Vendor Managed
Inventory
Voorraad beheren, kosten reduceren

Vendor Managed Inventory (VMI)
• Minder logistieke handelingen
• Afgestemd voorraadniveau
• Minder factuurkosten
• Minder orderkosten
Optimale efficiency in de totale keten
reduceert uw kosten aanzienlijk.

VENDOR MANAGED INVENTORY

Vendor Managed
Inventory (VMI)
Producten met een zeer geringe orderwaarde maar die wel noodzakelijk
zijn voor de bedrijfsvoering belasten uw balans en werkprocessen.
Er is veel tijd mee gemoeid voor goed beheer, daarnaast kunnen voorraadkosten
onbedoeld hoog oplopen. Maar het kan net zo goed voorkomen dat u
misgrijpt als u iets dringend nodig heeft.

Om uw voorraadmanagement slim en
kostenefficiënt te organiseren biedt Rexel
u Vendor Managed Inventory (VMI).
VMI is het ideale beheersysteem voor
artikelen met geringe orderwaarde die wel
onmisbaar zijn voor uw bedrijfsproces.

Afgestemde
voorraad

VMI

VMI BINNEN UW BEDRIJF BIEDT
DIRECT ENORME VOORDELEN:
• Minder logistieke handelingen
• Afgestemd voorraadniveau
• Minder factuurkosten
• Minder orderkosten
Optimale efficiency in de supply chain
reduceert uw kosten aanzienlijk.

Minder
factuurkosten

Minder logistieke
handelingen

Minder
orderkosten
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PLAN VAN AANPAK
De implementatie van VMI vindt altijd plaats in nauw overleg met
uw magazijn- cq voorraadbeheerder.
In samenspraak wordt de locatie en de indeling van het Rexel VMI
Magazijn bepaald.
Het VMI-magazijn is altijd overzichtelijk, dankzij de opzet aan de
hand van de volgende Rexel-richtlijnen:
• Toegewezen magazijnstellingen worden exclusief gereserveerd
voor VMI.
• De stellingen staan gescheiden van de overige voorraad.
• Elke stelling wordt gemarkeerd als zijnde Rexel VMI stelling.
• Artikelen in de VMI hebben nergens anders in het magazijn een
locatie (geen dubbele voorraad).
In specifieke situaties kan hiervan worden afgeweken.
• De artikelen in de VMI worden gegroepeerd op productfamilie.
• De stellingen worden gemarkeerd met strips en barcodekaarten.
• De barcodekaart omvat de volgende gegevens:
- Artikelomschrijving
- Artikelnummer Rexel
- Artikelnummer klant (indien van toepassing)
- Locatie (indien van toepassing)
- Minimale voorraad
- Aanvulhoeveelheid
- Barcode
Dit complete proces wordt uitgevoerd door Rexel.

VMI AANVULPROCES
Uw magazijn wordt regelmatig en op vaste
venstertijden bezocht door de Rexel VMImedewerker. Als VMI-specialist contro
leert hij het verloop van de processen en
de verwerking van de leveringen van de
artikelen die bestemd zijn voor de VMI.
Deze leveringen worden niet gecombineerd
met de normale leveringen vanuit Rexel.
De VMI-medewerker is in het bezit van een
VCA-certificaat.

HET AANVULPROCES, STAP-VOOR-STAP:
• De Rexel VMI-medewerker meldt zich bij de contact
persoon op uw locatie.

• Bij de VMI-stellingen controleert de VMI-medewerker
visueel de hoeveelheid artikelen.

• Indien de hoeveelheid artikelen onder de minimale voorraad

•
•
•

•
•
Decentrale voorraad

is, scant de VMI-medewerker dit artikel en direct wordt de
juiste hoeveelheid besteld (de aanvulhoeveelheid per artikel
is vastgelegd in de barcode).
Alleen op uw verzoek kunnen artikelen (bijv. bij gepland
onderhoud) dubbel worden besteld.
Een sticker bij het artikel maakt duidelijk dat dit artikel bij
de volgende levering wordt aangevuld.
De VMI-medewerker scant alle artikelen met te lage
hoeveelheid en verstuurt de order via GPRS. Binnen enkele
minuten is de order verwerkt in het Rexel ERP systeem.
Bij het volgende bezoek levert de VMI-medewerker de
recent gescande artikelen af inclusief de pakbon.
De VMI-medewerker plaatst de artikelen op de juiste
locaties in de VMI-stellingen en verwijdert de stickers.

VMI BIEDT OOK U AANTREKKELIJKE
BESPARINGEN IN TIJD EN GELD.
De grotere efficiency draagt direct bij aan soepel verlopende
bedrijfsprocessen. Wilt u meer informatie of weten wat VMI voor
u kan betekenen? Neem dan contact op met uw Rexel Account
Manager.

Rexel VMI containers die op diverse (project)locaties worden gebruikt

REXEL VMI BIEDT GROTE VOORDELEN:
• Voorraadgarantie
• Tijdbesparing, dus meer tijd en aandacht voor
uw core-business

• Reductie van het aantal inkooporders
• Optimale efficiency van uw logistiek
• Minimaliseren van het aantal inkoopfacturen
(maandfactuur)

• Heldere verbruiksrapportages (voorraadanalyse en
•
•
•
•

gedetailleerd afnamerapport)
Rationalisatie van leveranciers
(Kosten)efficiënt assortiment artikelen op voorraad
Maximale tijdwinst in de gehele keten
Mogelijkheid tot verplaatsbare voorraad
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