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Brammer, 
Europa’s 
grootste  
MRO-leverancier

Brammer is Europa’s toonaangevende 
distributeur van hoogwaardige producten 
en diensten op het gebied van industrieel 
onderhoud, reparatie en revisie (MRO). 

Onze 24/7/365 dienstverlening in Europa zorgt 
voor levering op dezelfde of de volgende dag 
van de onderdelen en de technische expertise 
die u nodig hebt om de productie soepel te 
laten verlopen. Brammer heeft een uitgebreid 
assortiment producten en specialistische 
dienstverlening, die specifiek zijn afgestemd 
om aan al uw behoeften op het gebied van 
onderhoud en reparatie te kunnen voldoen. 

We zijn de authorised distributor voor veel van 

‘s werelds toonaangevende fabrikanten en 
bieden een niet te evenaren assortiment van 
meer dan 3,5 miljoen MRO componenten. 
We betrekken van duizenden leveranciers, 
inclusief alle topmerken, waarmee we de 
MRO-producten die u nodig hebt op één plek 
samenbrengen en we een ongeëvenaard 
groot assortiment kunnen leveren - vanuit één 
enkele bron. 

Dat is waarom duizenden klanten in Europa, 
zij het lokale, nationale bedrijven, of grote 
multinationals op het gebied van techniek, 
vertrouwen op de MRO-producten en 
diensten van Brammer.
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Europese fabrikanten 
kunnen zich geen 
onnodige kosten 
veroorloven in de 
hedendaagse economie 
met een steeds grotere 
concurrentie. 

Uw productietijd optimaliseren en 
tegelijkertijd de algemene kosten 
minimaliseren kan een hele uitdaging zijn. 

Toch heeft Europa’s toonaangevende 
onderneming in industriële MRO-distributie 
(Brammer) een oplossing die nou net deze 
tegenstrijdige doelen eenvoudig en op 
kostenbesparende wijze aanpakt. 

In de meeste productieactiviteiten worden 
de mogelijkheden om zoveel mogelijk uit 
efficiëntie en kostenbesparing te halen, 
met betrekking tot onderhoud, reparatie en 
revisie (MRO), vaak over het hoofd gezien. 
De complexiteit van MRO-onderdelen, 
de noodzaak tot productie-efficiëntie en 
de toenemende technische verfijndheid 
van verwerking en productie betekenen 
dat maar weinig organisaties tijd willen 
besteden aan voortdurende verbetering en 
kostenbesparingen in dit gebied. 

Daarom wenden zoveel klanten van 
Brammer zich tot de Brammer Insite™ 
oplossing.

Wat is een Insite™?  
Een Insite™ is eenvoudigweg een 
werknemer van Brammer die in uw 
voordeel werkt, in een winkel of achter een 
bureau op uw faciliteiten, met toegang tot 
het ERP-systeem van Brammer en die u 
in van tevoren overeengekomen diensten 
voorziet. 

De Brammer Insite™ is volledig op uw 
behoeften gericht, zodat u een deel of al uw 
inkoop- en beheerfuncties aan een MRO-
expert van Brammer kunt uitbesteden. 

Er bestaan twee soorten Insite™: 

•	 Een	voltijd	Insite™	met een of 
meerdere Insite™ werknemers van 
Brammer die vijf dagen per week ten 
minste vier uur per dag op de locatie 
aanwezig zijn. 

•	 Een	deeltijd	Insite™	met een of 
meerdere Insite™ werknemers van 
Brammer die twee dagen per week ten 
minste drie uur per dag op de locatie 
aanwezig zijn.  

Ongeacht wat voor u het beste is, onze 
Insite™ service biedt u exclusief toegang 
tot de middelen en kennis van Europa’s 
toonaangevende MRO-distributeur op uw 
faciliteit. Dit alles met maar één doel: uw 
kosten tot een minimum beperken en uw 
productiviteit optimaliseren. De Brammer 
Insite™ richt zich op het bieden van 
technische expertise, knowhow op het 
gebied van inkoop en voorraadbeheer.

Veel voorkomende MRO-
problemen in productie

“Wij hebben een 
onderneming gevonden 
die een oplossing van 
het hoogste niveau biedt, 
in combinatie met een 
uitstekende organisatie. 
Dit is waarom we voor 
Brammer hebben 
gekozen.”
Wojciech Wrzesie: Onderhoudsmanager, 
Ozarów Group SA
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Voor een grote faciliteit 
met een belangrijke 
behoefte aan technische 
reserveonderdelen, 
maakt het opzetten van 
een Insite™ aanzienlijke 
kostenbesparingen en 
productiviteitvoordelen 
mogelijk. Daarnaast 
biedt het toegang tot het 
complete aanbod aan 
toegevoegde waarden van 
Brammer.

Door uw processen te bestuderen kunnen 
wij verbeteringen van toepassingen en 
productupgrades aanbevelen om uw 
lopende en gebruikskosten te verminderen. 
Ook beperken wij uw lopende kosten door 
productoptimalisatie en door uitsluitend 
merken van toonaangevende fabrikanten te 
leveren. 

Wij kunnen u bijstaan bij het vaststellen 
welke artikelen verouderd zijn en zo 
uw bestaande voorraad optimaliseren; 
dit resulteert in minder logistiek- en 
voorraadkosten. Onze volledige beheer en 
e-procurement mogelijkheden leveren u 
behoorlijke besparingen op in transactie- en 
administratiekosten. 

Hierdoor profiteert u van aantoonbare 
verbeteringen in productie-efficiëntie en 
kostenbesparingen.

Hoe kan een Insite™ u 
helpen?

De waarde van 
Brammer 

Waar we ook werkzaam zijn, richten wij 
ons op het creëren van toegevoegde 
waarde. Want dat is hoe onze 
veeleisende klanten, die uiteenlopen van 
toonaangevende multinationals tot kleine 
familieproductiebedrijven, ons beoordelen. 

We gebruiken onze kennis van het 
productieproces, ons inzicht van 
leveranciersproducten en ons enorme 
productassortiment om uw totale 
aanschafkosten terug te brengen. 

Wij werken met u samen om de efficiëntie 

van uw productielijn te vergroten en kostbare 
en onvoorziene stilstand zoveel mogelijk te 
beperken. 

En we zullen u ook helpen bij de reductie 
tot het ideale niveau van de voorraad, die 
u aanhoudt voor een kleiner en efficiënter 
werkkapitaal van uw organisatie. 

Totale kosten voor inkoop omlaag 
brengen 

Het budget van een productieorganisatie 
bestaat voor het grootste gedeelte uit 
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Het Insite™ menu 

De planning van een Insite™ 
project is van wezenlijk belang. 

Ons doel is om met u samen te werken om 
vast te stellen wat uw unieke behoeftes zijn, 
zodat we u een oplossing op maat kunnen 
bieden. 

Inkoopadvies 

Wij werken nauw samen met uw 
inkopers en magazijnmanagers 

bij de vervanging van onderdelen, het 
samenvoegen van facturen en het opstellen 
van raamcontracten. Ook kunnen we uw 
inkoopafdeling ondersteunen bij aanschaf 
en expeditie, garantiebeheer en on-site 
bestelprocessen. 

Technisch Advies

De technisch advies service 
ondersteunt technici bij preventief 

onderhoud, conditiebewaking, activabeheer 
en technische training. We werken nauw 
met uw team en onze leveranciers samen 
om de kostenbesparingen te realiseren 
die direct waarde toevoegen aan uw 
winstresultaat. 

Magazijnadvies

De diensten die wij aanbieden 
lopen uiteen van volledig beheer 

van voorraad en product/merkrationalisatie 
tot consignatievoorraad en het maken van 
onderdelensets.

“Het is alsof er iemand 
is die als coördinator 
optreedt tussen de afdeling 
onderhoud en de afdeling 
inkoop.” 
Grzegorz Skuza: Inkoopafdeling,  
Ozarów Group SA

onderhoud en reparatie. Hoewel er altijd 
gestreefd zal worden om deze kosten 
zoveel mogelijk te beperken, bestaat ook 
de noodzaak ervoor te zorgen dat deze 
kostenbeperkingen nooit ten koste gaan van 
productie-efficiëntie en werktijd. 

We focussen ons dus op het reduceren 
van de totale aanschafkosten door naar de 
productkosten, waarde van levensduur en uw 
proceskosten te kijken. 

Onze Insite™ manager zal uw specifieke 
behoeftes beoordelen en aanbevelingen 

doen die deze verbeteringen dagelijks aan uw 
organisatie opleveren.

Verbeteren productie efficiëntie

Stilstand vanwege onderhoud en reparatie is 
duur en storend, zelfs wanneer het gepland 
is. Door verbetering van de betrouwbaarheid 
van MRO-onderdelen kunnen zowel kosten als 
frequentie tot een minimum worden beperkt. 
Onze Insite™ specialisten weten in relatie tot 
deze sleutelgebieden waar en wat ze moeten 
aanbevelen om deze vergelijking effectief in uw 
voordeel te laten uitvallen.

Minder werkkapitaal

Maar onze Insite™ oplossing gaat verder 
dan alleen maar uw productie-efficiëntie 
verbeteren. Daarom stellen we vast hoe en 
waar we kunnen helpen bij het vrij maken van 
kosten die vast zitten in de MRO-voorraad. 
Met onze kennis en expertise in het verbeteren 
van efficiëntie en voorraadoptimalisatie, kunt 
u er zeker van zijn dat uw bevoorrading niet 
meer en niet minder is dan wat u nodig hebt.
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De Brammer Insite™ 
oplossing

“De zakelijke benadering 
van Brammer sluit heel 
goed op die van ons 
aan. Het MRO-aanbod 
van Brammer sluit prima 
op onze behoeftes aan. 
Onze samenwerking 
met Brammer is een 
van de pijlers in onze 
bedrijfseffectiviteit en 
duurzaamheid op lange 
termijn.” 
Janne Sigurdsson: Managing Director, 
Alcoa Fjardaál

De Brammer Insite™ 

De Insite™ oplossing van Brammer kan 
als een totaalaanbod aan dienstverlening 
worden geconfi gureerd – van 
magazijnmanagement tot technische 
ondersteuning en vermindering van het 
aantal leveranciers tot productmodifi catie 
– Brammer beschikt over het juiste 
assortiment en de juiste mix aan diensten 
om aan uw wensen te kunnen voldoen. 

Ze zijn allemaal gericht op de drie 
belangrijkste voordelen: reduceren 
van werkkapitaal, toename van 
producteffi ciëntie en vermindering van uw 
inkoopkosten.
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Delphi is een van de 
grootste automotive 
bedrijven ter wereld; 
hun fabriek in Barcelona 
produceert meer dan 
1.600.000 onderdelen 
per jaar en heeft een 
omzet van meer dan €200 
miljoen. Elk jaar moeten 
automotive fabrieken 
vanwege overeenkomsten 
met klanten hun kosten 
verlagen terwijl hun 
productie-efficiëntie en 
output gelijk moet blijven. 

De Brammer Insite™ is een oplossing voor 
dit blijvende probleem. Gevestigd op locatie 
– deeltijd, elke dag – houdt de Brammer 
Insite™ manager regelmatig bijeenkomsten 
met Delphi en helpt bij het invoeren van 
wijzigingen en verbeteringen in de processen 
en onderdelen in de hele fabriek. 

Luis Villalba, Fabrieksleider 
Kostenverbetering bij Delphi Diesel 
Systems, vertelt: “De relatie is heel nauw 
en ze hebben snel een antwoord klaar. 
Ze zijn capabel, ze bieden vertrouwen, ze 
weten waar ze het over hebben.”

De Brammer Insite™ oplossing is het 
eerste contactpunt voor alle technici op 

locatie die over een bepaald onderdeel 
vragen hebben – zo worden relaties 
opgebouwd en wordt vertrouwen 
geschept. De Brammer Insite™ biedt een 
serie oplossingen aan Delphi: 

•	 In eerste instantie beoordeelt de 
Brammer Insite™ de bestaande 
materialen en levering, inclusief 
voorraadverbruik en uitgaven om te 
kijken wat er verbeterd kan worden 
gebaseerd op reeds bestaande 
data. Vervolgens doen ze suggesties 
en voeren dienovereenkomstig 
veranderingen door. 

•	 Wanneer de technici problemen 
hebben met bepaalde uitrustingen en 
hun doorlooptijden willen verbeteren, 
komen ze naar de Insite™ en vragen 
om een oplossing. 

•	 In samenwerking met Delphi 
organiseert Brammer workshops 
waarin ze hun grootste leveranciers 
uitnodigen om met technici van de 
werkvloer aan de slag te gaan met data 
analyse en het delen van ideeën om 
opties te vinden voor de verbetering 
van kosten en winstgevendheid. 

De Brammers Insite™ oplossing heeft 
Delphi de mogelijkheid geboden Brammer 
als een extra opslagfaciliteit te gebruiken; 
het is niet langer nodig alle onderdelen in 
hun faciliteit op te slaan. Brammer houdt 
onderdelen in zijn eigen distributiecentrum. 
Zo hoeft Delphi producten niet eerder te 
betalen of bepaalde producten op te slaan 
totdat zij nodig zijn. En omdat de Brammer 
vestiging dichtbij is, is de reactietijd voor 
bedrijf kritische producten vaak slechts een 
kwestie van een paar dagen of zelfs uren. 

Luis onderstreept de impact die hun 
Insite™ oplossing heeft gehad: “Eind 
2012 bedroeg onze totale besparing 
met Brammer ongeveer $100.000. 
Nu is Delphi van plan dezelfde soort 
management met Insites™ in de rest van 
de organisatie op te zetten.”

Brammer Insite bespaart 
Delphi €74.000

“Uiteindelijk krijg je deze 
samenwerking. Voor mij 
is Brammers Insite™ een 
onderdeel van Delphi’s 
structuur.”  
Víctor Gracia Recio: Regionale lead 
inkoper, Delphi Diesel Systems
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Kom meer te 
weten over 
hoe u geld kan 
besparen met 
de Brammer 
Insite™ 
oplossing

Als u denkt dat 
Insite™ uw organisatie 
kan helpen bij het 
reduceren van uw 
totale aanschafkosten, 
verbetering van 
productie-efficiëntie 
en reduceren van uw 
werkkapitaal of als u 

gewoon meer wilt weten 
over de Brammer Insite™ 
oplossing, neem dan 
via uw lokale Brammer 
vestiging contact op met 
ons Insite™ team.



België
+32 3546 7878
be@brammer.biz

Denemarken 
+45 764 08 700 
dk@brammer.biz  

Duitsland
+49 721 7906 0
de@brammer.biz

Finland
+358 (0) 9 3424 300 
fi@brammer.biz 

Frankrijk
+33 1 69 80 20 20
info.fr@brammer.biz

Groot-Brittannië
+44 1902 395000
uk@brammer.biz

Hongarije
+36 53 500 041
hu@brammer.biz

Ierland
+353 1 8305455
ie@brammer.biz 

IJsland
+354 522 6262
reykjavik@brammer.biz 

Italië
+39 0735 76171
it@brammer.biz

Luxemburg
+352 26 38 13 13
lu@brammer.biz

Nederland
+31 23 5164 164
nl@brammer.biz

Noorwegen
+47 55 39 10 00 
no@brammer.biz

Oostenrijk
+43 1 369 87 53 0
at@brammer.biz

Polen
+48 17 227 00 00
pl@brammer.biz

Slowakije
+421 414 21 6296
sk@brammer.biz

Spanje
+34 94 457 94 00
es@brammer.biz

Tsjechië
+42 02 77 003 346
cz@brammer.biz

Zweden
+46 (0) 42 380 300 
se@brammer.biz  

Brammer  
in Europa

www.brammer.biz
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