Maakindustrie in
Nederland
Optimaal samenwerken in de keten

Uitgangspositie

Doelen

• Vraag naar slim voorraadbeheer
• Ketenpartners verwachten meer kennis
en service
• Smart Industry ontwikkelingen
• Reshoring

Vekon Technische Assemblage in Made is gespecialiseerd het ontwikkelen,
samenstellen en uit voorraad leveren van besturingskasten en – systemen.
Vekon ontzorgt klanten in inkoop en productieplanning en voegt waarde
toe door het leveren van productie-efficiency en kwaliteit. Dit zorgt voor een
onderscheidende positie. Door een optimale samenwerking in de keten kan
de maakindustrie in Nederland behouden blijven.

Uitkomst

Acties

• itsme als vertrouwde ketenpartner
• Componenten in kit
• Efficiënt voorraadbeheer (just-in-time
leveringen)
• Advies bij componentkeuzes
• itsme onderhandelt per project met
leveranciers over prijzen
• Vekon kan beloftes aan klanten
waarmaken

itsme is vaste ketenpartner van Vekon en biedt naast juiste materialen
extra dienstverlening op maat. Bij het designen of redesignen van kasten
onderhandelt itsme namens Vekon met fabrikanten over prijzen en geeft
advies over slimme componentkeuzes. Daarnaast wordt logistiek maatwerk
geleverd om processen te optimaliseren. Zoals kitting: per kast worden de
materialen gebundeld, deze liggen op voorraad bij itsme. Vekon krijgt met
just-in-time leveringen de juiste componenten altijd op tijd in huis en kan
dankzij deze dienstverlening beloftes aan klanten waarmaken: hoogstaande
kwaliteit, snelheid in leveren en een scherpe prijs.
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itsme is een zelfstandige elektrotechnische en mechanische
distributeur en leider in de toelevering van componenten
en bijbehorende diensten aan industrieel eindgebruikers,
(toeleveranciers van) machinebouwers en technische installateurs.
itsme voegt waarde toe aan de keten door slimme en efficiënte
oplossingen te bieden.
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itsme is de familienaam van de internationale bedrijvengroep die innovatieve
techniek en distributie biedt voor de industrie en machinebouw. Consultants
van itsme Connected Business hebben de expertise om, samen met u,
procesoptimalisatieprojecten te realiseren.

