Met itsme komt
voorraadloos produceren
bij CSi steeds dichterbij

Uitgangspositie

Doelen

• 60 verschillende leveranciers
• 630 voorraadartikelen
• Tijdrovende en omslachtige
bestelprocedures
• Geen koppelingen tussen
geautomatiseerde systemen
• Grijpvoorraad in Nederland en Roemenië

CSi heeft een aantal jaar geleden besloten de overstap te maken naar
voorraadloos produceren teneinde haar Return on Investment (R.O.I.) te
vergroten. Dit is voor CSi te realiseren door het Integrated Logistic Supplier (ILS)
project, dat bestaat uit vier aandachtspunten:
• een Key Supplier aanstellen;
• product alignment toepassen;
• dataverkeer automatiseren;
• een VMI-systeem opstellen.

Uitkomst

Acties

•
•
•
•
•
•

CSi heeft met itsme als Key Supplier één aanspreekpunt, een eenduidige
afwikkeling van betalingen, een uniforme binnenkomst van materialen en
benut de voorraad van itsme. De artikelen waarmee CSi in zowel Nederland
als Roemenië produceert zijn gestandaardiseerd. Dit vereenvoudigt het
inkoopproces en CSi kan vanuit het “cradle-to-grave” principe haar afnemers
logistiek blijven ondersteunen gedurende de levenscyclus van de machine. Het
aantal voorraadartikelen is gereduceerd en alle artikelen kunnen binnen 9 dagen
geleverd worden in beide landen. Dankzij deze productstandaardisatie is testen
in Nederland voorafgaand aan productie in Roemenië mogelijk geworden. Er
zijn koppelingen aangebracht tussen de engineering en inkoopsystemen van
CSi met het SAP-systeem van itsme, waardoor CSi efficiënter kan produceren.
In Nederland heeft CSi een scanner van itsme, zodat zij bij piekverbruik zelf de
grijpvoorraad kan beheren en inkooporders geautomatiseerd zijn.

itsme is Key Supplier
Product Alignment
Voorraadartikelen gereduceerd naar 450
Testcentrum geopend
Dataverkeer geautomatiseerd
VMI-systemen op orde
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Info@itsme.eu
www.itsme.eu

itsme is een zelfstandige elektrotechnische en mechanische
distributeur en leider in de toelevering van componenten
en bijbehorende diensten aan industrieel eindgebruikers,
(toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs.
itsme voegt waarde toe aan de keten door slimme en efficiënte
oplossingen te bieden.

itsme | Making You Succeed
Lean Six Sigma advies
Systeemkoppelingen
Elektronisch bestellen

itsme is de familienaam van de internationale bedrijvengroep die innovatieve
techniek en distributie biedt voor de industrie en machinebouw. Consultants
van itsme Connected Business hebben de expertise om, samen met u,
procesoptimalisatieprojecten te realiseren.

