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S A M E N V A T T I N G

Het is nu al enkele jaren duidelijk – en die trend werd nog verder versneld door de opkomst van e-commerce: de producten 
op de markt worden steeds gevarieerder, en zijn nu meer dan ooit aangepast aan de individuele vereisten en wensen van de 
klanten. Tegelijk daalt de levensduur van producten spectaculair, en dan vooral in de elektronicasector.

Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de logistieke verwerking: opdrachten moeten flexibeler uitgevoerd worden, leveringen 
moeten sneller gebeuren. Klanten willen steeds meer informatie, niet alleen over de huidige locatie van hun producten, maar 
ook over de productiestatus. Tegelijk verwachten de klanten in deze hoogdagen van de e-commerce dat goederen snel geleverd 
worden, vaak binnen de 24 uur en zelfs in het weekend.

Fouten omdat de leveringen incorrect verzonden of samengesteld zijn, of omdat goederen helemaal niet beschikbaar zijn, 
kosten de bedrijven handenvol geld. Er wordt verwacht dat deze kosten in de toekomst nog verder zullen stijgen. Net zoals de 
kosten voor opslagruimte. Tijd en ruimte kosten geld, waardoor misrekeningen of onnodig hoge voorraden extreem duur uitval-
len. Een beproefde methode om dergelijke fouten te voorkomen, is de processen volledig te automatiseren en een technologie 
te gebruiken die deze processen betrouwbaar ondersteunt doorheen de volledige leveringsketen.

Dit artikel zet de voordelen van het gebruik van RFID doorheen de volledige logistieke leveringsketen en de interne materi-
alenstroom in de kijker. Het legt uit hoe het gebruik van RFID helpt om de processen te optimaliseren, zodat zowel tijd als geld 
wordt bespaard en de kwaliteit van de productie en logistieke flow zal verbeteren.



2015-01-132

PROCESOPTIMALISERING IN INTRALOGISTIEK  MET BEHULP VAN RFID

W H I T E  P A P E R  |  S I C K
Meer over RFID-oplossingen op www.sick.be Subject to change without notice

Inhoud

Identificatie doorheen de intralogistieke materialenstroom .....................................................3 

De werking en mogelijkheden van RFID-technologie .................................................................3
Een snellere ontwikkeling en een eenvoudigere integratie dankzij standaardisering ...............5
HF en/of UHF RFID Welk systeem is in de praktijk nu de beste? ............................................... 5
Oplossingen voor ongewenste neveneffecten ...............................................................................6

Procesoptimalisering van de materialenstroom ......................................................................... 7
De voordelen in de intralogistieke materialenstroom .................................................................. 7
De voordelen doorheen de volledige leveringsketen ....................................................................8 

Conclusie .........................................................................................................................................9



2015-01-13 3

PROCESOPTIMALISERING IN INTRALOGISTIEK  MET BEHULP VAN RFID

W H I T E  P A P E R  |  S I C K
Meer over RFID-oplossingen op www.sick.beSubject to change without notice

Identificatie doorheen de intralogistieke materialenstroom 

De kwaliteit van een logistieke keten kan in essentie gedefinieerd en gemeten worden met de zes ‘juisten’: het juiste item moet 
geleverd worden op de juiste plaats op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid, met de juiste kwaliteit, en tegen de juiste prijs.

Industriële identificatie speelt een belangrijke rol in het bereiken van deze doelstellingen, want alleen wie weet wat er wanneer, 
waar en hoe getransporteerd wordt, is in staat om naar deze doelstellingen toe te werken.

Idealiter gaat de identificatie van een item al van start op de plaats waar de goederen binnenkomen. Om te controleren of de 
levering overeenstemt met het contract, moeten de paletten en hun componenten immers individueel gecontroleerd worden. De 
objecten kunnen geïdentificeerd worden aan de hand van verschillende gestandaardiseerde types codes, vervat in streepjescodes 
of op RFID-labels.

Maar het is niet alleen cruciaal om te controleren of de levering correct en volledig is, het is ook essentieel te bepalen wat er ge-
beurt met de verschillende onderdelen van de goederen. Om snel en betrouwbaar te kunnen vergelijken met de gegevens van de 
leverancier, is het wenselijk om elk individueel onderdeel rechtstreeks te kunnen detecteren, om op een zo nauwkeurig mogelijke 
basis beslissingen te kunnen nemen. 

Als het product getransporteerd wordt met een geautomatiseerd transportsysteem, dan moet de identiteit ervan ondubbelzinnig 
vastgesteld worden op elk punt waar er een beslissing genomen moet worden. Dat is de enige manier om te garanderen dat de 
goederen op de juiste plaats aankomen, via de kortste weg.

Vooraleer de producten het magazijn verlaten, ondergaan ze weer hetzelfde proces als bij het binnenkomen van de goederen, 
maar dan in omgekeerde volgorde. Hierbij worden de paletten niet langer afzonderlijk gehouden, maar worden ze net gegro-
epeerd. Net zoals ook het geval is bij het binnenkomen van de goederen, is het belangrijk dat enkel de onderdelen die werkelijk 
toegewezen zijn aan een bepaalde verzending, op de pallet worden gestapeld. Indien mogelijk is het natuurlijk best om ook hier 
alle individuele onderdelen te identificeren.

De identificatieoplossingen voor toegangscontrole houden in se niet rechtstreeks verband met de materialenstroom. Toch is het 
op intralogistiek gebied handig om te weten wie er toegang heeft tot welke ruimte. Het gebruik van toegangskaarten op basis 
van RFID-technologie in het bijzonder biedt een flexibele oplossing die gemakkelijk ingevoerd kan worden, opgesteld kan worden 
zonder problemen, en op elk moment uitgebreid kan worden. 

De werking en mogelijkheden van RFID-technologie

In de logistiek heeft de identificatie via streepjescodes in veel gevallen zijn limiet bereikt. Vaak zijn de omstandigheden in intralo-
gistieke werkomgevingen niet ideaal voor oplossingen gebaseerd op streepjescodes. Koude of vochtige omstandigheden resulteren 
in heel wat problemen voor identificatieoplossingen die vertrouwen op visueel contact. Bovendien kunnen de streepjescodelabels 
tijdens het transport van de goederen ook beschadigd raken, waardoor ze plaatselijk slechter leesbaar of zelfs volledig onleesbaar 
kunnen worden. 
 
Aangezien RFID gebaseerd is op radiotechnologie, blijft het systeem ook in zeer koude omgevingen (bv. koude opslag) bijzonder 
goed werken. Optische systemen kunnen meerdere objecten (bulkdetectie) op streepjescodes enkel detecteren met behulp van 
verschillende toestellen en heel wat tijd en inspanning, of zelfs helemaal niet. 

Het moet mogelijk zijn om de identiteit van de goederen ondubbelzinnig vast te stellen op elk moment tussen het binnenkomen  
en het buitengaan van de goederen. Dat is de enige manier om verschillende en gepaste beslissingen te maken voor specifieke 
objecten.

Radio Frequency Identification (RFID) is een technologie die immuun is voor omgevingsomstandigheden. Bovendien biedt RFID 
mogelijkheden die niet beschikbaar zijn met optische identificatieoplossingen.
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Aangezien er geen visueel contact vereist is voor radiogebaseerde identificatie met behulp van RFID, zijn de hierboven vermelde 
beperkingen daarop niet van toepassing. Als bijvoorbeeld het scherm van een sensor aandampt in een optisch systeem, leidt dit al 
snel tot speciale – en dure – tegenmaatregelen om de leesbaarheid te garanderen. Bij RFID bestaat dat probleem echter helemaal 
niet. Ook slechte lichtomstandigheden als gevolg van zonlicht of hinderende lichtbronnen hebben geen enkele invloed op de 
leesbaarheid van RFID. Het is ook niet belangrijk dat de code zich op een specifieke positie binnen het visuele veld van een sensor 
bevindt. In tegenstelling tot optische identificatieoplossingen speelt de plaatsing van de RFID TAG’s een beperkte rol, en er hoeft 
dan ook minder rekening te worden gehouden met een correcte installatie.

Aangezien RFID-technologie geen bewegende optische onderdelen of diodelasers omvat, is hij zo goed als onderhouds- en slijta-
gevrij. 

Fig. 1: Toestellen om RFID’s te lezen/schrijven zijn compact, robuust, en ideaal geschikt voor het gebruik in een logistieke omgeving.

Fig. 2: HF RFID-label in bankkaartformaat, voor gebruik als ID, bijvoorbeeld voor een doeltreffende en eenvoudige toegangscontrole.

Om de RFID-technologie te gebruiken, is er naast de elektronische gegevensdragers zelf (RFID-labels) slechts één toestel vereist: 
het lees-/schrijftoestel voor RFID-labels (ook tag of transponder genoemd). Alle vereiste informatie wordt in een fractie van een 
seconde op het label geschreven of van het label afgelezen – dat trouwens in verschillende vormen en formaten verkrijgbaar is. 
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In tegenstelling tot streepjescodelabels kunnen RFID-labels geschreven en herschreven worden. Als de informatie of de objectei-
genschappen zouden veranderen in de loop van de procesketen, dan kan het bijbehorende RFID-label gewoon hergebruikt worden. 
Streepjescodelabels daarentegen moeten verwijderd of gewist worden, of er moet een nieuw label over gekleefd worden. RFID-la-
bels hebben ook een veel langere levensduur dan streepjescodes. De labels kunnen gemakkelijk doorheen de volledige levenscyc-
lus van het product gebruikt worden en hoeven nooit te worden vervangen. Een product kan zijn hele levensduur gekoppeld zijn 
aan één label, wat ook betekent dat dit specifieke label het product op elk moment ondubbelzinnig kan identificeren. Een dergeli-
jke koppeling biedt kwaliteitsgarantie én bescherming tegen productpiraterij. Doordat elk subproces opgespoord kan worden, kan 
de oorsprong van een product steeds vastgesteld worden. Bovendien kunnen de gegevens ook beschermd worden, aangezien het 
mogelijk is de transponder via een killproces te vernietigen, waarbij alle opgeslagen gegevens worden geëlimineerd. 

We vermeldden hogerop al dat optische identificatieoplossingen als gevolg van hun fysieke eigenschappen aanzienlijke problemen 
kunnen geven in extreme omgevingsomstandigheden of met bepaalde materialen. Natuurlijk heeft ook RFID nadelen, al zijn die 
enigszins anders. Het belangrijkste om rekening mee te houden, is dat niet alle types RFID hetzelfde zijn.

Er wordt een wezenlijk onderscheid gemaakt tussen Low Frequency (LF), High Frequency (HF), en Ultra High Frequency (UHF). De 
verschillende radiofrequenties hebben elk hun eigen sterke en zwakke punten. Als u zich daarvan bewust bent en vertrouwd bent 
met de verschillende voordelen, dan kunnen problemen gemakkelijk omzeild worden.

Een snellere ontwikkeling en een eenvoudigere integratie dankzij standaardisering

De introductie van een internationaal toepasselijke regelgeving voor de standaardisering van RFID-frequentiebereiken heeft de 
ontwikkeling van RFID veel eenvoudiger gemaakt, en daardoor ook versneld. Verschillende frequentiebanden zijn gereserveerd 
voor industrieel gebruik (ISM-banden), en dit heeft de verspreiding van RFID-modules een duwtje in de rug gegeven. Richtlijnen 
met betrekking tot de productie van hardware maken de ontwikkeling van toestellen eenvoudiger, aangezien er niet voor elk indivi-
dueel land aanpassingen aangebracht hoeven te worden.

De voordelen van één gestandaardiseerde richtlijn voor de gebruikte frequenties zijn overduidelijk. Niet alleen is het daarmee 
gemakkelijker om te vergelijken tussen de verschillende aanbieders, het is ook niet langer nodig rekening te houden met de plaats 
waar het product gekocht of gebruikt wordt, aangezien alle producten die in de grote geïndustrialiseerde landen geproduceerd of 
verkocht worden, conform de wereldwijde standaarden zijn. En dankzij de schaalvoordelen is hardware die over de hele wereld 
gebruikt wordt, dan ook goedkoper dan individueel aangepaste toestellen.

Welke RFID frequentie is in de praktijk nu de beste?

Het LF-bereik (125 kHz; 134 kHz) behoort, net zoals het HF-bereik (13,56 MHz), tot het gebied van de near-fieldtechnologie. De 
13,56 MHz-frequentie is internationaal erkend en kan dus over de hele wereld gebruikt worden. Beide technologieën zijn ideaal 
om een korte afstand – tot een paar tientallen centimeters – mee te overbruggen en informatie te detecteren in de onmiddellijke 
nabijheid. Afhankelijk van het datavolume kunnen er zo tot 50 RFID-tags in minder dan een seconde gelezen worden. Typische 
toepassingsgebieden voor LF-radiobereik (volgens ISO/IEC 11784/11785) zijn huisdieridentificatie, startonderbrekers en toegang-
scontrole. Het HF-radiobereik (ISO/IEC 15693/14443) wordt gebruikt voor paspoorten, boeklabels, toegangscontrole, bakidentifi-
catie, en tot op zekere hoogte, Kanbanprocessen. 
Door zijn beperkte sensorbereik in vergelijking met UHF is deze technologie slechts in beperkte mate geschikt voor gebruik in de 
logistiek. Bakken die enkel binnen een geautomatiseerd systeem bewegen (geslotencircuittoepassing) kunnen uitgerust worden 
met HF-labels. Bij de identificatie op transportsystemen zou een ver bereik immers veeleer een nadeel zijn (incorrecte positieve 
boodschap) en is er nooit bulkdetectie vereist. 

Wereldwijde frequentiestandaarden maken de ontwikkeling en het internationale gebruik van toestellen gemakkelijker. Dankzij 
de brede toepassingsgebieden is het makkelijker RFID te integreren in bedrijven die internationaal actief zijn.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen near- en far-fieldtechnologieën. Dankzij zijn grotere sensorbereik en de uniforme 
gegevensstandaard (EPC) is far-fieldtechnologie het meeste verspreid in de vorm van UHF.
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Fig. 3: De UHF-leestunnels van SICK zijn geavanceerde oplossingen voor het identificeren en tellen van objecten op transportbanden (dozen, bakken of onderdelen in 
verzegelde dozen zoals kleding, cd’s, enz.).

UHF en hogere frequenties behoren tot het gebied van de far-fieldtechnologieën. Toestellen op basis van UHF worden vaak gebruikt 
om paletten, voertuigonderdelen, kratten, enz. te identificeren. In vergelijking met LF en HF heeft UHF een groter sensorbereik 
van enkele meters, waardoor deze technologie bijzonder geschikt is voor het gebruik in de logistiek. Maar het is niet enkel het 
sensorbereik dat aanzienlijk hoger is dan bij oplossingen op basis van LF of HF. Met zijn potentiële leessnelheid tot 300 RFID-tags 
per seconde is deze technologie ook aanzienlijk sneller dan de LF/HF-technologie. Dankzij de wereldwijd uniforme standaard, 
die ontwikkeld werd door GS1, wordt UHF-technologie nu gebruikt over de hele wereld, en dat betekent dat het ook gebruikt kan 
worden buiten de invloedssfeer van een bepaalde onderneming, in open systemen. De standaardisering van data opent een hele 
waaier van mogelijkheden, die verder worden uitgelegd in het gedeelte Procesoptimalisering in de intralogistiek.

Vanwege de kenmerken van de technologie en de belangrijkste vereisten van de gerelateerde processen, is Ultra High Frequency 
(860 - 960 MHz) het beste geschikt voor gebruik in logistieke toepassingen. We richten ons dan ook in het bijzonder op deze tech-
nologie, en bedoelen deze als we hieronder verwijzen naar ‘RFID’. 

Oplossingen voor ongewenste neveneffecten

Wanneer RFID in de praktijk gebruikt wordt, kunnen er problemen ontstaan met metalen items in de nabije omgeving of vloeistof-
fen, of kunnen er ongewenste (meervoudige) lezingen ontstaan door het verre sensorbereik (incorrecte positieve boodschap). Met-
alen voorwerpen kaatsen de radiogolven terug en versterken het signaal, of kunnen het signaal mogelijk afbuigen in de verkeerde 
richting (interferentie), waardoor ook hierbij ongewenste lezingen kunnen voorkomen. Er bestaan oplossingen om dit effect onder 
controle te houden en het probleem te neutraliseren. In combinatie met intelligente softwarealgoritmen kan dit effect bijna volledig 
geëlimineerd worden. 
 
Merk ook de volgende punten op: 
• Het sensorbereik van de antenne moet beperkt worden tot het vereiste bereik. Hierdoor kunnen er geen onbedoelde lezingen 
plaatsvinden van bijvoorbeeld voorwerpen die zich achter de antennes bevinden.  
• De zendkracht kan automatisch aangepast worden aan de vereiste vraag (adaptive power control) 
 
Vaak is niet de volledige zendkracht vereist om een voorwerp te detecteren. Het is dan ook mogelijk om de zendkracht, en dus het 
gegenereerde veld, aan te passen op zo’n manier dat het voorwerp nog steeds betrouwbaar gedetecteerd kan worden. Met een 
intelligent en aangepast energiebeheer kunnen deze taken uitgevoerd worden en kan tegelijkertijd gegarandeerd worden dat de 
volledige zendkracht beschikbaar is wanneer nodig. 
Als tegelijk : 
• een minimale signaalsterkte voor het verwachte signaal (RSSI-drempel) en  
• het verwachte bestandsformaat (selectie tag) vooraf wordt ingesteld, kan dit ervoor zorgen dat enkel de bedoelde objecten gede-
tecteerd worden.

.

Metalen, vloeistoffen en meervoudige lezingen veroorzaakt door een groot sensorbereik, kunnen voor problemen zorgen. Intel-
ligente softwarealgoritmen en precisiehardware kunnen een foutenvrije toepassing echter garanderen.
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Dit komt omdat gewoonlijk al op voorhand bekend is welke gegevens (formaten) verwacht worden op welke leespunten. Als de 
leespunten dus zo geconfigureerd worden dat ze enkel reageren op het verwachte signaal, met behulp van een intelligent sensor-
systeem, kunnen ongewenste lezingen onderdrukt of uitgefilterd worden.

Intelligente sensoren waarborgen uitstekende leesniveaus, zelfs in moeilijke omgevingsomstandigheden. Om dubbele lezingen 
te voorkomen bij een opstopping van een transportsysteem of als een item binnen het bereik van een leesveld wordt geplaatst, 
bestaan er functies als adaptieve transponderonderdrukking (adaptive transponder suppression). 

Hierbij wordt informatie die al gelezen is, bewaard door de sensor en niet meerdere keren doorgegeven. Bij bulkdetectie of als de 
afstand tussen de objecten heel klein is, is het bovendien belangrijk ervoor te zorgen dat de tags toegewezen worden aan het cor-
recte object. De intelligente algoritmen van de RFID-gates of -tunnels wijzen te allen tijde de juiste procesrelevante gegevens toe 
aan de juiste voorwerpen. Dit betekent dat de systemen ook in staat zijn het onderscheid te maken tussen stilstaande en bewe-
gende objecten, om incorrecte boodschappen te voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van items die binnen het leesveld worden 
geplaatst. Hierdoor kan de afstand tussen objecten ook kleiner zijn, waardoor de doorstroming aanzienlijk verhoogd kan worden 
zonder de processtabiliteit in gevaar te brengen. 

Procesoptimalisering van de materialenstroom

Om te beantwoorden aan de vereisten van steeds meer gevarieerde producten, moeten ook de logistieke processen mee evolu-
eren. Door de continu toenemende verwachtingen en vereisten op dit gebied zijn fouten nu praktisch onaanvaardbaar geworden. 
Mogelijk incorrecte leveringen moeten snel geïdentificeerd worden. Er moet ook gegarandeerd worden dat leveringen op de juiste 
vrachtwagen geladen worden bij het buitengaan van de goederen, en dat ze naar het juiste adres vervoerd worden. Als er op dat 
punt fouten gebeuren, wordt dat al snel erg duur voor het betrokken bedrijf. Beeld u bijvoorbeeld in dat aan de front-end van de 
leveringsketen, de productielogistiek dus, een auto individueel op maat van de klant werd samengesteld met stoffen zetelhoezen 
in plaats van het gevraagde lederen interieur, en dat het navigatiesysteem niet geïnstalleerd is omdat er onderdelen door elkaar 
waren geraakt of incorrect werden geïdentificeerd.

De voordelen in de intralogistieke materialenstroom

De initiële voordelen van RFID in de intralogistiek worden duidelijk van bij het binnenkomen van de goederen. Met de hulp van 
RFID-gates kunnen binnenkomende goederen volledig automatisch gedetecteerd worden, en veel sneller dan met optische iden-
tificatieoplossingen. Goederen of dragers uitgerust met transponders kunnen eenvoudig gedetecteerd worden vanaf het moment 
dat ze door de poort komen, zonder dat het label duidelijk zichtbaar moet zijn. Het is ook niet nodig de goederen uit te laden en 
afzonderlijk te verwerken om de streepjescode te scannen. Met bulkdetectie kan een groot aantal objecten tegelijkertijd gedetect-
eerd worden, terwijl bij optische oplossingen elk object afzonderlijk gescand moet worden.

RFID heeft veel voordelen in vergelijking met optische identificatieoplossingen, en niet enkel op het gebied van de intralo-
gistiek. De enorme meerwaarde die geboden wordt door RFID wordt in het bijzonder duidelijk in het licht van de volledige 
leveringsketen.

Een eenvoudige installatie en kalibratie, evenals een lage gevoeligheid voor omgevingsfactoren, minder bestel- en onderhouds-
kosten vanaf het begin. Dankzij de hogere leessnelheid kan de procestijd bovendien aanzienlijk verminderd worden.
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De verhoogde automatisering leidt ook tot een snellere processnelheid en, tegelijk, een verminderde kans op fouten. 

Dat de RFID-tags zowat willekeurig in het leesveld gelegd kunnen worden, biedt bovendien het voordeel dat de goederen niet juist 
geplaatst moeten worden, en dat bespaart heel wat tijd. De eliminatie van de uitlaadprocedures bespaart nóg meer tijd. Bovendien 
hebben transponders een veel langere levensduur dan de vergelijkbare streepjescodelabels. Terwijl streepjescodes vervangen 
moeten worden telkens als er wijzigingen aangebracht worden aan het product, blijven transponders gewoonlijk aan het item 
bevestigd gedurende zijn volledige productlevenscyclus. Aangezien de data herschreven kan worden, kan de opgeslagen informatie 
ook op elk moment gewijzigd worden. 
Terwijl optische identificatieoplossingen geregeld onderhouden moeten worden en hun werking gecontroleerd moet worden, zijn 
RFID-lees-/schrijftoestellen onderhouds- en slijtagevrij aangezien ze geen mechanische of optische onderdelen bevatten. Dit maakt 
aanzienlijke kostenbesparingen mogelijk. Moeilijke omgevingsomstandigheden zoals vervuiling, koude of slijtage ontstaan door 
wrijving, hebben geen invloed op de werking van de RFID, aangezien deze technologie slijtvast en niet temperatuurafhankelijk is. 
RFID kan dan ook zonder problemen gebruikt worden doorheen de volledige leveringsketen, en zelfs in de moeilijkste omgeving-
somstandigheden. 
Een inventaris van de voorraad van een magazijn gaat gewoonlijk gepaard met heel veel werk en dus ook zeer hoge kosten. Wan-
neer de goederen echter gedetecteerd worden via RFID, kost een inventaris maar heel weinig tijd, aangezien er veel gegevens 
tegelijkertijd gedetecteerd worden en het niet nodig is om elk individueel voorwerp (manueel) te scannen. 
Tijdens picking en placing kan RFID gebruikt worden om op elk moment te controleren of de goederen correct samengesteld wor-
den. Het wordt dus van bij het begin gegarandeerd dat er geen incorrecte leveringen gecreëerd worden of het magazijn verlaten.
In Industry 4.0 (de 4de industriële revolutie), ligt het niet buiten de mogelijkheden dat goederen in de toekomst een zekere vorm 
van zelforganisatie zullen uitvoeren. Als de bestemming opgeslagen werd op de RFID-chip, dan kunnen de goederen mogelijk zelf 
bepalen welke weg ze moeten volgen, dankzij ‘intelligent routing’.

De voordelen doorheen de volledige leveringsketen 

Terwijl de belangrijkste voordelen van RFID binnen de intralogistiek liggen in de rechtstreekse kostenbesparingen dankzij een 
optimalisering van de processen, worden de voordelen en mogelijkheden doorheen de volledige leveringsketen ook geleidelijk aan 
duidelijker.

Fig. 4:RFID-gate die objecten detecteert wanneer ze erdoor passeren (links RFID-leesgate met panelen, rechts RFID-leesgate zonder panelen)

Het virtueel verbinden van de locatie waar de data wordt gedetecteerd met de plaats waar deze data in reële tijd wordt 
gebruikt, creëert transparantie en flexibiliteit. Informatie over bestellingen en leveringen kan in reële tijd uitgewisseld worden, 
waardoor de voorraad geoptimaliseerd kan worden. 
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Het gebruik van UHF biedt het voordeel van een uniforme gegevensstandaard (Electronic Product Code), die ontwikkeld werd door 
GS1. Hierdoor zijn de codes overal ter wereld geldig, en kunnen ze gebruikt worden in verschillende bedrijven. In tegenstelling tot 
andere identificatieoplossingen kan dankzij RFID, in combinatie met de EPC, de datadetectie gemakkelijker gescheiden worden 
van de locatie waar de data gebruikt wordt. Hierdoor kan de gebruiker de data sneller en flexibeler beschikbaar maken, of nieuwe 
gebruikers toevoegen. Dankzij deze uniforme standaard kunnen goederen ondubbelzinnig geïdentificeerd en opgespoord worden 
doorheen het volledige proces. Dit creëert een voortdurende transparantie in het materialenstroomproces en helpt onder andere 
de kwaliteitsgarantie te verbeteren. Voorraadniveaus en de leveringsstatus kunnen rechtstreeks doorgestuurd worden.  
 
Producten kunnen bijvoorbeeld automatisch opnieuw besteld worden als de voorraad laag is. Doordat de gegevens sneller en beter 
beschikbaar worden, hoeft het personeel zich niet in duizend bochten te wringen bij schommelingen in de vraag. De gegevensstan-
daard waarborgt bovendien dat enkel de gegevens die voordien vrijgegeven werden, beschikbaar zijn. Bakken en pallets worden 
beschouwd als laaduitrusting, en die worden frequent hergebruikt. Met de vele verschillende leveringsprocessen is het echter niet 
altijd duidelijk hoeveel van de eigen bakken van een bedrijf zich op een bepaald moment op een bepaalde locatie bevinden. Als 
het proces geautomatiseerd is met behulp van RFID, kan de materialenstroom opgevolgd worden en kan op elk moment bepaald 
worden hoeveel bakken zich op een bepaalde locatie bevinden of op dat moment getransporteerd worden. Hierdoor is het mogelijk 
de magazijnvoorraad te optimaliseren en een onnodige overcapaciteit te vermijden. Algemeen leidt een betere gegevensdetectie 
ertoe dat de voorraad en de middelen preciezer gepland kunnen worden. Dankzij de actuele informatie kunnen de ERP-systemen 
meer flexibele en nauwkeurige voorspellingen produceren, en bestellingen op een meer individuele basis aanpassen. 

Conclusie 
 
Op het eerste gezicht lijken de voordelen van RFID-technologie een duidelijke verbetering ten opzichte van de negatieve eigen-
schappen van een streepjescodesysteem. Een deel van dit verbeteringspotentieel kan echter ook gerealiseerd worden met andere 
middelen, zoals door 2D-streepjescodes te gebruiken. Cruciaal is echter wel dat de hoeveelheid tijd en inspanningen bij optische 
oplossingen gewoonlijk hoger zijn, en bovendien kunnen deze niet dezelfde leesnauwkeurigheid en leessnelheid bieden. Ook is 
het belangrijk de onderhoudskosten en slijtageproblemen mee in rekening te brengen. De voordelen van RFID gaan dan ook veel 
verder dan een eenvoudige verbetering van de leesbaarheid en een vermindering van de gevoeligheid voor fouten bij leestoestellen 
in moeilijke omgevingsomstandigheden. 

Tijd is geld. Dit gezegde is in het bijzonder van toepassing in de logistiek, waar elke seconde telt.

In veel gevallen betaalt zelfs de allerkleinste tijdwinst per object zichzelf zeer snel af. Snelle detectie, uitwisseling van gegevens 
tussen verschillende bedrijven, aangepaste middelenplanning, lage onderhoudsbehoeften, en extreem flexibele toepassingsmo-
gelijkheden verminderen de vereiste tijd per item en verhogen de doorstroming. Dit biedt enorme mogelijkheden om kosten te 
besparen, en dankzij het hoge potentieel voor optimalisering wordt de return on investment snel bereikt. Door de vele voordelen is 
RFID een technologie die ook in de toekomst haar potentieel nog verder zal ontwikkelen. Het is logisch dat, naarmate RFID beter 
verspreid geraakt, ook het assortiment van RFID-oplossingen zal groeien. In de toekomst zal de technologie dus nog sneller en 
gemakkelijker aangepast kunnen worden aan de relevante processen.

Fig. 5: Voorbeeld van een procesketen voor de opsporing van een object doorheen de volledige fabriek, met een gecentraliseerde ERP-structuur
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