Aanvulsystemen
Om u te verzekeren van een efficiënte bevoorrading biedt
Multi-Fix diverse aanvulsystemen.

De vooraf bepaalde periodiek wordt tevens aangehouden
als factuurdatum.

Een aanvulsysteem is een eenvoudig bestelsysteem
waarbij men de bestelgrootte constant houdt en de
bestelfrequentie varieert. Het is toepasbaar bij ieder
industrieel bedrijf met eigen productie of montagelijn die
repeterend gebruik maakt van dezelfde bevestigingsmaterialen of specials.

Beheerskosten
Het rapporteren en bepalen van de juiste voorraden per
artikel van de verbruikte artikelen is vaak een tijdrovende
zaak. Met de overgang naar een aanvulsysteem is dit
verleden tijd. Per gewenste of vooraf bepaalde periodiek
zullen we uw verbruik rapporteren.

Voordelen voor u

Interne distributiekosten
Door een aanvulsysteem te implementeren bent u
verzekerd dat u nooit misgrijpt op het gebied
van metalen componenten. Elke productie/montage lijn
of desgewenst werkplek kan worden voorzien van de
juiste materialen. Hiermee wordt het intern heen en weer
brengen en halen van de materialen weggenomen. Elk
product heeft een vooraf bepaalde vaste plek in uw logistiek. Personeel verliest derhalve ook geen tijd met zoeken
of halen van de goederen en zal efficiënter werken.

Inkoopkosten
Uw afdeling inkoop wordt niet meer belast om de inkoopbehoeften vast te stellen en het daadwerkelijk versturen
van de inkooporder voor de bevestigingsmaterialen.
Administratiekosten
Uw afdeling administratie zal niet meer worden belast
met “losse” facturen van enkele regels. De factuur welke
u ontvangt is van een volledige aanvulling.

“Een verlaging van uw voorraadniveau en de garantie
van een onbezorgde productie/montagelijn”
www.multifixgroup.com

“U bent verzekerd van de gewenste voorraad”

Voorraadkosten
Uw voorraadniveau wordt verlaagd alsmede uw
opslagkosten. De voorraad wordt voortdurend bijgesteld
en dat heeft als gevolg dat er nooit teveel ligt van een
bepaald artikel.

Rust aan uw productie/montage lijn
Het Multifix aanvulsysteem garandeert dat u altijd de juiste materialen op de juiste locatie heeft liggen. Hiermee
kan uw productie en/of montagelijn ongestoord te werk
gaan zonder risico te lopen dat er producten niet zijn.

Verpakkingskosten
Uw afvalstroom heeft niet meer te maken met verpakking
– of opvulmaterialen. De bevestigingsmaterialen
worden in duurzame kunststof bakken gewisseld.
Logistieke kosten
De leveringen die plaats vinden ten behoeve van het aanvulsysteem worden franco huis geleverd. De zendingen
die besteld zijn op overige of projectbasis worden zoveel
mogelijk gecombineerd met de levering van het aanvulsysteem.
Voor meer informatie over de aanvulsystemen
van Multi-Fix BV, kunt u ook terecht op onze website:
www.multifixgroup.nl

“Een efficiënte bevoorrading evenals
reductie van uw kosten”
Multi-Fix Group B.V. | Bokkerijder 24 | 5571 MX Bergeijk | Netherlands | T: +31 (497) 552929 | F: +31 (497) 552955 | info@multifixgroup.com

