
BarTrack voor groothandels
Van just-in-time naar just-in-case

Beschikbaarheid

Leveringszekerheid en de beschikbaarheid vormen een steeds grotere uitdaging. Waar je voorheen van 
‘vandaag besteld, morgen in huis’ kon uitgaan, is dit niet langer het geval. En dat vraagt om verandering. 
Zo is er steeds meer behoefte aan het houden van lokale voorraad, om op deze manier toch te 
garanderen dat je niet misgrijpt. Daarmee verschuift de aanpak bij het plaatsen van bestellingen van ‘just-
in-time’ naar ‘just-in-case’.



Tegelijkertijd is het houden van voorraad niet altijd gewenst. En begrijpelijk, want te veel op voorraad 
hebben is duur. Efficiënt voorraadbeheer is hierin de sleutel van het probleem.


Lever toegevoegde waarde 

Als groothandel kun je je klanten hierbij helpen, 
door hen een oplossing aan te reiken die het 
probleem van beschikbaarheid verhelpt. Maak 
het verschil door hen een 
voorraadbeheersysteem te bieden, waarmee zij 
niet alleen in één oogopslag inzicht hebben in 
de eigen voorraad, maar ook eenvoudig 
bestellingen plaatsen, artikelen toevoegen en 
bestelstickers printen.

Voorraadbeheer

 Werk samen met de klant aan de optimale 
samenstelling van de voorraa

 Maak voorraadlocaties aan en voeg artikelen 
to

 Stel de gewenste bestelhoeveelheid i
 Stel de minimale en de maximale voorraad 

per locatie i
 Print of mail bestelstickers, waarmee de 

klant een gestructureerd magazijn behoudt 

Ontvang digitale orders

De klant bestelt eenvoudig artikelen via de pc, 
app of middels een handscanner. De 
groothandel bepaalt hoe de bestellingen 
worden ontvangen. Daarnaast kun je als 
groothandel ook namens de klant bestellen. 
Kies of je bestellingen ontvangt

 Per e-mai
 Via de FTP serve
 Via de webwinke
 Via een API koppeling

De voordelen

 Overzichtelijk voorraadbeheer zorgt dat de klant eerder lokaal voorraad houd
 Klanten nemen grotere hoeveelheden a
 Minder beweging; grotere hoeveelheden in één keer levere
 Voor klanten de mogelijkheid om zonder de hulp van de groothandel hun voorraad te behere
 Altijd inzicht in bestelgedrag van collega’s, met ‘samen bestellen
 Samen met de klant inzicht in dezelfde voorraadlocati
 Bepaal per klant de ordermethod
 Realtime statistieken beschikbaa
 Bestellen namens de klant

Deze groothandels gingen je voor
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