RFID, grip op uw servicevoorraad
Weten wat je actuele voorraad in je service bus is?
Daar heeft Wasco een oplossing voor. Alle artikelen
uit ons onderdelenassortiment zijn voorzien van een
RFID-sticker, waardoor je letterlijk in één
handomdraai alle aanwezige producten kunt scannen
en inventariseren, zonder deze fysiek aan te raken.
Dat is al een groot voordeel, maar er kan nog veel
meer met RFID.

Wasco Voorraadbeheersysteem
Wasco heeft deze technologie als eerste op haar gehele onderdelenassortiment
toegepast. Hierdoor heb je meer inzich t in belangrijke gegevens, zoals de juiste
voorraad in de service bus, en kan je (of jouw monteurs) niet meer misgrijpen. Ook
kan de financiële waarde van de voorraad in een paar minuten van de service bus
worden gemeten. Zijn er incourante of verouderde onderdelen? Wasco waarschuwt
je voortijdig en kan zo nodig producten retour nemen. Verder kan je rekenen op nog
meer transparantie en snelheid.

Wat is RFID?
•
•

Radio frequency identification (identificatie via UHF
radiogolven)
Elke chip wordt geprogrammeerd met een unieke digitale
code, waardoor de productinformatie gemakkelijk en snel
uitgelezen kan worden

Voordelen Voorraadbeheersysteem
•
•
•
•
•
•
•
•

Geld besparen door intelligent voorraadbeheer (gemiddelde reductie
busvoorraad van 30%)
Servicegraad +/- 95% (verhoging van one-stop-fix)
Totale voorraad binnen enkele minuten uit te lezen
Eenvoudig de voorraad inzien en optimaliseren (gemiddelde voorraadwaarde
service bus € 7000,-)
Wasco waarschuwt tijdig voor incourante artikelen
100% juiste levering door een perfecte uitgaande controle.
Minder spoed afhalen/bestellingen
Complete analyse inclusief waarde en courantheid

Naast de digitale informatie op de RFID-sticker staat ook de artikelomschrijving en
barcode voor je vertrouwde registratie en bestellingen .

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met rfid@wasco.nl of raadpleeg onze
website.
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