
BarTrack voor bestellers
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.



Daarom hebben we BarTrack ontwikkeld. Een online platform waarmee je je voorraad beheert én direct 
artikelen bestelt. Zo heb je altijd inzicht in je voorraad en grijp je nooit meer mis.


Bestel bij al jouw favoriete 
groothandels met één oplossing

Vaak komen de artikelen die je op voorraad 
houdt bij verschillende groothandels vandaan. 
Nieuwe bestellingen plaatsen betekent dan dus 
ook dat je bij meerdere webwinkels in moet 
loggen of verschillende groothandels op moet 
bellen. Dat kan efficiënter. Met BarTrack bestel 
je daarom met één oplossing direct bij al je 
favoriete groothandels! Selecteer of scan de 
artikelen die je nodig hebt, en BarTrack zorgt er 
automatisch voor dat ze bij de juiste 
groothandel worden besteld.

Behoud een gestructureerd 
magazijn op lange termijn

Het inrichten van een voorraadlocatie is vaak 
een hele klus. Een efficiënt ingericht magazijn 
vormt de basis voor een vlekkeloos 
voorraadbeheer. Het is daarom belangrijk om 
dit meteen goed te doen. Met BarTrack zorg je 
voor structuur in jouw voorraadlocatie(s). Elk 
bakje en elke stelling krijgt zijn eigen 
bestelsticker. Is een artikel bijna op? Dan scan je 
de sticker en plaats je direct een bestelling. 
Daarnaast zie je bij het inruimen van 
bestellingen precies de positie in het magazijn. 
Zo behoud je ook op de lange termijn een 
gestructureerd magazijn.

Grijp nooit meer mis

Met de voorraadmanager van BarTrack ben je 
ervan verzekerd dat je nooit meer misgrijpt. Met 
de voorraadmanager heb je

 Altijd inzicht in jouw voorraad, ook als deze 
verspreid is over meerdere locatie

 De mogelijkheid om met één klik nieuwe 
bestellingen te plaatse

 Inzicht in de omloopsnelheid van artikelen, 
waardoor je dode voorraad voorkom

 De mogelijkheid om samen met collega’s de 
voorraad te beheren

Deze groothandels maken al gebruik van BarTrack

Staat jouw groothandel er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Contact

Lange Voorhout 92, 2514 EJ Den Haag +31 85 047 08 47 |sales@bartrack.com


