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Ploeger Logistics

Ploeger Logistics is de regisseur van de complete logistieke processen van haar klanten. Het 
ontzorgen van haar klanten staat hoog in het vaandel. Alles uit handen, behalve de controle.

Ploeger Logistics is een logistieke partner, die 
optreedt als complete regisseur van de logistieke 
processen van haar klanten. Naast fysiek transport 
bieden zij hun opdrachtgevers een breed pakket 
aanvullende diensten, zoals opslag en 
voorraadbeheer, VAL-activiteiten en groupage. 
Bekende opdrachtgevers zijn Nestlé, Kwik-Fit en 
Hevea.

Het familiebedrijf Ploeger Logistics kent een rijke 
geschiedenis, die startte in 1938. In 1978 opende 
Ploeger haar eerste warehouse, toen nog in 
Barneveld. In 1989 verhuisde het bedrijf naar 
Harderwijk en begon daar haar logistiek- en 
distributiecentrum. Mede daardoor groeide het bedrijf 
door naar een middelgrote logistiek dienstverlener.

Met de stap naar Ploeger Logistics kreeg de vestiging 
één naam en één uitstraling. In 2012 is hier de 
slogan ‘Alles uit handen, behalve de controle’ aan 
toegevoegd. Hiermee is de focus op ontzorgen, 
waarbij Ploeger regisseert, zichtbaar in alle 
communicatie.

Innovatie
De innovatieve ICT-oplossingen van Ploeger zorgen 
voor een succesvolle operationele uitvoering. Met het 
elektronische uitwisselingssysteem (EDI) komen 
geautomatiseerde berichten rechtstreeks in het MLS-
systeem. Hier komen geen handmatige handelingen 
aan te pas. De informatie is altijd eenvoudig en snel 
op te vragen door de medewerkers van Ploeger. Dit 
versnelt het proces en draagt bij aan een over-
zichtelijke en optimale informatievoorziening. Voor 
opdrachtgever Nestlé is de informatie-uitwisseling 
van en naar MLS via EDI de afgelopen jaren

www.mls-premium.com
Tel. +31(0)88 34 54 500

geoptimaliseerd en uitgebreid tot op SSCC 
(verzendcarrier) niveau. Nestlé stuurt aan op 
welke drager welke goederen - inclusief batch-
codes en THT-data - ontvangen gaan worden. 
Voor de verzendingen naar de klanten van 
Nestlé registreert en communiceert Ploeger op 
welke verzendeenheid welke goederen 
verzonden zijn.

In 2013 is Ploeger Logistics een bandenhotel 
gestart voor de opslag en distributie van zomer-
en winterbanden voor opdrachtgever Kwik-Fit.
Na de bandenwissel in een filiaal van Kwik-Fit 
worden de banden per set (kenteken) 
genummerd. Deze digitale informatie wordt 
naar Kwik-Fit en naar MLS verzonden. De 
banden worden naar het magazijn in Harderwijk 
gebracht waar ze gemeten worden op een 
automatische meetstraat en ingeboekt worden 
in MLS. 

Vervolgens zorgt MLS ervoor dat de banden per 
set (kenteken) bij elkaar op locatie worden 
opgeslagen. Aan Kwik-Fit wordt gemeld dat de 
betreffende set banden ontvangen is. Na een 
half jaar tijdens het volgende bandenwissel-
seizoen plaatst het Kwik-Fit filiaal orders met 
bandensets welke zij op een bepaalde datum 
willen afroepen.

In het DC in Harderwijk ontvangt MLS deze 
orders digitaal en zorgt ervoor dat alle 
bandensets op de juiste dag worden 
gecollecteerd vanuit het bandenhotel (de 
bandenopslag) en per route worden verzonden 
naar de juiste filialen. Wanneer dit proces 
gereed is wordt dit digitaal afgemeld aan Kwik-
Fit.
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