Procesoptimalisatie in
industriële automatisering
VHE Industrial Automation
werkt samen met itsme

Uitgangspositie

Doelen

• Klanten stellen hoge kwaliteitseisen
• De markt vraagt kortere doorlooptijden, een hoge mate van flexibiliteit en
klantspecifieke oplossingen
• Er is een toenemende regelgeving
• Door de concurrentie met het buitenland
staan prijzen onder druk
• Schaarste aan gekwalificeerde mensen

VHE Industrial Automation stelt kabels en kabelbomen samen, bouwt
modules en besturingskasten en realiseert complete aandrijf- en
besturingstechnische installaties. Om te kunnen blijven voldoen aan de
veranderende eisen uit de markt zoekt VHE continue naar verbeteringen in
de eigen processen. Zowel in de engineeringsfase als in de productiefase.

Uitkomst

Acties

• Tijdwinst door standaardisatie in het
engineeringsproces, automatisering en
slimme logistieke oplossingen
• itsme levert alle componenten
gegroepeerd per project aan (kitting)
• Componenten worden zonder
- Verpakkingsmateriaal geleverd in
kunststof boxen
- itsme onderhoudt het 2BIN-systeem voor
de grijpvoorraad
• Transparante samenwerking in de
gehele keten

Bestellen: itsme krijgt automatisch vanuit het ERP-systeem van VHE de lijsten
met benodigde componenten. Hier hoeft bij VHE geen engineer meer naar
te kijken, dat betekent een flinke tijdwinst. itsme stuurt direct de offerte
en levert – na akkoord – de componenten, zonder verpakkingsmateriaal,
gegroepeerd in kunststof boxen. Op deze manier liggen in het magazijn van
VHE de benodigde materialen altijd bij elkaar en hoeft men niet op zoek
naar onderdelen. Ook het 2BIN-systeem voor de grijpvoorraad wordt door
itsme wekelijks gecontroleerd en aangevuld.
Conclusie: de engineers van VHE kunnen altijd rekenen op de juiste
materialen. Dit betekent een flinke tijdwinst.
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itsme is een zelfstandige elektrotechnische en mechanische
distributeur en leider in de toelevering van componenten
en bijbehorende diensten aan industrieel eindgebruikers,
(toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs.
itsme voegt waarde toe aan de keten door slimme en efficiënte
oplossingen te bieden.
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itsme is de familienaam van de internationale bedrijvengroep die innovatieve
techniek en distributie biedt voor de industrie en machinebouw. Consultants
van itsme Connected Business hebben de expertise om, samen met u,
procesoptimalisatieprojecten te realiseren.

