WÜRTH:
VAŠE SLUŽBY
Manažment c-dielov a Systémy Orsy®
Optimalizáciou procesov obstarávania a manažmentu Vašich C-dielov ušetríte veľa času. Môžete si vybrať napríklad Würth ORSY® systémy - od regálových systémov pre sklady a dielne, cez dielenské vozíky, systémové kufríky
a prenosné boxy, skladovacie vybavenia úžitkových vozidiel až po komplexné logistické riešenia.

ORSY®mobil
– dielňa na kolesách

Systémové kufre ORSY®
Vás budú reprezentovať

ORSY®mat - prehľadný
skladovací systém

Vaše firemné vozidlá vybavíme kvalitným
dielenským a skladovacím systémom, ktorý
splní Vaše individuálne potreby. Profitujte
z ideálneho využitia priestoru a z maximálnej bezpečnosti!
• Individuálne plánovanie
• Kompletný servis
• Lepší prehľad a poriadok

Systémy prenosných kufríkov, v ktorých pohodlne a bezpečne uschováte svoje drobné
diely a náradie. Ľahko prenosné a pritom robustné, praktické a elegantné.
• Kompatibilný s ostatnými systémami ORSY®
• Dobrý prehľad a rýchla orientácia
• Príslušenstvo pre bezpečnú prepravu

Je automatizovaný obstarávací a výdajový
systém spotrebných materiálov a C-dielov
pre Váš personál. V reálnom čase vie
monitorovať stav Vašich zásob a sám automaticky objednávať míňajúce sa spotrebné
produkty či náradie.

Kompletné informácie ohľadom ORSY®systémov (ORSY®1 regále, systémové kufre ORSY®, ORSY®BULL, TOOLSYSTEM,
REFILLO® + REFILLO®mat, ORSY®scan, ORSY® balenie, ORSY® etikety, ORSY®mat, ORSY®mobil, BAULOC® ...) nájdete
na stránke www.wurth.sk v sekcii Služby/Systémy ORSY®.

Elektronické služby
Elektronické obstarávanie
Elektronické obstarávanie predstavuje obstarávanie tovarov
využitím elektronickej výmeny dát. Zahŕňa všetky procesy
počnúc objednávkou až po kontrolu faktúry. Je jedno, či ide
o lacný C-diel alebo nákladný A-diel, finančné i časové náklady na ich obstarávanie sú rovnaké. Predovšetkým pri drobných C-dieloch prevyšujú interné procesné náklady ich vlastnú
hodnotu. Elektronické obstarávanie Vám pomôže ušetriť
až 30% procesných nákladov, pretože zrýchli tok dokumentov
a zníži administratívu.
Kompletné informácie nájdete na stránke www.wurth.sk
v sekcii Služby/Elektronické obstarávanie.

Online shop
Würth Online shop je ideálnou platformou na objednávanie
C-dielov, ale aj na získavanie ďalších informácií o viac ako
125 000 výrobkoch Würth. Aby ste mohli využívať celý
potenciál nášho Online shopu, používajte ho jednoducho ako
rozhranie spolu s Vašim systémom materiálového hospodárstva
a čítačkou čiarových kódov ORSY®scan. Takto dosiahnete
optimalizáciu svojich pracovných postupov v celom procese
objednávania.
Viac na: www.wurth.sk

Zaregistrujte sa už dnes!

Ako na to?
Zaregistrujte sa do Online shopu pod Vaším zákazníckym
číslom, ktoré nájdete uvedené na každej faktúre. Automaticky
Vám na e-mail, ktorý uvediete, príde prihlasovacie meno a číslo
partnera, s ktorým sa môžete prihlásiť do Online shopu. Pri prvom
prihlásení si prosím zvoľte ľubovoľné heslo. Heslo môžete samozrejme kedykoľvek zmeniť.
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Aby sme Vám mohli poskytnúť profesionálne služby
a presné informácie, do nášho Online shopu je
potrebné sa zaregistrovať.

