Realiseer efficiënt voorraadbeheer
Optimaliseer service, voorraad, middelen, marges en assortiment.

Optimale Samenwerking
Reagerende Planning
Uitstekende Prestaties
Snelle Reactie
Doeltreffende Acties
Verhoogde Winstgevendheid

UW ONDERNEMING DOEN GROEIEN DOOR MIDDEL VAN
EFFICIËNT VOORRAADBEHEER.
Optimalisatie in actie is geen loos begrip maar geeft volledig aan waar Optimact voor staat: een methode om door middel van
een optimalisatie tool resultaten te boeken.
Alhoewel veralgemeningen heel gevaarlijk zijn kan men stellen dat volgende typische resultaten met Optimact kunnen behaald worden:
• Verlagen van de voorraad : 20 tot 30% voorraadverlagingen zijn geen uitzonderingen
• Verhogen van de servicegraad : verbeteringen van 3 tot 10% service graadpunten zijn realistisch
(een en ander hangt hierbij natuurlijk af van het startpunt)
• Verhogen van de efficiëntie : vermindering van besteltijd, van manipulatie- en transportkosten
• Verbeteren van de visibiliteit : visualiseren van de werkelijke problemen
• Structureren en formaliseren van een aantal processen

EEN UNIEKE AANPAK….
OPTIMACT IS ONTWIKKELD
VANUIT EEN GEBRUIKERS
PERSPECTIEF
Gebruikers hebben geen boodschap aan
ingewikkelde opzetten. De gebruiker
wordt volledig aangestuurd op basis
van excepties: de gebruiker hoeft
enkel in te grijpen bij uitzondering
en Optimact beheert automatisch de
standaardsituaties. Optimact is opgezet
om zo intuitief mogelijk te kunnen gebruikt
worden en nauw aan te sluiten bij de
bedrijfsprocessen.

VERBETERING
VAN FORECAST EN
VOORRAADBEHEER

RESULTAAT
GERICHTE
AANPAK

Optimact wenst bedrijven te helpen in het
verbeteren van hun voorraadbeheer en op
het vlak van forecasting. Optimact heeft
kennis en jaren ervaring in voorraadbeheer
en forecasting vastgelegd en stelt deze ter
beschikking van bedrijven. Deze kennis
en ervaring is vertaald naar de Optimact
tool waar de gebruiker de expertise
automatisch krijgt aangereikt.

Wij beschouwen Optimact maar als
een hulpmiddel om een bedrijfsdoel te
halen: resultaten boeken. Zonder een
aantal externe omgevingsfactoren, zoals
processen en organisatie, aan te pakken
levert de beste tool ter wereld geen
resultaten. Optimact heeft daarom een
toolkit opgezet die de tool als middel inzet
om resultaten te boeken.

We zijn overtuigd dat goede oplossingen bereikt kunnen worden indien deze gebaseerd zijn op goede
concepten, als deze waarde toevoegen aan het bedrijf en wanneer deze gebruikt en aanvaard worden door
de hele organisatie. Ervaring leert ons dat een tool implementeren zonder de aangepaste aanpak niet
het gewenste resultaat zal opleveren. En dat een aanpak puur gebaseerd op theoretische concepten niet
succesvol zal zijn, de verbetering zal niet verankerd zitten in de organisatie en de resultaten
zullen verwateren na verloop van tijd.
Gedurende het project, worden de volgende stappen gevolgd om Optimact te implementeren:
1. Verkennen: de actuele situatie wordt onderzocht en een actie plan wordt opgemaakt.
2. Inrichten: de voorraad strategie wordt geformaliseerd, de voorraadmodellen worden opgezet.
3. Organiseren: de processen en organisatie worden opgezet.
4. Opvolgen: de resultaten worden opgevolgd en acties worden genomen om processen te verbeteren.

Vraagbeheer

Alhoewel forecasting door velen aanzien wordt
als een lastige karwei, is het opzetten van
forecasts noodzakelijk om aan voorraadbeheer
te doen. Correcte forecasts geven aanleiding tot
betere service aan een lagere kost.
In onze filosofie wordt de gebruiker echter
volledig afgeschermd van de statistiek en wordt
enkel input gevraagd in geval van excepties.
Als boutade kan gesteld worden dat de juiste
dingen doen belangrijker is dan de slechte
dingen juist te doen.

Voorraadbeheer

Eén van de grote problemen in bedrijven is om
de voorraadparameters correct te krijgen en te
onderhouden.
Optimact automatiseert dit proces en
onderhoudt continu de voorraadparameters
en bestellingen om de juiste voorraad aan
te houden: niet te veel, niet te weinig. Hierbij
worden voorraadkosten en service continu
in balans gehouden. De gebruiker wordt
ook continu op de hoogte gehouden van de
excepties waar actie nodig is.

Wij helpen bedrijven
om de concurrentie
voor te zijn door het
verbeteren van een
positieve cash-flows,
het beheersen
van de kosten en
het versnellen van
winstgevende groei.

Bevoorrading

De volgende functies zijn beschikbaar in het bestel proces: bestel
segmentatie, automatisch bestelvoorstellen voor distributie,
productie en aankoop. De bestelvoorstellen kunnen worden
geoptimaliseerd naar waarde, volume, gewicht, paletten of
productgroep.

Voorraad Analyse

Optimact bevat een analyse module die planners, aankopers en
managers op een eenvoudige en intelligente manier helpt om beter
inzicht te krijgen in bestaande of potentiële problemen voordat ze
normaal gedetecteerd zouden worden.
Optimact helpt om de strategie uit te werken op vlak van
voorraden en deze te kunnen vertalen naar een tactische en
operationeel beleid.

Voorraad optimalisatie

Optimact is een gebruiksvriendelijke en tegelijkertijd een innovatieve
tool. Onze kennis en onze ervaringen hebben wij dan ook vertaald
in een aantal optimalisaties binnen het domein voorraadbeheer en
forecasting.
Volgende basisfunctionaliteiten zijn aanwezig:
• bepaling van optimale ordergrootte
• bepaling van de optimale bestelhoeveelheid (kortingen, staffels)
• optimalisatie van de veiligheidsvoorraad
ten opzichte van voorraadbudget
• en het draaien van simulaties
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