
P R I VAT E  L A B E L

TWO BOX

TWO BIN

SMARTRACK

PROJECT

KITTING.

Auto
monitoring
Proactieve restock

Visualizering  
Supply Chain
Business Intelligence

Eenvoudige
installatie
Snelle set-up

Elke bin detecteert automatisch 
restock en stuurt real-time 
aanvulling alerts.

Bekijk realtime informatie en 
veranderingen in gebruikspatronen, 
consumptietrends en productiviteit

In 1 dag opgezet in slechts drie 
eenvoudige stappen 

Nestilogic Smart Rack geeft u het vermogen om 
24/7 uw product inventaris realtime te beheren.  
Uw bins worden aangevuld met de juiste voorraad: 
out-of-stocks en spoedbestellingen zullen niet 
meer voorkomen. Na installatie maken de rekken 
automatisch contact met ons monitoringsysteem 
via internet. Klaar voor gebruik.

www.nestinox.com

Get in Touch
+31(0)499 – 33 90 00
sales@nestinox.com

Hallenweg 5-7 
NL-5683 CT  Best

SMARTRACK
Voorraadbeheer 
systeem

Nestilogic Smart Rack automatiseert en  

visualiseert uw Supply Chain vanuit uw ERP. Uw 

product inventaris  wordt zonder omkijken op het 

juiste tijdstip aangevuld. Manuele monitoring is 

niet meer nodig. 

UW SPECIALIST IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN



Nestinox NL: Hallenweg 5-7 • 5683 CT • Best  •  T. +31 (0)499 - 33 90 00 • sales@nestinox.com 
Nestinox BE: Zomerdreef 10 • B-2360  Oud-Turnhout • T. 0800 - 933 93 • sales@nestinox.be 
Nestinox DE: Eindhovener Straße 56 • D-41730 Viersen • T. +49 (0)2162 - 817 07 80 • verkauf@nestinox.com 
www.nestinox.com • www.nestinox-shop.com

Over ons
Nestinox is uw partner in rvs bevestigingsmaterialen 
en is een gevestigde naam in de toeleveringsindustrie.  
We hanteren hierbij het TCO (Total Cost of Ownership) 
principe. Samen met onze partners zijn we op zoek 
naar de meest efficiënte oplossingen waarbij het beste 
resultaat onder aan de streep leidend is! 

Het Nestinox-productassortiment omvat nu meer dan 
16.000 rvs bevestigingsmaterialen, waarvan de meeste 
direct uit voorraad leverbaar zijn. Het merendeel van 
uw bestellingen kan daarom rechtstreeks vanuit ons 
magazijn in Best worden afgeleverd.

UW SPECIALIST IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN

Onze 7 bouwstenen

Partnership
Samen met u 
werken aan de 
beste verbinding

People
Deskundig 

en 
klantgericht

Parts
Specifieke 
oplossingen 
speciaal voor u

Performance
Kwaliteit en 
service op het 
hoogste niveau

Packaging
Stevige 
verpakkingen  
op maat

Planet 
Samen duurzaam 

werken aan de 
toekomst

Profit
maximaal 

resultaat voor 
alle partijen


