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UW PARTNER IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN

SMARTRACK 2.0
Automatisch
Voorraadbeheer systeem
Nestilogic Smart Rack 2.0 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.

Auto
monitoring

Proactieve restock
Elke bin detecteert automatisch
restock en stuurt real-time aanvulling
alerts. Pick-to-light is een optie.

Visualizing
Supply Chain

Business Intelligence
Automatische aanvulopdrachten
en aanvullingsrapporten per email
volgens uw planning.

Nestilogic Smartrack geeft u het vermogen om 24/7
uw product inventaris realtime vanuit elke gewenste
plek te monitoren. Uw bins worden omgezet in digitale
stuktelweegschalen met LED lampjes. Deze registreren
elke voorraadtransactie. Uw bins worden automatisch
aangevuld met de juiste voorraad: out-of-stocks en
spoedbestellingen zullen niet meer voorkomen.
Samenwerking met uw overige leveranciers van
c-onderdelen behoort tot de mogelijkheden.

Hallenweg 5-7
NL-5683 CT Best

Snelle set-up

In 1 dag geïnstalleerd. Hierna maken
de rekken meteen contact met ons
monitoringsysteem via internet.

TWO BOX

TWO BIN

SMARTRACK

PROJECT

Twee omdozen/pallets met
verpakkingen; voorraadbeheer
via scanner en webportal

.

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

Eenvoudige
installatie

PRIVATE LABEL

Twee bins met losgestorte
producten; voorraadbeheer
via scanner en webportal

Bins geven automatisch
aan wanneer ze bijgevuld
moeten worden

Bestellingen en
verpakking per
(en eventueel naar) project

PRIVATE LABEL

KITTING

Verpakkingen met
uw eigen etiket

Montagesets op maat

UW PARTNER IN RVS BEVESTIGINGSMATERIALEN

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.

Partnership

Samen met u
werken aan de
beste verbinding

People

Deskundig
en
klantgericht

Onze 7 bouwstenen

Specifieke
oplossingen
speciaal voor u

Performance
Kwaliteit en
service op het
hoogste niveau

Packaging

Planet

Samen duurzaam
werken aan de
toekomst

Parts

Profit

maximaal
resultaat voor
alle partijen

Stevige
verpakkingen
op maat
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