“PRODUCEREN MAKKELIJKER MAKEN”

OR-easy:
bestelgemak en inzicht
√ Ontwikkeld om een gemakkelijk bestelproces te faciliteren
√ Inzicht in artikelverbruik
√ Speciaal ontworpen voor de werkplaats
√ Simpele oplossing met gemak voor de werkplaats en inkoper
√ Geringe kosten

OUDE REIMER BV
Service en machines: 035 - 646 0820
Gereedschappen, olie en milieu: 035 - 646 0830
sales@oudereimer.nl | www.oudereimer.nl
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Waarom heeft Oude Reimer
OR-easy ontwikkeld?
We zien een aantal uitdagingen op de werkplaats:
∙ In werkplaatsen worden bestellingen van artikelen met de hand
(op papier) bĳgehouden.
Dit kost tijd en is erg foutgevoelig;
∙ Het verbruik van artikelen wordt niet zorgvuldig bĳgehouden.
Dit kost geld door het gebrek aan het juiste verbruiksinzicht;
∙ Het bestellen van nieuwe artikelen gaat per telefoon, per mail,
per webshop of per dure gereedschap managementsystemen.
Dit kan makkelijker en beter;
∙ De inkoper wordt meerdere keren gestoord.
Dit kost onnodig veel tijd.

Wat maakt
OR-easy uniek
voor organisaties?
√ Kostenvoordelen:
∙ Minder foutgevoelig
artikelbeheer;
∙ Prĳsbewuste omgang met
gereedschap en bedrĳfsmiddelen;
∙ Met gemak bestellingen en
spoedbestellingen plaatsen
voor Oude Reimer artikelen;
∙ Weinig onderhoud.

√ Efficiëntie voordelen:
∙ Snelheid van artikelbeheer
gaat omhoog;
∙ Gemakkelĳk verzamelen van alle
verbruikte artikelen (leverancier onafhankelĳk) op de werkplaats via een “bestellĳst” en
een “verbruikslĳst”;
∙ Goed inzicht in het verbruik en
het bestellen van artikelen.
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Bĳ Oude Reimer vinden we dat er een focus
moet zĳn op “produceren makkelĳker maken”.
OR-easy moet daaraan bĳdragen.

Hoe werkt OR-easy?
∙ Via een scanapparaat (of via digitaal toetsenbord) kunnen alle
producten met barcode of QR-code toegevoegd worden aan
OR-easy;
∙ De gescande producten worden opgeslagen in een database,
ofwel een verbruikslijst of bestellijst. De bestellijst en de verbruikslijst wordt aan het einde van elke week (frequentie kan aangepast
worden) verzonden naar de inkoper in een gemakkelijk Excel
overzicht. Zowel Oude Reimer artikelen als artikelen van andere
leveranciers (niet OR-artikelen) worden ondersteund:
- Oude Reimer artikelen worden op de bestellijst geplaatst voor
de inkoper. De inkoper kan dit goedkeuren en doorsturen ter
bestelling;
- Onbekende artikelen worden op de verbruikslijst geplaatst voor
de inkoper zodat deze bij een andere leverancier besteld kunnen
worden;
- Spoedbestellingen plaatsen voor Oude Reimer artikelen: een
spoedbestelling wordt elke dag om 15:00 uur direct naar Oude
Reimer verzonden zonder tussenkomst van de inkoper, op deze
manier worden alle spoedartikelen van dezelfde dag verzameld
tot één bestelling. Tevens is er de optie om een spoedbestelling
direct naar Oude Reimer te verzenden door de directe connectie
van OR-easy en het ERP-systeem van Oude Reimer;
∙ Installatie wordt verzorgd en op maat van de klant afgestemd.
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