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FABORY’S KEEPSTOCK® OPLOSSINGEN

Er is geen ruimte voor verspilling als het om uw voorraad gaat. Met een te hoge voorraad loopt u risico op 
verspilling en loopt u het risico dat er geld op de plank blijft liggen. Te weinig voorraad kan weer leiden 
tot vertraging in de productie, of erger. Met de juiste oplossingen en ondersteuning helpt Fabory u de 
bedrijfskosten te verlagen op basis van onze Total Cost of Ownership-benadering (TCO), waardoor u tijd, 
geld en ruimte bespaart. Deze besparingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de financiële 
positie van uw organisatie.

Fabory biedt creatieve oplossingen om de 
onderhoud-, reparatie- en productievoorraad 
te beheren. Oplossingen die zorgen voor meer 
flexibiliteit en meer controle op de kosten, terwijl 
ze het gemak en de zekerheid bieden die nodig 
zijn om uw zakelijke activiteiten soepel te laten 
verlopen. 

De methoden om een effectieve strategie voor 
voorraadbeheer op te bouwen kunnen sterk 
verschillen, afhankelijk van de omvang en de aard 
van een bedrijf, evenals van de eisen die aan 
de voorraad worden gesteld en de uitdagingen 
die zich kunnen voordoen. Er bestaat geen 
standaardoplossing voor voorraadbeheer. Daarom 
biedt Fabory een scala aan opties die op maat 
worden gemaakt voor uw organisatie. De oplossing 
wordt pas geïmplementeerd wanneer deze voldoet 
aan uw doelstellingen voor voorraadbeheer. 
Door samen te werken kunnen we vaststellen 
welke uitdagingen er zijn, bepalen waar en hoe 
uw voorraad wordt gebruikt en een oplossing 
ontwikkelen die het beste bij uw wensen en eisen 
past.

Alleen dan kunnen we u helpen aan de 
kostenbesparingen, de grotere productiviteit of 
de verbeteringen aan uw magazijn waar u naar 
op zoek bent. Fabory biedt een breed scala aan 
KeepStock® oplossingen om in te spelen op de 
unieke uitdagingen en doelen binnen uw bedrijf.

U kunt uw eigen voorraad beheren met Customer 
Managed Inventory (CMI) of uw voorraad laten 
beheren door Fabory met Vendor Managed 
Inventory (VMI). In beide gevallen werken we 
met u samen om uw voorraad te beoordelen en 
de beste oplossing te kiezen voor uw zakelijke 
behoeften.

Nadat de gekozen oplossing geïmplementeerd is, 
blijven we u ondersteunen en met u samenwerken 
om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt en u 
ten volle profiteert van het voorraadbeheer. Alle 
software, hardware en ondersteuning worden 
via Fabory geleverd om u te helpen uw voorraad 
effectief te beheren.

Toonaangevende bedrijven die deze weg hebben 
gekozen voor het beheer van hun MRO en OEM-
activa melden talloze voordelen, zowel tastbaar 
als niet tastbaar. Hoog op de lijst van voordelen 
staan meetbare kostenbesparingen op de 
veiligheidsvoorraad, een grotere productiviteit 
dankzij verbeterde verdeling van materialen 
en minder administratie. Ook kunnen extra 
besparingen op de kosten en arbeid worden 
gerealiseerd door de verwerkingstijd van 
nabestellingen te verlagen, verzendkosten voor 
expresvracht te elimineren en noodgrepen om 
snel lopende verbruiksartikelen aan te vullen te 
voorkomen.
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TOTAL COST OF OWNERSHIP (TCO) PRINCIPE

“Vaak bestaat tot wel 80% van de totale kosten van een product niet 
uit het product zelf, maar uit de processen er omheen…”
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DE TCO-BENADERING VAN FABORY

Bij Fabory verkopen we niet alleen producten. We zijn vastbesloten om u te helpen succesvol 
te zijn, want dat bepaalt ook ons succes. Daarom kijken we naar méér dan alleen het product 
dat u nodig hebt. We proberen u te helpen om een doeltreffend proces te ontwikkelen rondom 
het product.

Vaak bestaat tot wel 80% van de totale kosten van een product niet uit de kosten van 
het product zelf, maar uit de processen er omheen, zoals inkoop, voorraadverwerking, 
administratie, enzovoorts. Maar ook te weinig of te veel voorraad kost bedrijven veel geld; geld 
dat efficiënter kan worden besteed. 

Onze KeepStock® oplossingen vormen een voorbeeld van de hulpmiddelen die we aanbieden 
om u daar te helpen waar uw bedrijf winst kan boeken.



KeepStock Label

KeepStock Optical

KeepStock RFID

KeepStock Secure

KeepStock Scan

KeepStock Container

KeepStock Onsite

KeepStock Kitting

MEER INFORMATIE OVER FABORY’S KEEPSTOCK® 
OPLOSSINGEN VOOR VOORRAADBEHEER.

Fabory werkt graag met u samen om 
de beste oplossingen te vinden voor uw 
organisatie. Onze oplossingen kunnen 
worden gecombineerd met, aangepast aan of 
geïntegreerd met andere oplossingen, zodat we 
kunnen zorgen voor een optimale oplossing.



KRIJG UW VOORRAAD ONDER CONTROLE EN 
BRENG UW BEDRIJFSKOSTEN OMLAAG.
WIST U DAT…..

• 10% van de voorraad op de plank blijft liggen en nooit wordt gebruikt 

• Bij de aanvulling van de voorraad wel 10 stappen, 3 personen, 5 overdrachten en  

1 goedkeuring kunnen komen kijken 

• 85% van de MRO-voorraadartikelen een beschikbare waarde van minder dan €200 heeft

• 90% van de MRO-voorraadartikelen minder dan zes keer per jaar wordt verstrekt

• 60% van de beschikbare MRO-voorraadniveaus de voorraad voor één jaar overschrijdt 

• 50% van de MRO-voorraadartikelen langer dan 12 maanden inactief is
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Bent u klaar voor een succesvolle voorraadstrategie?  
Neem nu contact met ons op om kosten te besparen en productiever te 
werken! Ga naar onze website voor meer informatie over KeepStock en de 
contactgegevens van uw Fabory-verkoopteam. 
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