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De organisatie van de gereedschappen is complex vanwege de vele variaties in die spe-

fouten. Een tweede aspect is het gereedschap dat al eens gebruikt is. Voor een deel kun-
nen die gereedschappen voor andere klussen worden ingezet, maar in de praktijk is de 
verleiding bij de medewerkers groot om elke keer voor nieuw gereedschap te kiezen. Het 
gevolg is dat de voorraadwaarde van het gebruikte gereedschap toeneemt en tegelijker-
tijd er meer nieuw gereedschap ingekocht wordt. Door het toepassen van Smart Inventory 

hoogd wordt.

De uitdaging

Beheersbaarheid doormiddel van software 
is de basis van de oplossing die hieruit 
kwam. Door deze implementatie wordt het 
beheren van aanvulling, inzicht en registra-
tie waar welke materialen zijn inzichtelijk. 
Op ICT gebied de grootste uitdaging om 
deze oplossing toepasbaar te maken in de 
praktijk. Voor een zo optimaal mogelijke 
uitwerking moeten verschillende partijen 
met elkaar gekoppeld worden. Hierbij den-
kend aan een technisch beheerpakket, een 
3D programma, het pakket om bestellingen 
te plaatsen om zo de voorraden op peil te 
houden, het externe pakket voor de correc-
te werking van uitwisseling van gegevens 
rondom de voorraden en het pakket van 
ECI Gatewisetm, voorheen Trivest Connect. 
Het  platform dat de inkoop- en verkoop-
processen automatiseert waardoor er een 
correcte communicatie plaatsvindt tussen 
de ERP-pakketten van Bus Industrial Tools 
en Hawo. Het Smart Inventory Solutions 
systeem is voor 100% in gebruik bij Hawo. 
Het systeem bestaat uit vier Smart Stock en 
één Smart Lock vending machines gecom-
bineerd

Uitvoering in de praktijk

Door de modulaire opzet is het mogelijk 
voor Hawo in de toekomst te upgraden. 
Elke vending machine is voorzien van het 
management product systeem met alle 
nodige informatie van de voorraden. De 
programmeurs kunnen eenvoudig per ma-
chine vastleggen welke gereedschappen er 
gebruikt gaan worden doormiddel van een 
gereedschapslijst.

Service

Zoals hierboven besproken biedt de Smart 
oplossing ook beheersbaarheid op het ge-
bied van aanvulling van de vending ma-
chines. Door de communicatie tussen de 
ERP-pakketten is Bus in staat om snel te 
schakelen wanneer voorraden onder een 
minima komen. De bestellijst met aan te 
vullen artikelen wordt persoonlijk door de 
logistieke medewerkers bij Hawo aange-
vuld. Behalve de aanvulling wordt het on-
derhoud van de vending machines volledig 
verzorgd door Bus. Dit neemt nog een tijdro-
vende schakel weg bij Hawo wat resulteert 
in nog minder handelingen.

Smart Inventory Solutions van Bus Industrial Tools, is de oplossing voor het beheer van 
gereedschappen en verbruiksmaterialen. Te behalen resultaten hieruit zijn: verlaging van 
voorraadkosten, optimalisatie en standaardisatie van de door Smart Inventory Soluti-
ons beheerde producten. Smart Inventory Solutions dé oplossing voor de businesscase 
van Hawo; Maatwerk om het voorraadbeheer van gereedschappen beter te organiseren’. 
Hawo, een familiebedrijf gevestigd in Rijssen, is expert in draaien, frezen, kotteren, lascon-
structies en assemblage.

www.bus.nl/smartinventorysolutions


