C A S E S T UDY
Online Retailconcern, Fanatics, Viervoudige
productiviteit met Autobag® 850S™
zakverpakkingssystemen

Bedrijfsnaam

Achtergrond

Gebruikte Uitrusting

Fanatics is een wereldwijde leverancier van producten voor sportfans, waaronder
voetbalshirts, shorts, sokken, baseball caps, bekers en andere souvenirs. Het online
retailconcern levert klanten wereldwijd officiële merkproducten van de grootste namen in
de sportwereld, waaronder Manchester United, Dallas Cowboys en England Rugby.

Fanatics

Autobag® 850S™

Gebruikte Materialen
Postorderfolie

Vanuit het magazijn in Noord-Manchester worden er elke dag gemiddeld 7500 artikelen
verzonden om aan de vraag van de enorm populaire website fanatics-intl.com te kunnen
voldoen. Dit kan oplopen tot ongeveer 28.000 bestellingen per dag tijdens de piekperioden
net voor de Kerst. Sinds Oktober 2016 gebruikt Fanatics het nieuwe Autobag 850S
postorder-zakverpakkingssysteem om zijn complexe, veeleisende postorderprocessen te
automatiseren en te stroomlijnen.

De Uitdaging
Operations Manager bij Fanatics, Andres Crozier, legt uit: “Voordat wij de Autobag 850Smachines gebruikten, werd de meerderheid van ons magazijnbeheersysteem, waaronder
het verpakken en verzenden, handmatig uitgevoerd. Medewerkers werkten aan acht
banken, verpakten alle artikelen met de hand en drukten de etiketten en facturen handmatig
af op twee aparte printers. Voordat wij naar de Autobag-machines overschakelden, hebben
wij een aantal van onze eigen processen gestroomlijnd. Wij hebben gekozen voor snellere
factuurprinters en enkelzijdige facturen, die minder tijd in beslag nemen bij het afdrukken.
Vervolgens hebben wij contact opgenomen met Automated Packaging Systems voor een
oplossing die het overgrote deel van het verpakkingsproces kon automatiseren, zodat er
ruimte kon worden bespaard en het aantal in te pakken artikelen per uur kon worden
verhoogd.”

De Oplossing
De eerste twee Autobag 850S-machines zijn in Oktober 2016 geïnstalleerd. In Juni 2017
werden er wederom twee machines in gebruik genomen. De 850S beschikt over een nieuwe
‘grip open’ en ‘grip seal’ technologie, die automatisch de postorderzak opent en verzegeld,
waardoor medewerkers snel de bestellingen kunnen verpakken. Zakken kunnen tot 550 mm
breed zijn - perfect geschikt voor postorderbedrijven.
Andrew voegt hieraan toe: “De vier Autobag 850S-machines hebben onze verpakkingswijze
getransformeerd en verwerken nu ongeveer 75% van de bestellingen die in het magazijn
binnenkomen. De belangrijkste reden om de machines te installeren was het besparen van
ruimte, waarbij wij tegelijkertijd enkele zeer ambitieuze groeidoelstellingen konden
vervullen. Wij vervingen acht handmatige verpakkingsstations door twee Autobagmachines, en 10 maanden later voegden wij er nog twee machines aan toe.
“De ingebouwde printers op de 850S zorgen ervoor dat wij direct op de zak kunnen
afdrukken. Er is dus geen aparte printer meer nodig voor dit deel van het proces. Facturen
worden nog steeds apart afgedrukt, maar deze zijn nu enkelzijdig en worden veel sneller
afgedrukt, dus ze kunnen de nieuwe verpakkingssnelheden bijhouden die wij door de 850Smachines kunnen bereiken. Elk van de acht oude, handmatige verpakkingsstations vereiste
één medewerker en nam ook nog eens behoorlijk wat ruimte in beslag. Dankzij de machines
van Automated Packaging Systems kunnen wij hetzelfde aantal bestellingen verwerken met
slechts twee initiële machines - die elk maar één medewerker vereisen en ook nog minder
ruimte innemen.
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"Bovendien was het cruciaal voor ons dat wij speciale lettertypen en tekens konden
gebruiken voor onze belangrijke afzetmarkten in het Midden-Oosten en China. Het team
van Automated Packaging Systeem nam de tijd om geschikte software te ontwikkelen
voor de Autobag-printer, zodat het gebruik van deze tekens mogelijk zou zijn. Ze leverden
tevens postorderzakken met het Fanatics-logo erop gedrukt, waardoor er nieuwe
promotiemogelijkheden voor het merk ontstaan.”

Het Resultaat
Het gebruik van vier Autobag 850S-machines in het Fanatics-magazijn in Manchester
heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf zijn snelle groei in het aantal bestellingen goed bij kan
houden. Verpakkingsmedewerkers konden in het oude handmatige systeem van Fanatics
45 tot 50 bestellingen per uur verwerken. Dat aantal is nu toegenomen tot 200 - 250
bestellingen per uur.

“De vier Autobag 850Smachines hebben onze
verpakkingswijze
getransformeerd en
verwerken nu ongeveer 75%
van de bestellingen die in het
magazijn binnenkomen."

De Toekomst
"Wij zijn enorm onder de indruk van de prestaties en flexibiliteit van de Autobag 850S en
de ondersteuning en kennis die wij hebben gekregen van het team van Automated
Packaging Systems. Zij zorgden ervoor dat het systeem volledig was aangepast op aan
onze specifieke behoeften. Wij willen in 2019 verhuizen naar een nieuw magazijn om aan
de toenemende vraag te kunnen blijven voldoen. Wij kijken tevens naar hoe wij dit type
technologie verder kunnen implementeren terwijl ons bedrijf groeit.
“Het heeft een duidelijk verschil gemaakt in de effectiviteit en efficiëntie van ons bedrijf.
Zonder deze oplossing hadden wij niet de ruimte gehad om het toenemende aantal
bestellingen aan te kunnen. Zonder dit systeem hadden wij 24-7 moeten werken, waarbij
onze medewerkers nachtdienst hadden moeten draaien - maar dat is gelukkig niet nodig
geweest. Wij hadden een ruimteprobleem en dit heeft het probleem opgelost."
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