SMART SUPPLY | C-ARTIKLER

Lad Solar klare lageret
– så slipper du for
besværet
Roder hylderne? Er det uoverskueligt
og besværligt at finde de rigtige ting?
Bruger du meget tid foran computeren
for at bestille værktøj, befæstelse og
forbrugsartikler til dagen efter? Eller
skrider budgettet på indkøb af og til?
Hvis du kan nikke genkendende til bare
ét af ovenstående spørgsmål, så kan det
godt betale sig at læse videre.
Med Smart Supply C-artikler hjælper
Solar dig med en struktureret og
overskuelig lagerløsning, hvor varerne altid er på hylden. Med dag til
dag-levering og nem genbestilling via
stregkoder, kan du trygt stole på, at dit
værktøj og befæstelse er på rette sted til
rette tid.
Det betyder mere tid til dig.
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Se flere løsninger på bagsiden

PÅ BYGGEPLADSEN

Solar tilbyder to smarte lagerløsninger til
byggepladsen. Det ene er en containerløsning med reoler, der er skræddersyede
til det enkelte projekt. Den anden løsning
er et mobilt skab på hjul. Fælles for begge løsninger er, at kasserne er mærket op
med stregkoder, så du hurtigt og nemt kan
scanne produktet og genbestille. Og sker
det før klokken 18.00, har du varerne dagen
efter inden kl. 07.00.

Container til byggeplads

Byggepladsservice:
• Én fast mand tilknyttet byggepladsen
• Sikrer opfyldning
• Sikrer relevant indhold
•
•

Overskydende produkter tages med retur
Vejledning omkring befæstelse, brandsikring, kemihåndtering m.m.

Mobilt skab til byggeplads

PÅ LAGERET

Solar kan også hjælpe dig med lageret
hjemme i virksomheden. I samråd med dig
skaber vi et lager, hvor der kun ligger det,
som du har brug for på hylderne. Dit lager
får nye reoler og hylder med hvide kasser
påført stregkoder og produktbilleder.
En løsning, som ofte medfører:
• Reduktion af lagerbeholdning på op til
30 %
• Fysisk optimering
• Bedre overblik over C-artikler/forbrugsartikler

Lagerløsning

Reducer omkostningerne på C-artikler, og få en bedre bundlinje
Aftalen indeholder værktøj, el-værktøj, måleinstrumenter, diverse befæstelse
herunder forbrugsartikler såsom bor, skær, slib, brandsikring, kemi, værnemidler,
arbejdsbeklædning, med mere. Alt sammen det, vi i daglig tale kalder ”C-artikler”
Vores nye specialsalgsenhed Solar Værktøj & Befæstelse er specialister i at finde og
implementere denne optimering hos dig. En løsning, som kan give dig store besparelser
– både på tid og penge.
Vil du vide mere?
Kontakt Solar Værktøj & Befæstelse på: 76527000
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