gekochte product
op een band zet, schrijft de de-activator
de productcode op de chip over met nul-
len. De cijfercode verschijnt op een dis-
play. Zo kan de klant de Smart Chip de-
activeren.

Onderweg
In het Future Store Initiative ligt de
nadruk op het ontwikkelen van nieuwe
processen in het voorraadbeheer. De

RFID-technologie maakt het mogelijk om
artikelbewegingen en  bestelprocedures
door de procesketen te sturen en te regi-
streren in het centrale magazijn, bij aan-
leveren, bevoorraden en het schappen

groot logistieke efficiency en snelheid

e Store breidt RFID uit

Een ‘slimme’ weegschaal
herkent via een camera
groenten en fruit.

De Metro Future Store in Rheinberg
fungeert als proeftuin voor de
projectpartners
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vullen.
De locatie van ieder product is naadloos
te achterhalen. Producten kunnen op
maat worden besteld en het aantal misle-
veringen daalt aanzienlijk. Voor het bele-
veren van de Future Store worden de
bestelde producten in het centraal maga-
zijn op pallets gesorteerd. De pallets en
dozen krijgen een Smart Chip. De chip
daarin bevat de barcode van het
betreffende producten en het nummer
van de pallet of doos. Deze gegevens
worden automatisch ingelezen in een
elektronisch artikelbeheersysteem dat is
verbonden met de Future Store. Vanaf dit
moment is het product met de bijbeho-
rende informatie in het systeem opgeno-
men. In de toekomst is het de bedoeling
dat leveranciers iedere omverpakking
zelf voorzien van een tag.
De Smart Chips van de dozen en de volle
pallets worden bij de uitgang van het
centrale magazijn bij een elektronische
sluis met een RFID-lezer gelezen en naar
het productbeheersysteem gezonden. De
producten hebben nu de status ‘onder-
weg in vrachtauto naar winkelbestem-
ming’.

In schap gezet
Bij het aanleveren bij de winkel vervoeren
de medewerkers de pallets uit de vracht-
auto door een RFID-poort naar de maga-
zijningang. De gegevens van de Smart
Chips op ieder pallet en iedere doos wor-
den gelezen en alle producten worden
geregistreerd als ‘in winkelmagazijn
geleverd’.
Winkelmedewerkers vergelijken de aan-
geleverde met de bestelde producten en

brengen ze in een tussenopslag. Iedere
locatie heeft een Smart Chip. Medewer-
kers lezen deze chips tijdens het opslaan
met een handscanner in het artikelbe-
heersysteem van de Future Store. De bij-
behorende gegevens worden samen met
de RFID-nummers van de pallets en
dozen opgeslagen. Zo is precies na te
gaan op welke locatie zich hoeveel en
welke producten bevinden. Het actuele
bestand van het winkelmagazijn is op
ieder moment beschikbaar.
Wanneer de medewerkers producten
voor het schappenvullen naar de winkel
vervoeren, passeren ze bij de magazijn-
uitgang een RFID-poort. Opnieuw wor-
den hier de Smart Chips op de dozen
gelezen en de gegevens in het artikelbe-
heersysteem van de Future Store inge-
voerd. Ze krijgen nu de status ‘in het
schap gezet’.
Dozen die vanwege gebrek aan schap-
ruimte niet kunnen worden uitgeladen
gaan terug naar het winkelmagazijn. Ze
worden bij de ingang van het magazijn
opnieuw gelezen en in het systeem inge-
voerd als ‘in het magazijn gezet’.
In de Future Store verwijderen medewer-
kers de RFID-tags van de lege dozen voor
ze de verpakkingen weer naar het maga-
zijn brengen. Zo is zeker dat er geen pro-
ducten in het schap zijn die ook in het
magazijn staan.

Wie volgt?
Na Metro volgt in januari Wal-Mart met
RFID-tags op producten. Retailgigant

Mitsukoshi en het Belgische Delhaize
gaan volgend jaar ook draadloos identifi-
ceren invoeren. In ons land kijken Schui-
tema en Hoogvliet eerst naar RFID op rol-
containers. Ahold bereidt een aantal tests
voor op kratten.
De eerste retailers verplichten toepassen
van tags van leveranciers. “Wal-Mart eist

van leveranciers dat ze tags aanbrengen
op dozen, anders doet de retailer geen
zaken meer met deze leveranciers”, aldus
Van Trier. “Voor de levensmiddelenin-
dustrie betekent RFID minder menselijke
handelingen door geautomatiseerd scan-
nen, elimineren van zend- en ontvangst-
fouten, terugdringen van diefstal en
tegengaan van namaakproducten.”
De technologie kent momenteel voor bei-
de partijen problemen. “RFID gaat niet
goed samen met metaal en vocht. Dat
probleem oplossen vergt enige inspan-
ning. De frequentie waarop EPC zich
richt, kan in ons land slechts onder
bepaalde restricties worden gebruikt. Die
zijn volgend jaar minder streng zodat
grotere leesafstanden mogelijk worden.
Ten slotte zijn er nog weinig standaard-
oplossingen verkrijgbaar voor deze rela-
tief nieuwe technologie.”

Ria Wildenbeest
R. Wildenbeest is freelance journalist.

Op beperkte schaal worden Smart Chips op individuele producten gebruikt.

De eerste retailers verplichten
toepassen van tags van leveranciers

Metro
De Metro Group is ’s werelds vijf-
de retailgroep. Met krachtige
merken opereert de retailer
wereldwijd in 28 verschillende
landen op meer dan 2.300 locaties
en met bijna 240.000 werkne-
mers. In 2003 bedroeg de netto
omzet ¤ 53,6 miljard. De Metro
Future Store is een Extra-winkel,
onderdeel van de divisie Food
Retail van Metro. Op 4.000 m2 ver-
koopoppervlakte telt de super-
markt ongeveer 18.000 artikelen,
hoofdzakelijk voedingsmiddelen.
De omzet van Extra met gemid-
deld 2.000 klanten per dag is
gemiddeld ¤ 15 miljoen per jaar.


