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Voorraadbewaking,
tijdbesparing, 
orde en overzicht.

ORSY® vOORRaadmanagement

veel dRuk dOOR 
vOORRaadmanagement?

de OplOSSing!
ORSY® vOORRaad- 
magazijnmanagement
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de OplOSSing!
ORSY® vOORRaad- 
magazijnmanagement

24%
Waarde 

artikelen

6% 70%
Inkoopkosten 35%

Winst

30%
Waarde 

artikelen

35%
Inkoopkosten

Zo zou uw huidige voorraadsysteem er uit kunnen 
zien zonder het Würth voorraad en service concept: 
kleine voorraadwaarde en hoge inkoopkosten.
Zoals: melding van artikelbehoefte, opnemen van voorraad, 
keuze van leverancier, verwerking van de bestelling, goederen-
ontvangst, controle van de levering, op voorraad brengen van 
de artikelen, artikeluitgifte, verwerking van de factuur...

Besparing zonder ORSY® voorraadmanagement Besparing met ORSY® voorraadmanagement

Met ORSY® voorraadmanagement: 
inkoopkosten worden met de helft gereduceerd!
Uw winst - spaar tijd en geld bij de inkoopkosten en niet alleen 
bij de inkoopprijzen.

kOSten ReduceRen – 
winSt OptimaliSeRen



Het complete full service concept voor uw C-artikelen, dus al uw 
kleinmateriaal en montageverbruiksartikelen. Voorraadhouding, 
voorraadcontrole en bestelling en ook het onderhoud van het systeem.  
Voor slechts een zeer geringe servicebijdrage. In een ORSY® full service 
overeenkomst leggen we dit vast. Meer zekerheid voor u.

Om er zeker van te zijn dat het systeem aan uw wensen blijft voldoen 
zullen wij jaarlijks bij u een ORSY® service check uitvoeren. Zaken die 
niet in orde zijn lossen wij dan zonder extra kosten voor u op. U heeft 
recht op regelmatig onderhoud en 1 maal per jaar doen wij groot 
onderhoud.

 full SeRvice pakket

ORSY® OOk vOOR u

Alleen maar voordelen, dat is ORSY®

•	 Orde en overzicht.
•	 U vindt direct het juiste artikel.
•	 Alle Würth artikelen hebben in het ORSY® systeem een geschikte plaats.
•	 Spoedbestellingen zijn niet meer nodig.
•	 ORSY® systeem op maat.
•	 Afgestemde voorraad.
•	 Op ieder moment uit te breiden.

Zo‘n 12.000 klanten uit de branches auto, cargo, metaal, 
installatie, maintenance, hout en bouw gingen u voor!
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Wat klanten over het ORSY® voorraad-
management - service concept zeggen:

«Werkt	efficiënt.	Alles	is	netjes	gesorteerd.»
De Haan  aannemersbedrijf te Arnhem

«Werkt uitstekend. Onze vertegenwoordiger 
houdt	alles	keurig	bij.»
Frans Jansen  autobedrijf te Pannerden

«Geweldig	fijne	kasten.	Ziet	er	keurig	uit.	 
We	zijn	er	ook	zuinig	op.	We	grijpen	nooit	mis.»
Van Lochem  autobedrijf te Almelo

«Ben er heel tevreden over. De vertegenwoordi-
ger is zeer alert. Hadden we veel eerder moeten 
doen.»	BTL te Haaren
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ORSY®scan bestelsysteem 
ORSY®scan is een modern bestelsysteem dat het opnemen van een bestelling gemakkelijker maakt. Met de scanner worden de barcodes gescand en daarna 
overgedragen naar een digitale winkelwagen. Vervolgens kunt u de bestelling nog controleren en bewerken. Via een simpele muisklik wordt uw bestelling 
direct naar Würth verzonden. ORSY®scan kan u ook helpen uw interne processen soepeler te laten verlopen dankzij de autorisatie- en kostenplaatsen 
module.

Zo gemakkelijk verloopt uw bestelling
•	 Barcode scannen.
•	 ORSY®scan uitlezen op de PC. Natuurlijk 

kunt u de bestelling nog aanpassen.
•	 Bestelling verzenden. U krijgt daarna direct 

een bestelbevestiging per e-mail.

Overige opties
•	 Kostenplaats toewijzing.
•	 Gebruikersadministratie.
•	 Meerdere	afleveradressen.
•	 Budget administratie.

eenvOudig & Snel 
beStellen met ORSY ®Scan

 
uw vOORdelen:
· geen handmatige invOeR van aRtikelnummeRS. 
· minimale kanS Op fOuten. 
· tijdwinSt. 
· een baRcOde catalOguS geneReRen.

Het ORSY® systeem rusten wij graag uit met ORSY® scan. Nog meer voordelen voor u.

ja, ik wil ORSY 

®Scan aanvRagen
u kunt ORSY 

®Scan aanvRagen via  
www.wuRth.nl/ORSYScan
Of vraag uw vertegenwoordiger voor een live demonstratie. 
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In de ORSY® productenlijn zijn nog veel meer individuele modellen, die bijzonder 
goed zouden passen bij uw behoeften en dagelijks gebruik, zoals bijvoorbeeld: 

•	 ORSY®100
•	 ORSY®200
•	 ORSY®BULL
•	 ORSY®mobil bedrijfswageninrichting

ORSY®BuLL

VAT REFILLO® MAT
Bijzonder geschikt voor die afnemers,  
die remmenreiniger in grote hoeveel-
heden verwerken.

•			Ideaal	voor	remmenservicediensten.
•			Compact	systeem.
•			Informeer	bij	uw	buitendienstcontactpersoon	 

naar de gunstige plaatsingsvoorwaarden.

ORSY® RefillO ® mat

•	REFILLO® mat is veilig.
•	REFILLO® mat is kostenbesparend.
•	REFILLO® mat is milieuvriendelijk.
•	REFILLO® mat is kinderlijk eenvoudig.

Het veilige en kostenbesparende systeem 
voor het automatisch hervullen van spuit-
bussen met materiaal en perslucht.

ORSY® iS veelzijdig
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wij plannen ORSY® vOOR u
nieuw

Ontdek het ORSY® planprogramma

Wilt u meer ORDE en SYSTEEM  in uw 
werkplaats en magazijn?
Het interactieve ORSY® planningsprogramma 
geeft u de mogelijkheid zelf een op uw werk-
situatie afgestemd ORSY® systeem te ontwerpen.
 
Voor een persoonlijk advies en de bestelling van 
het ORSY® systeem en de ORSY® service-overeen-
komst staan onze buitendienstmedewerkers u met 
hun kennis en ervaring graag ter zijde.

 
Würth helpt u het door u samengestelde ORSY® 
systeem nog beter op uw individuele wensen en 
behoefte af te stemmen en plant voor u de leve-
ring, de opbouw en inrichting van het systeem.

Verder zal onze buitendienstmedewerker u van 
alle informatie voorzien en de voordelen van ons 
ORSY® full service concept uiteenzetten.
 

Het ORSY® systeem is ook  
leverbaar in de kleuren:

Groen: RAL 6011
Blauw: RAL 5002



Uitgave van Würth Nederland B.V.
Postbus 344 
5201 AH ‘s-Hertogenbosch
T +31 (0)73-629 19 11
F +31 (0)73-629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

uw voorraadmanagement is bij ons in goede handen:
•	 Een enorm assortiment C-artikelen-spectrum op voorraad met  

een uitleveringspercentage van > 98,5%.
•	 Individuele aandacht en zorg voor uw wensen en behoeften.
•	 Full service met onze ORSY® service overeenkomst.
•	 Meer dan 300 competente buitendienstmedewerkers.
•	 Meer dan 32.000 klanten in Nederland.
•	 Würth, gegarandeerde kwaliteit.
•	 Kwaliteitsmanagement,	certificaten,	awards.

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud
Jan van Wijnen

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar 
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere 
wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

uitgever.
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wüRth – 
uw SteRke paRtneR

ja, ik wil een afSpRaak maken met een 
veRtegenwOORdigeR OveR ORSY ®

ga naaR www.wuRth.nl > cOntact > e-mail SeRvice > aanvRaag veRtegenwOORdigeR 

ORSY®

vOORRaadmanagement


