Realtime inzicht in alle processen met
Logistics.ONE
NE DistriService is dé specialist in de distributie van raamdecoratie in
Nederland, België en Luxemburg!
Voor haar opdrachtgevers verzorgt NE DistriService de fijnmazige distributie van artikelen zoals rolgordijnen, vouwgordijnen,
jaloezieën, horren, gordijnen in
hangend vervoer en andere kwets-

„Al een aantal jaren maken
wij gebruik van de software en
dienstverlening van Aventeon,
wij ervaren de samenwerking
echt als een partnership.”

bare en lange producten. Dagelijks
levert NE DistriService met ruim
40 vrachtauto’s meer dan 10.000
pakketten af bij woninginrichters,
woonwarenhuizen, bouwmarkten
en consumenten. Men doet dit

vanuit de vestiging te Nunspeet.
NE DistriService heeft een focus
op het leveren van toegevoegde
waarde door een onbezorgd logistiek proces, wat volledig naar wens
kan worden ingevuld.

NE DistriService staat voor
betrouwbaarheid door deskundigheid, flexibiliteit en slagvaardigheid.
Om het hoogst mogelijke niveau
van deze kwaliteiten te borgen is
real-time inzicht in alle processen
van groot belang. Automatisering
speelt hierin een doorslaggevende

rol, zowel „binnen de vier muren”,
als „buiten de vier muren”.
Om te kunnen garanderen dat de
afleverprocessen aan de hoge eisen
van NE DistriService voldoen, heeft
NE DistriService de chauffeurs uitgerust met Logistics.ONE, de mobiele oplossing van Aventeon.

„Beschikken over real time informatie en actuele communicatie
met alle betrokkenen in de keten is
cruciaal voor onze dienstverlening”,
stelt Mark Molhoek, IT Manager
van NE DistriService. „Door het gebruik van Logistics.ONE kunnen wij
de volledige regie over ons proces
voeren, als er afwijkingen plaatsvinden wordt iedere betrokkene
snel geïnformeerd en kan passende
actie worden ondernomen. Waar
wij vroeger voornamelijk „B-to-B”
leverden, hebben we in toenemende mate te maken met „webstore
delivery”. Om die reden maken wij
ook gebruik van de „Customer Web
Portal” functionaliteit die Aventeon
als optie biedt”.
Voor NE DistriService is barcodescanning, binnen de gehele keten,
een zeer effectief middel en onmisbaar voor een goede bedrijfsvoering. Daarom heeft NE DistriService
voor haar tweede generatie mobie-

„Wij hebben ervaren dat Aventeon absoluut een innovatieve,
initiatiefrijke partner is!”

le computers wederom gekozen
voor hardware met een geïntegreerde barcodescanner. „We hebben
gekozen voor het model CN51 van
Intermec, ook omdat dit toestel
eventueel op een later moment

verlening van Aventeon, wij ervaren
de samenwerking echt als een partnership. Voor ons is ook van belang
dat, als wij input geven, die daadwerkelijk tot acties leidt. Daarnaast
vinden wij het absoluut cruciaal dat

„Wij stellen hoge eisen aan onze afleverprocessen. Daarom hebben
wij onze chauffeurs uitgerust met Logistics.ONE“

overgezet kan worden van Windows
Mobile naar Android”, daarmee borgen we ook eventuele behoeften op
dat vlak”, aldus Mark.
„Al een aantal jaren maken wij
gebruik van de software en dienst-

leveranciers niet stilstaan, maar
meegaan in technologische ontwikkelingen. Wat dat betreft hebben wij
ervaren dat Aventeon absoluut een
innovatieve, initiatiefrijke partner
is!”.

