pdabestelsysteem
Voor haar relaties, is Van Enckevort continue bezig om het bestelgemak
te verbeteren.
Naast de webshop, waarop klanten “24/7”, hun bestelling kunnen plaatsen, bieden
wij nu ook de mogelijkheid om via een PDA de bestellingen samen te stellen en
door te geven.
Met deze PDA heeft u de mogelijkheid om de artikelen te scannen en te bestellen.

groothandel in bouwverstand

Dit systeem is ervoor bedoeld om u te ondersteunen met het
voorraadbeheer in uw magazijn of in de service-wagens.

Dit kan per locatie worden opgezet.

Met behulp van de afname van het laatste jaar bij ons,
kunnen we een voorstel maken om uw magazijn op te zetten.

Bijvoorbeeld voor meerdere magazijnen of servicewagens.

Implementatie in 5 stappen
1. Samen met u gaan we uw omzetlijst nalopen om te
beoordelen welke artikelen voor u van belang zijn om op
voorraad te hebben.

4. Magazijn opnieuw inrichten; de schappen voorzien van
artikel-etiketten en eventueel artikelen aanvullen.

2. Vervolgens gaan we met u per artikel bepalen wat de
minimum en maximum voorraad per artikel moet zijn.
Deze gegevens worden bij Van Enckevort vastgelegd in de
zogenaamde basislijst.

5. De handscanner (PDA) wordt bij de klant geïnstalleerd.
Het gemakkelijkste is om deze in het netwerk te plaatsen
net zoals een gewone PC.
Voor de servicewagen is het wellicht een optie dat de PDA
‘s avonds thuis op de houder geplaatst wordt en op dat
moment de bestelling wordt doorgegeven.

3. Hierna worden de artikel-etiketten met streepjescode
(barcode) geprint met vermelding minimum/maximum
voorraad. De streepjescode is gebaseerd op het
Van Enckevort nummer.

Magazijnbeheer
U loopt wekelijks/dagelijks de rekken na om te kijken welke
artikelen besteld moeten worden.

Vervolgens wordt aan de hand van de maximum voorraad het
gewenste aantal ingetoetst.

Artikelen welke besteld moeten worden kunnen dan gescand
worden.

Wanneer de PDA weer op de houder staat kan de bestelling
worden doorgezonden
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Bestellingen goedkeuren door uw organisatie
De bestelling wordt direct in de webshop geplaatst.
U ontvangt een mail ter bevestiging.
Met 1 muisklik komt u dan in de web-shop order terecht.
Vervolgens kunt u de order nog wijzigen cq aanvullen met
andere artikelen uit de webshop.
Daarna wordt de order definitief door u bij ons geplaatst,
waarna deze door ons bij u wordt afgeleverd.

Voordelen
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Er is van te voren bepaald welke artikelen besteld mogen worden.
Verkeerde artikelen bestellen is daardoor nagenoeg uitgesloten.
U kunt direct op de PDA het artikel aan de bestelling toevoegen,
zonder te verzenden.
Er kan een extra controle op de bestelling worden ingesteld,
voordat deze uiteindelijk geplaatst wordt.
Uw administratie geeft dan een definitief akkoord.
U hoeft niet op de webshop de benodigde artikelen op te zoeken.
U kunt ten alle tijden (“24/7”), de bestelling aan ons doorgeven.
U hoeft niet continue een internetverbinding te hebben.
U krijgt inzicht in het verbruik per locatie.
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altijd in de buurt

Son en Breugel

Venray

Helmond

Eindhoven

Venlo

Veldhoven

Weert

Betiva
Nederweert
Roermond

Sittard

Heerlen
Maastricht

De Van Enckevort Groep
Hoofdvestiging Venlo
bezoekadres Horsterweg 31, 5928 NB Venlo
tel 077 - 389 55 55 fax 077 - 382 46 44
Venray
bezoekadres Keizersveld 103, 5803 AP, Venray
tel 0478 - 51 71 11 fax 0478 - 51 71 17

Sittard
bezoekadres Dr. Nolenslaan 114, 6136 GV Sittard
tel 046 - 451 53 53 fax 046 - 452 41 84

Veldhoven
bezoekadres De Run 8310, 5504 EN Veldhoven
tel 040 - 782 01 16 fax 040 - 782 01 17

Roermond
bezoekadres Middenhoven 14, 6042 NX Roermond
tel 0475 - 34 25 15 fax 0475 - 34 30 07

Maastricht
bezoekadres Fregatweg 46a-01, 6222 NZ Maastricht
tel 043 - 362 87 80 fax 043 - 362 01 81

Son en Breugel
bezoekadres Ekkersrijt 4313, 5692 DJ Son en Breugel
tel 0499 - 46 36 66 fax 0499 - 46 44 08

Weert
bezoekadres Edisonlaan 35, 6003 DB Weert
tel 0495 - 53 79 08 fax 0495 - 53 95 58

Helmond
bezoekadres Vossenbeemd 1a, 5705 CL Helmond
tel 0492 - 52 22 11 fax 0492 - 54 76 88

MAWI - Toegangscontrole
bezoekadres Horsterweg 31, 5928 NB Venlo
tel 046 - 423 03 12 fax 046 - 423 11 94

Heerlen
bezoekadres Wijngaardsweg 30, 6412 PJ Heerlen
tel 045 - 523 18 88 fax 045 - 523 03 77

Eindhoven
bezoekadres Breitnerstraat 11, 5613 LA Eindhoven
tel 040 - 782 01 00 fax 040 - 782 01 01

Betiva
bezoekadres Pannenweg 333, 6031 RK Nederweert
tel 0495 - 63 11 55 fax 0495 - 34 30 07

