ORSY

MODERN STOK YÖNETİM SİSTEMİ

ORSY

Würth size sadece ihtiyaç duyduğunuz el aletlerini, sarf malzemelerini, DIN
ve norm ürünleri ile temizlik ve bakım malzemelerini sağlamakla kalmıyor,
depolama, ürün takibi ve siparişten, ORSY sisteminizin bakım ve onarımına
kadar, tam ve kapsamlı hizmet konseptini de en iyi şekilde sunuyor.
ORSY Raf Sistemleri Kurulum Aşamaları
•
•
•
•
•
•
•

ORSY rafların müşterinin ihtiyacına yönelik planlanması
ORSY Raf Sistemi kullanım anlaşmasının yapılması
ORSY rafların müşteriye gönderimi
Kurulum
Etiketleme işlemi ve ürünleri yeniden ambalajlama
Bakım ve onarım
Düzenli takip ve güncelleme

ORSY İle tasarruf
sağlayın ve stok
malİyetlerİnİzİ
düşürün.
ORSY Raf Sisteminin faydaları
Müşterilerizim çalışma şekli ve ürün kullanımlarına uygun özel olarak
tasarlanmış ORSY Raf Sistemleri tüm Würth ürünlerini mükemmel bir şekilde
depolayarak stoklarını kontrol etmeye olanak sağlar.
Yer kazanın, zaman kazanın, para kazanın!

ORSY Raf Sisteminin amaçları
•
•
•
•
•
•
•

Tedarik süreçlerini optimize etmek
Satınalma maliyetlerini azaltmak
Parça çeşitlerini azaltmak
Tedarikçi sayısını azaltmak
İhale süreçlerini azaltmak
Toplam işleme süreleri
Stokları optimize etmek

PROFESYONEL
KUNDENNÄHE
DESTEK
Türkiye genelinde faaliyet gösteren
satış temsilcilerimiz müşterilerimize
ORSY konusunda destek vermektedir.

Würth'ün müşteriye özel hizmet prensibi
Farklı müşterilerin ihtiyaçlarına göre farklı hizmetler geliştirmek ve
sorun çözücü ürünler sunmak Würth'ün temel prensiplerindendir.
Atölyenizdeki stok yönetimini Würth satış temsilcisi üstlenirken,
siz yalnızca işinize konsantre olursunuz.

PLANLAMA VE
KUNDENNÄHE
KURULUM

ORSY raf sistemlerini en uygun boyutta ve fonksiyonda sizin için biz
planlıyoruz.

Rafların montajını yapıyoruz. Özel ürünlerinizi onun için tasarlanmış raflarına
yerleştirerek, etiketliyoruz.

DÜZENLİ KONTROL
KUNDENNÄHE
VE BAKIM

Düzenli ziyaretler ile azalan ürünlerinizi kontrol ediyor ve siparişlerinizi alıyoruz.

Rafların bakımı ve yönetimi satış temsilcimiz tarafından yapılmaktadır.

ORSY

KUNDENNÄHE
Mükemmel depolama yöntemi ile
kullanımda rahatlık sağlar.
•
•
•
•
•

İşyerinizde düzenli görünüm sağlar
Her ürün kendine ait bir raf türünde muhafaza edilir
Ürünlere kolay ve güvenli erişim imkanı verir
Gerekli ürünlerin birarada durmasını sağlar
Her zaman temiz ve bakımlı kalır

ORSY

KUNDENNÄHE
Siparişlerinizde kolaylık sağlar.

•
•
•
•
•

Raflarda eksilen ürünler hemen farkedilir
Eksilen ürünler zaman kaybetmeden hemen sipariş edilir
Düzenli kullanılan ürünler sürekli elinizin altında bulunur
Stoklarınız ideal seviyede tutulur
Zaman kazandırır ve tasarruf sağlar
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DYMORaf
LetraTAG
etiketleme
cihazı ile
ORSY
Sistemlerine
ait parçalar
tümraflarınız
ürün gruplarının
bulunduğu
grubuna göre
sınıflandırılır.
en
iyi şekildeartikel
depolanmasına
uygun
tasarlanmıştır.

ETİKETLE VE SINIFLANDIR

Farklı Sınıflandırma Sistemi
Ürünlerimizi kendisinden yapışkanlı ve kolayca çıkarılabilen etiketler ile etiketliyoruz.
Etiketleme uygulamasının hızlı ve hatasız bir şekilde uygulanabilmesi sistemin en
pratik uygulamalarından biridir.
Bu sistem sayesinde paket içeriği, içerikteki ürünün artikel ve
renk bilgisine kolayca ulaşılmaktadır.
•
•
•
•

İçeriğin görünmesi
Renkli etiketleme ile kolayca tanımlama
Çıkarılabilir etiket kısmı
İhtiyacın kolay tespiti

DYMO LetraTAG etiketleme cihazı
ile raflarınız bulunduğu artikel
grubuna göre sınıflandırılır.

ÖZEL KARTON
KUTULAR
Vida, perçin, pul ve dübel gibi tüm bağlantı elemanlarının kolayca depolanması
için özel tasarlanmış ORSY karton kutuları ORSY raf sisteminin en önemli
parçalarından biridir.
ORSY Karton Kutu Sisteminin Özellikleri:
•
•
•
•

Çevreyi korumaya yönelik tasarım
Ürün içeriğinin pencere bölmesinden görünebilmesi
Açılır kapanır kapak
Kolay kullanım

Vida, perçin, pul ve dübel gibi tüm bağlantı elemanlarının kolayca depolanması
için özel tasarlanmış ORSY karton kutuları ORSY raf sisteminin en önemli
parçalarından biridir.

ORSY MARKA
KUNDENNÄHE
AVANTAJI
Raflarımızın üzerinde bulunan Würth ve ORSY
markalı levhalar iş yerinize değer katar. Yüksek
kaliteli ürünlerle çalıştığınızı ve profesyonel hizmet
aldığınızı gösterir.
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