
DP World Antwerp werkt aan digitale terminal

Elke dag duizenden containers laden en lossen, 
honderden vrachtwagens die het terrein op- 
en afrijden, manoeuvrerend tussen de vele 
containerkranen en reusachtige zeeschepen die 
niet de minste vertraging mogen oplopen – het is 
een logistieke uitdaging die kan tellen. Het spreekt 
voor zich dat dit proces sterk gebaat is bij een 
zorgvuldig uitgekiende IT-aanpak. Om zich daarop 
volop te kunnen concentreren, wil CIIO (Chief 
Information & Innovation Officer) Patrick Putman 
zich zo weinig mogelijk hoeven te bekommeren om 
de dagelijkse IT-activiteiten waar elk groot bedrijf 
mee te maken heeft: e-mail, databeheer, updates 
van office toepassingen, enzovoort. 

BETER EN VEILIGER SAMENWERKEN
Daarvoor rekent DP World Antwerp vooral op Office 
365 van Microsoft. In totaal gaat het over zo'n 350 
licenties, met een bijbehorend supportcontract. 
Daarnaast werden ook enkele componenten in 
Azure opgezet, met de nodige aandacht voor 
Identity & Access Management. 

"Dankzij deze technologie kunnen onze 
medewerkers meer samenwerken zonder dat we 
er al te veel resources voor moeten uittrekken", 
vertelt Patrick Putman. "Er wordt vaak ad hoc 
samengewerkt. Zo kunnen collega’s via Microsoft 
Teams overleggen, bestanden delen en samen aan 

presentaties werken. Daardoor vinden er merkbaar 
minder fysieke meetings plaats, wat flink wat tijd 
bespaart en de productiviteit ten goede komt. Ook 
de analytische hulpmiddelen die deel uitmaken van 
Office 365, zoals MyAnalytics bijvoorbeeld, dragen 
daartoe bij."

Daarnaast is er ook vooruitgang geboekt inzake IT-
beveiliging. "Onze fysieke beveiliging is heel streng 
geregeld volgens de internationale wetgeving, maar 
de IT-systemen liepen op dat vlak wat achter”, 
vervolgt Patrick Putman. "Die achterstand hebben 
we intussen ruimschoots bijgebeend."

KIEZEN VOOR EEN GOEDE PARTNER
Het IT-team van DP World Antwerp is zo'n tien 
man sterk, wat voor een bedrijf van bijna 800 
werknemers relatief klein is. Vandaar dat men bij DP 
World Antwerp erg kieskeurig en veeleisend is wat 
de IT-partners betreft. "De keuze van een goede 
IT-partner is uiteraard heel belangrijk,” beaamt 
Patrick Putman, "maar daarnaast moet je er ook 
op de juiste manier mee omgaan. Bedrijven moeten 
stoppen met zeggen wat de partner moet doen, je 
moet hen vragen naar oplossingen."

De relatie tussen de klant en zijn IT-partner is aan het 
veranderen, vindt Patrick Putman: "We hebben in het 
verleden al vaker met Realdolmen samengewerkt, 
maar dat was telkens in het kader van een project. 
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Bij DP World Antwerp, een van de grootste containeroverslagbedrijven in de haven van Antwerpen, wil men de logistiek achter 
het laden en lossen van containers zoveel mogelijk digitaliseren. Een flinke klus voor CIIO Patrick Putman en zijn team, die 
maar al te blij is dat hij de voorbereiding en uitvoering van projecten aan zijn IT-partners kan overlaten.
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Daarna viel het altijd stil. Nu hebben we ze aan 
boord gehaald om ons te helpen bij onze overstap 
naar de cloud, en dat vergt een andere vorm van 
samenwerken. We leren bijvoorbeeld veel van hen, 
onder andere wat bedrijven in andere sectoren 
doen. En we vertrouwen ook op hen als onze gids 
in het steeds veranderende Microsoft-landschap. 
Daarnaast blijven we natuurlijk hun vakmanschap, 
sterke focus en doelgerichte aanpak appreciëren."

NIET IN HOKJES DENKEN
Door een partner te kiezen waaraan hij in het volste 
vertrouwen de actuele IT-zorgen van zijn organisatie 
kan overlaten, heeft Patrick Putman de handen vrij 
om naar de toekomst te kijken. “Een concreet plan 
voor zo'n langetermijnaanpak bestaat niet”, vindt 
hij. “Je moet vooral goed kijken wat er rond je 
heen gebeurt, je laten inspireren door wat er op je 
afkomt. En zeker niet in hokjes denken."

Het huidige systeem dat gebruikt wordt door de 
truckers die containers komen laden of lossen is 
daar een mooi voorbeeld van. "Eigenlijk is dat een 
systeem om de wachtrijen te beperken in loketten, 
zoals in banken of postkantoren bijvoorbeeld”, 
aldus de CIIO. "Bij een vorige werkgever had ik 
daar eens een demonstratie van gezien van de 
Amerikaanse fabrikant van dat systeem. Toen 
we op zoek waren naar een oplossing voor onze 
terminal moest ik daaraan denken, en vervolgens 
hebben we dat getest en geïnstalleerd. Dat heeft 
ons veel tijd en middelen bespaard."

DISRUPTIEVE OMWENTELING 
Ervoor zorgen dat zijn collega's optimaal kunnen 
samenwerken is belangrijk, maar de CIIO wil zich 
vooral voorbereiden op de uitdagingen die DP 
World Antwerp de komende tien à twintig jaar te 
wachten staan. 

"In eerste instantie willen we de digitalisering van 
de terminal nog verder doortrekken”, vertelt Patrick 
Putman. "Er is al heel veel digitaal beschikbaar, maar 
de vrachtwagenchauffeurs werken bijvoorbeeld 
nog met badges om zich te identificeren, terwijl ze 

allemaal over een smartphone beschikken. Daarin 
kunnen we dus nog veel verder gaan."

Maar dat is maar klein bier in vergelijking met 
wat Patrick Putman in de volgende fase voor 
ogen heeft. Als dat project afgerond zal zijn, zal 
het voor niet minder dan een revolutie zorgen in 
de wereld van de goederenoverslag. "Eigenlijk 
gaat het opnieuw over samenwerken,” legt hij uit, 
"maar niet langer enkel intern – wij willen ook met 
onze klanten en andere betrokkenen informatie 
uitwisselen. Op die manier willen we een dataflow 
creëren die door de juiste mensen met de juiste 
tools kan worden afgetapt. Dan wordt niet alleen 
het fysieke transport van de goederen, maar ook 
de bijbehorende informatie een cruciaal onderdeel 
van onze business. Ik ben ervan overtuigd dat dat 
behoorlijk disruptief zal zijn."

www.dpworldantwerp.com

“Op termijn wordt niet alleen het fysieke 
transport van de goederen, maar ook 
de bijbehorende informatie een cruciaal 
onderdeel van onze business. Dat zal 
behoorlijk disruptief zijn.” 

PATRICK PUTMAN, CIIO DP WORLD ANTWERP

“Bedrijven moeten stoppen met zeggen 
wat de partner moet doen, je moet hen 
vragen naar oplossingen.”

PATRICK PUTMAN, CIIO DP WORLD ANTWERP


