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Noga utvalt
med garanterad
tillgänglighet

1
Vi kommer för att diskutera med er vilka

behov som finns för er verksamhet och för

ert bolag. Med detta som underlag gör vi

en kalkyl som visar hur mycket pengar ni

kan spara. Vi ger sedan förslag på en lös-

ning helt anpassad till era specifika behov.

2
Bestämmer ni er för att testa fastställer vi

tillsammans med er en nivå för ett min- och

maxläge. Det handlar om att hitta en för er

optimal nivå som gör att ni inte riskerar att

få slut på något men samtidigt inte har för

mycket i lager. Har ni kvar gammalt förbruk-

ningsmateriel används detta först.

3
I samråd med er bestämmer vi exakt hur

det ska se ut på plats, om det t.ex. ska fin-

nas låsbara utrymmen för förvaring av

artiklar som ni vill hålla nere åtgången på.

Vid behov kan vi vara behjälpliga att ta

fram lämplig inredning.

4
Hur täta besöksintervaller behöver ni?

Under besöken kommer vi att ha en munt-

lig kontakt där vi snabbt går igenom fram-

tida behov och anpassar sortimentet efter

detta. Vi städar också upp bland artiklarna

och fyller på enligt överenskommelse. Detta

gör vi givetvis utan extra kostnad.

Så här enkelt kommer du
igång med BIG LagerService

Vill du veta mer?
Boka ett möte med ditt BIG-företag
eller gå in på www.big-gruppen.com
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Beräkningar och erfarenhet visar att kunderna

sparar stora belopp årligen via vår LagerService,

när man överlåter lagerhållning och logistik av

förbrukningsartiklar, verktyg, skydd och maskiner

till oss. Om man räknar in produktivitetsökningen

blir besparingen ännu större.

BIG LagerService är ett system för lager-

hållning hos kund. Ditt BIG-företag tar

totalansvar för skötseln och driften av ett

för dig anpassat lager/förråd på industrin,

på byggarbetsplatsen eller på underhålls-

verkstaden. Tjänsten ger dig garanterad till-

gång till nödvändiga förnödenheter och

viktiga produkter. Du får ökad kontroll över

inköp, hjälp att hålla nere lagervärdet och

du frigör viktiga resurser vilket samman-

taget innebär bättre ekonomi.

Fungerande leveranser och

omedelbar tillgång till viktiga

och kritiska komponenter är en förutsättning

för att vår produktion skall fungera. Med

BIG LagerService har vi garanterad leverans-

säkerhet och kan undvika produktionsstopp

p.g.a. brist på påfyllnadsartiklar. Uppmärk-

ning och hjälp vid nya projekt och nya

prototyper är också en stor fördel med

BIG LagerService som t.ex. vid produktions-

sättningen av CTC V-40.

Jonas Johannesson, CTC

Många välkända varumärken

Kvalitetsprodukter från ledande
producenter i världen
Innovativa produkter för hög
produktivitet
Större valmöjlighet, det bästa från
de bästa
Bättre ekonomi.

Anpassat sortiment per kund

Lägre lagervärde
Rätt produkter för resp. bransch och kund
Bättre ekonomi

Färre antal fakturor

Mer tid till kärnverksamheten
Sparad administrativ tid
Bättre ekonomi

Personliga besök och hjälp med
beställningsrutiner

Mer tid till kärnverksamheten
Bättre ekonomi

Strukturerade beställningar,
mindre panikinköp

Mer tid till kärnverksamhet
Bättre ekonomi

Tydligt uppmärkta lagerplatser
för varje produkt

Ordning och reda
Lättare och snabbare att hitta produkterna
Bättre ekonomi

Min och max lager på varje produkt
bestäms tillsammans med kund

Lägre lagervärde och minskat svinn
Full kontroll för kunderna
Bättre ekonomi

Enkel och bekymmersfri
lagerhållning

Fördelarna med
BIG LagerService är många

För oss är det viktigt att kunna

fokusera på byggets processer

och inte behöva lägga tid och kraft på

”smör- och brödprodukterna”. Genom

samarbetet med BIG-gruppen vet vi att

vi alltid har en trygg försörjning av för-

brukningsmateriel så att det inte blir

dyrbara stopp i entreprenaden.

Per, Kvalitetsbygg. Stockholm
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