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Verbeterde kwaliteit van werken door SIS

De oplossing

Bus Industrial Tools profileert zich als specialist voor de Gasunie Nederland met haar innovatieve Smart Inventory
Solutions oplossing. Een systeem voor het beheer van gereedschappen en verbruiksmaterialen. Smart Inventory
Solutions is het antwoord op de businesscase van de Gasunie: ‘het standaardiseren en bundelen van gereedschappen en keuringen’, het doel: een compleet ontzorgingsmodel. Staatsbedrijf Gasunie, verantwoordelijk voor
transporteren en opslaan van gas, opereert landelijk en in een deel in het noorden van Duitsland.

Beheersbaarheid en inzicht door het gebruik van de
Smart Inventory Solutions, is de oplossing voor het
standaardiseren en centraliseren van gereedschappen.
Door de implementatie van de smart vending machines drie jaar geleden, werd de kwaliteit van werken
verbeterd en de effi ciëntie verhoogd. De werknemers
die de productuitgifte beheren zijn minder tijd kwijt
en kunnen zo sneller en beter gefocust weer door met
overige werkzaamheden.

De uitdaging
De organisatie opereert landelijk op verschillende locaties en installaties. In de loop der jaren is er een enorme
verspreiding van gereedschappen en keuringen door verschillende partijen ontstaan. Door de verschillende locaties en dus een diversiteit op verschillende vlakken, was er van elkaar niet duidelijk wat er gebruikt werd en wie
de leverancier was. Het gevolg: geen inzicht in gebruik en verbruik waardoor het gehele proces onbeheersbaar
was. De uitdaging lag voor de Gasunie met name bij het in kaart brengen van wat er daadwerkelijk aanwezig is
en het optimaliseren van dit proces. Middels een Europese aanbesteding werd deze opdracht uitgezet en kwam
de businesscase, na gunning, bij Bus Industrial Tools terecht.
Om de standaardisatie en visie van alle medewerkers op één lijn te krijgen, werd er een stuurgroep opgericht. Het
doel van deze stuurgroep had dat deze de opdrachtgever en projectleider stuurt bij het nemen van beslissingen
die moeten bijdragen aan het behalen van de projectdoelen. De stuurgroep neemt besluiten, waardoor het project slagvaardig kan worden aangepakt. Aan de hand van een algeheel plan werd samen met Bus een uniforme
werkwijze gerealiseerd.

De data
De data uit de systemen biedt de Gasunie inzicht en grip op het verbruik, waardoor reductie van kosten gerealiseerd kan worden. Deze gegevens geven de mogelijkheid om slimmer en efficiënter te gaan werken maar ook
de manier van gereedschappen inkopen wordt door deze data anders. Het uiteindelijke doel is dat Bus dit gehele
proces gaat beheren.
De informatie is tot in de details beschikbaar, van de hoeveelheid artikelen per locker tot aan de afmetingen van
een artikel. Door de beschikbaarheid van deze data is het mogelijk om snel en direct de juiste keuzes te maken.

www.bus.nl/smartinventorysolutions

Behalve het gebruik van de smart vending biedt Bus
ook andere oplossingen op de verschillende locaties.
Zo is er in Barendrecht een volledig lege hal voorzien
van een volledig nieuw magazijn, met het oog op effi ciëntie, centralisatie en beheer. In Ommen werd de oplossing geboden voor de grote hoeveelheid overstock
welke gereduceerd moest worden.

Dit uit zich de ene keer in het verplaatsen van materialen binnen de huidige situatie, de andere keer uit het
zich in een volledig nieuwe opzet, waarbij uniformiteit
tussen de verschillende locaties leading is. Vanuit Bus
worden er oplossingen en adviezen aangedragen op
het gebied van voorraadbeheer.

Partnership werpt zijn vruchten af
Door het standaardiseren en het inzicht in verbruik zoals hierboven beschreven worden er minder uitgaven
gedaan aan gereedschappen. De Gasunie heeft zekerheid van goed gereedschap op het juiste moment, op
de juiste plek met als resultaat waarborging van kwaliteit.
Bus is beheerder van de organisatie en het hele proces
eromheen, hierdoor wordt de Gasunie volledig ontzorgt. Een stuk service wat daarbij hoort is het keuren
en certificeren van gereedschappen, wat indirect kosten bespaart en tijd oplevert.

De wens van de Gasunie voor een compleet ontzorgingsmodel ontmoet hier de service van Bus. Per situatie, per locatie wordt er geanalyseerd wat is er nodig
om het proces zo optimaal en effi ciënt mogelijk te laten verlopen.
Gasunie en Bus Industrial Tools zijn comitted aan het
mooie partnerschap wat door de afgelopen jaren heen
‘Voorheen kon er op vier verschillende
is opgebouwd. Door de transparantie in de samenwermanieren een bestelling van
king helpen Gasunie en Bus elkaar naar een volgend
gereedschappen worden gedaan, dit is
level. Beide partijen zijn dan ook trots op wat er tot nu
geoptimaliseerd naar één systeem. Het
toe is neergezet en kijken uit naar de projecten die de
keuren van gereedschappen wordt nu
toekomst brengen gaat.
ook gedaan door Bus waardoor je

category laat beheersen door Bus’.
– Ben Schoutsen

