Invend™
bespaart
klanten
geld

Het verminderen van verbruik zonder
afbreuk van beschikbaarheid

Invend™ maakt een beter
beheer van industriële
verbruiksartikelen met
een hoge omloopsnelheid
mogelijk, wat een lager
productverbruik oplevert en
een afname in de uitgaven
over het algemeen tussen de
25% en 40%.

“Invend™ heeft ons een
systeem geboden dat
past in onze filosofie,
betere rapportage, meer
zichtbaarheid – en dat
alles tegen kosten die
behoorlijk lager liggen dan
voorheen – we besparen
op dit moment ca. 60% op
verbruiksartikelen.”
Mark Bastable, Algemeen Directeur, Flowplant

Uitdaging van de klant
Een metaalfabrikant in de UK gebruikte
elke maand een enorme hoeveelheid
PBM-producten, de producten waren
voor de werknemers vrij beschikbaar. Dit
kostte niet alleen veel geld maar betekende
ook dat iedere maand veel tijd en geld
besteed werd aan het plaatsen van nieuwe
bestellingen voor PBM-producten.

Aanpak van Brammer
Op proefbasis heeft Brammer voor de
fabrikant drie rijen met twee Invend™
machines geplaatst. Elke machine bevatte
zo’n achttien PBM-producten die eerder
“gratis” werden verstrekt.

Deze Invend™ machines
hebben het volgende bereikt:
• Gemiddeld 601 minder producten
waarvoor de klant maandelijks moet
betalen
• Een afname in verbruik van 33,97% per
maand
• Een afname in gemiddelde maandelijkse
uitgaven op deze geselecteerde PBMlijnen van €16.562 tot €11.754
• Het potentieel om de klant gedurende
een jaar €57.696 te besparen door hun
gebruik van PBM-producten te beperken
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Besparingen:
€ 4.808/maand
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Uitdaging van de klant

Aanpak van Brammer

Een Noorse klant werkzaam in de
metaalindustrie had last van het feit dat
technici naar shops gingen voor aanschaf
van gereedschap, verbruiksartikelen en
PBM-producten. Deze bezoeken leidden
tot verlies van controle over het verbruik van
dit soort artikelen.

Om dit probleem aan te pakken installeerde
Brammer een Invend™ machine in de
fabriek van de klant.

• Kostenbesparingen van €31.481
dankzij verlaging werkkapitaal en
een afname in de aanvulkosten door
bestellingen te automatiseren
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• Een afname in de tijd die technici
besteedden aan het halen van
artikelen bij leveranciers
• Tijdbesparing omdat Brammer de
machine opnieuw bevoorraadt
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Kostbare, onvoorziene stilstand

De Invend™ machine
heeft het volgende bereikt:

Besparingen:
€ 31.481/jaar

De juiste artikelen in de juiste
hoeveelheden, klaar voor gebruik
Uitdaging van de klant
In een automobielfabriek in Frankrijk
had een fabrikant hulp nodig bij zijn
voorraadbeheer en leveringen om verbruik
en kosten onder controle te brengen.

Aanpak van Brammer
Brammer werd erbij gehaald om voor een
efficiënt beheer van verbruiksartikelen te
zorgen en installeerde zowel een Carousel
als een Locker machine in de fabriek van
de klant. De machines waren uitgerust
met gerichte artikelen en specifieke
hoeveelheden op basis van de behoefte en
het gebruik van de fabriek.

Deze Invend™ machines
hebben het volgende bereikt:
• Een afname in verbruik
• Een maandelijkse kostenbesparing van
15,56%
• Een kostenbesparing van €1.855 per
maand en een potentiële jaarbesparing
van meer dan €22.000

Besparingen:
€1.855/maand

Hogere efficiëntie met artikelen
dichter bij het personeel
Uitdaging van de klant
Een Spaanse toonaangevende
zuivelproducent hield veel PBM en
verbruiksgoederen op voorraad in zijn
fabriek. Dit bleek nogal duur te zijn voor
de producent wat betreft opslag, beheer,
verzekering, tijd die het personeel kwijt was
om naar de centrale opslag te gaan (een
wandeling van gemiddeld 10 minuten vanaf
de productielijn) etc.

Aanpak van Brammer
Om dit probleem aan te pakken
installeerde Brammer vijf Invend™
machines op het terrein van de klant.

Deze Invend™ machines
hebben het volgende bereikt:
• Een afname in opgeslagen PBM en
verbruiksartikelen, omdat ze door
Brammer als consignatievoorraad
worden beheerd
• Hogere winstgevendheid voor de klant
door werkkapitaal te verlagen
• Door de strategische ligging, een
hogere efficiëntie van het personeel –
een besparing van 1.120 uren per jaar
(gewaardeerd op €16.994) omdat ze
niet naar het centrale magazijn hoeven
te gaan.

Invend™ neemt
alle problemen van
beschikbaarheid weg,
die te maken hebben met
centrale opslag die slechts
op gezette tijden van de
dag open is. Productielijnen
lopen vaak 24 uur per dag en
dat geldt ook voor Invend™
(uw opslag van industriële
verbruiksartikelen).

• Besparingen van €7.066 door lagere
voorraden
• €4.200 aan besparingen op machines
waarvoor geen huur hoeft te worden
betaald

Besparingen:
€28.260/jaar

“Het voordeel van Brammer Invend™ is dat we zeker
weten dat de gegevens nauwkeurig zijn. Er is nu sprake
van 100% transparantie van het verbruik.”
Clement Leglise, Regionale Inkoopmanager, Smurfit Kappa

Hoe Invend™ klanten
geld bespaart
Invend™ is een volledig beheerde industriële goederen uitgifte service die helpt klanten geld te besparen.

Opslag
aanvullen
• Brammer zorgt voor bevoorrading
• Automatische alerts laten
Brammer weten wanneer de
voorraad op dreigt te raken
• Bespaart u tijd en geld, omdat
u niet meer hoeft te bestellen,
aan te vullen en administratieve
handelingen hoeft uit te voeren
Leveranciers rationaliseren
• Betekent dat u met maar één
MRO-leverancier werkt
• Bespaart personeel tijd die wordt
besteed aan inkoop, de ontvangst
en het opbergen van voorraad
• Bespaart kosten als gevolg van
gecombineerde bestellingen en
facturen

Gezondheid & veiligheid
Volledige zichtbaarheid
• De eindgebruiker heeft toegang
tot industriële verbruiksartikelen
waarop toezicht wordt gehouden
• Biedt volledige controle en
duidelijke zichtbaarheid door
middel van rapportage van
gebruikers en het kostencentrum
Naleving van de
veiligheidsnormen
• Levert uitsluitend goedgekeurde
PBM-producten
• Geeft werknemers toegang tot de
juiste uitrusting voor hun functie
• Geeft controle op
uitgegeven gezondheids- en
veiligheidsartikelen

Inkoop

Productie/Onderhoud

Vermindering van verbruik

Hogere productiviteit

• Beter beheer van industriële
verbruiksartikelen met een hoge
omloopsnelheid. Het resultaat:
lager productverbruik

• Invend™ machines geplaatst op
geschikte locaties

• Vermindert de uitgaven over het
algemeen tussen 25% - 40%
Voorkomt aankopen buiten
contracten
• Voorziet in een breed scala
aan producten
• Producten kunnen aan de
wensen van elke industrie,
klant en machinelocatie worden
aangepast
Vermindering van werkkapitaal
• U betaalt alleen voor de artikelen
die u verbruikt
• U hoeft niet langer de
voorraadkosten te dragen

• Werklui verliezen geen tijd meer
door naar de opslag te gaan
en op producten te moeten
wachten
24/7/365 beschikbaarheid
• Neemt alle problemen van
beschikbaarheid weg die te
maken hebben met centrale
opslag die slechts op gezette
tijden van de dag open is
• Invend™ werkt 24/7/365
Beperkt stilstand tot een
minimum
• U beschikt over de juiste
producten wanneer u ze nodig
heeft
• Beperkt kostbare stilstand

Voorkomen van onnodige
voorraadopbouw
• Zorgt dat items binnen
handbereik zijn en gemakkelijk
beschikbaar - minimaliseren van
voorraadopbouw en bijbehorende
kosten
Bespaart in de kosten van het

“Invend™ heeft het werk voor onze fabrieksmanagers
vereenvoudigd: van het dagelijkse beheer van hoe
een werknemer toegang heeft tot een PBM-product,
tot het documenteren en bijhouden van onze PBMvoorraad en de gerelateerde kosten. De impact is
heel positief geweest.”
Axier Bengoetxea Diez, Manager Gezondheid & Veiligheid, Grupo Leche Pascual

De Brammer Invend™ Service

Brammer
in heel
Europa

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

Germany
+49 721 7906 0
de@brammer.biz

Luxembourg
+352 26 38 13 13
belux@brammer.biz

Slovakia
+421 414 21 6296
sk@brammer.biz

Belgium
+32 3546 7878
belux@brammer.biz

Hungary
+36 53 500 041
hu@brammer.biz

Netherlands
+31 23 5164 164
nl@brammer.biz

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

Czech Republic
+420 277 003 465
cz@brammer.biz

Iceland
+354 522 6262
reykjavik@brammer.biz

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

Sweden
+46 (0) 31 310 40 20
se@brammer.biz

Denmark
+45 764 08 700
dk@brammer.biz

Ireland
+353 1 830 5455
sales-IE@brammer.biz

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

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

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

Italy
+39 0735 76171
it@brammer.biz

Portugal
+34 986 24 26 97
pt@brammer.biz

UK
+44 1902 395 000
uk@brammer.biz

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

www.brammer.biz

Romania
+40 766 355 680

