VOORRAADBEHEER

LAS CENTER, PROFESSIONEEL
PARTNER IN LASSEN & GASSEN
LAS CENTER IS EEN KUNDIG EN ERVAREN LEVERANCIER, INSTALLATEUR EN PARTNER
VOOR BEDRIJVEN IN DE BOUW, METAALVERWERKING EN DE MEDISCHE INDUSTRIE.
OOK GASLEVERANCIERS, ZIEKENHUIZEN EN LABORATORIA EN SCHOLEN MAKEN
VEELVULDIG GEBRUIK VAN ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN.

INSTALLATIEBEDRIJF

Distributienetwerken voor gassen en perslucht van uitzonderlijk
hoog niveau. Dat is wat de installatie-tak van Las Center u biedt.
Daarbij gaan we voor absolute kwaliteit. Alleen het allerbeste
en veiligste leidingsysteem vinden wij goed genoeg voor onze
klanten. En dat waarderen zij. Niet voor niets weten gasleveranciers, ziekenhuizen, laboratoria, bouwbedrijven, metaalverwerkers en tal van andere bedrijven uit geheel België ons
te vinden. Al sinds 1957. We hebben ons destijds in rap tempo
ontwikkeld tot een gerespecteerde speler in de markt van
‘Lassen en Gassen’ en we groeien elk jaar verder. Onze focus
blijft daarbij nadrukkelijk op kwaliteit gericht.

TECHNISCHE GROOTHANDEL

De beste kwaliteit is niet alleen kenmerkend voor onze diensten, maar zeker ook voor ons productaanbod. We bieden
een zeer rijk gesorteerde technische groothandel. Zoekt u een
expert voor advies over en aanschaf van hoogwaardige lasapparatuur, snijapparatuur, afzuigapparatuur en toebehoren? Dan is
Las Center uw professionele partner. Direct vanuit ons magazijn
leveren we meer dan honderdduizend verschillende producten.
Dat het hierbij enkel om producten van de allerbeste kwaliteit
gaat, is voor ons een vanzelfsprekendheid. Onze adviseurs staan
dagelijks voor u klaar in de showroom, voor advies, demonstratie en verkoop.

KWALITEIT VOOROP

Las Center stelt kwaliteit absoluut voorop. Ons team bestaat
dan ook enkel uit goed opgeleide, ervaren en gedreven mede
werkers. Onze medewerkers werken elke opdracht met de juiste
kennis van zaken af, tot in de allerkleinste puntjes. Kwaliteit is
uiteraard een constante, maar ook factoren zoals veiligheid en
hygiëne hebben onze voortdurende focus.
Las Center garandeert als professionele partner een feilloze
aanpak van elk installatieproces. Wij zorgen ervoor dat uw
installatie tiptop in orde is én blijft. Ook na de inwerkingstelling
staan we uiteraard paraat om alle installaties in perfecte staat
te houden. Om een optimale veiligheid te verzekeren, werken
onze medewerkers enkel met degelijk gekeurd gereedschap van
de beste kwaliteit en in perfecte staat. Daarbij stellen we altijd
de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking.
Tijdens de uit te voeren werkzaamheden beperken we even
tuele risico’s (zoals rook, brand, ontploffing, spatten, stroom
of straling) altijd tot een absoluut minimum. Dat kan uiteraard
alleen door alle mogelijke veiligheidsvoorschriften zorgvuldig
na te leven. Onze medewerkers zijn volledig op de hoogte van
alle geldende normen en ze passen die ook nauwgezet toe.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST

Onze experts volgen de markt op de voet. We blijven via scholingen, lezingen en cursussen voortdurend voorop lopen in kennis
en we maken steeds gebruik van de allernieuwste ontwikkelingen en technieken.

UW PRODUCTIE OMGEVING
BIJ LAS CENTER

DE IDEALE OPLOSSING: VOORKOM
ONTOEREIKENDE OF ONNODIGE VOORRADEN
LASTOEBEHOREN ZOALS ELEKTRODES EN CONTACTTIPJES, MAAR OOK DOORSLIJPSCHIJVEN EN
HANDSCHOENEN WORDEN OOK WEL C-PARTS GENOEMD: VEEL ARTIKELNUMMERS, LAGE PRIJS,
TIJDROVENDE BESTELLINGEN EN KOSTBAAR IN VOORRAAD. LAAT LAS CENTER U HELPEN.
MET DE VOORRAADBEHEERSERVICE STOCK CENTER BESPAART U TIJD EN GELD. DAARNAAST
REDUCEERT U HET RISICO VAN ONTOEREIKENDE VOORRADEN, TERWIJL U DE GEMIDDELDE
VOORRADEN VERLAAGT!

Het opnemen en doorgeven maar ook het ontvangen en inruimen van artikelrijke bestellingen kosten tijd en zijn
foutgevoelig. Bespaar uzelf tijd, moeite en gedoe zodat u zich
weer op uw kernactiviteiten kunt richten. Kies voor onze service
STOCK CENTER.

NOOIT MEER STOCKBREUK

Een niet voorradig of onvindbaar artikel vertraagt het werkproces en kost dus geld. Bij een spoedopdracht buiten de
reguliere werktijden kan hierdoor uw productieproces zelfs vol
ledig stilvallen. Met STOCK CENTER garandeert Las Center optimale productbeschikbaarheid zodat uw mensen ongestoord en
effectief kunnen werken. Hierdoor zult u een hoger rendement
realiseren, tegen geringere kosten.

HOE WERKT HET?

STOCK CENTER is een automatisch aanvullingssysteem met
een eenvoudig principe. De voorraad wordt opgeslagen in twee
identieke bakken (2 bins). Is de eerste bak leeg, dan is dit het
startsignaal voor het hervullen van deze bak. De lege bak wordt
uit de stelling geplaatst op een afgesproken plek. Ondertussen
voorziet de tweede bak in uw productbehoefte.

VOORRAADOPTIMALISATIE

De lege bakken worden door Las Center opgehaald en weer
gevuld met een vooraf afgesproken hoeveelheid. Vervolgens
leveren we de volle bakken weer bij u af. Het ophalen en leveren
gebeurt op een vast (veelal) wekelijks moment.

VOORRAADOPTIMALISATIE

Is uw voorraad niet op orde, dan zit u ofwel met onnodige
uitgaven ofwel met stagnerende processen. Onjuist voorraadbeheer ontstaat door gebrek aan inzicht en overzicht. Door
analyse van het verbruik van artikelen ontstaat dit inzicht en
overzicht en ondersteunt Las Center u proactief bij aan het
bepalen van optimale voorraadposities.

STOCK CENTER verlaagt uw Total Costs of Ownership.

Operationele kosten

Proces stappen / kostenposten

Huidig
(in € per jaar)

STOCK CENTER
(in € per jaar)

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Besparing per jaar

Inkoopwaarde goederen
Opnemen bestelling

17

€ 650,00

€ 163,00

Registratie en communicatie inkooporder

64

€ 2.630,00

-

Ontvangst zending

9

€ 500,00

€ 250,00

Controle zending

20

€ 650,00

€ 60,00

Inruimen goederen

81

€ 2.600,00

€ 163,00

€ 6.000,00

€ 3.000,00

€ 690,00

€ 345,00

€ -

€ 4.200,00

€ 33.720,00

€ 28.181,00

Magazijnkosten (Rente, ruimte & risico)
Factuur controle en administratie

9

Service kosten STOCK CENTER
Totaal

200 uur

Exacte besparingsmogelijkheden verschillen per situatie. Dit rekenvoorbeeld dient ter illustratie van besparingsmogelijkheden.
Voorbeeld is gebaseerd op de volgende gegevens: 500 artikelnummers, 1.300 orderregels per jaar, 380 orders per jaar, 100 facturen per jaar.
Exclusief implementatiekosten en investering in magazijn materieel.

Gouverneur Verwilghensingel 22
3500 Hasselt
Tel.: +32 11 22 17 50
Fax: +32 11 22 19 57
info@lascenter.be
www.lascenter.be
Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/lascenter

