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Een auto onderdelen handelaar had een oplossing nodig om winkels leeg 
te halen en stock te vervoeren na het aankopen van een andere verdeler
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Door samen te werken 
met RGIS, de verdeler 
was ervan onvertuigd 

dat alles sites leeg 
gehaald werden en 

dat ze succesvol naar 
een nadere locatie 

verhuisd waren

De grootste verdeler van auto onderdelen, met 250 winkels en 130000 beschikbare 
onderdelen had de hulp nodig van RGIS. Gespecialiseerd in alle belangrijke 
onderdelen, zoals remblokken, ruitenwissers, batterijen, lampen en alle andere 
essentiële onderdelen waaronder ook motorolie en andere vloeistoffen. Ze voorzien 
ook een gamma van navigatietoestellen, stereo’s en luidsprekers. Dit alles is 
beschikbaar in de winkel en online.

 BEHOEFTE

Een auto onderdelen handelaar had een oplossing nodig om winkels leeg te halen 
en stock te vervoeren na het aankopen van een andere verdeler; RGIS moest het 
volgende doen:
• Doorheen heel het land de 52 verschillende sites kunnen verwerken
• Binnen het gegeven tijdskader af te werken
• Alle stock moest verwijderd worden van de site
• Stock voorbereiden voor transport naar een nieuwe locatie

 OPLOSSING

De verdeler werkt samen met RGIS om de volledige stock te verhuizen en een 
ondersteuning te bieden aan de medewerkers:
• Een Projectleider van RGIS was aangewezen om het gehele project van start tot einde 

op te volgen
• Een schema werd opgemaakt, met 6 ervaren auditors per winkel
• Elke site moest in 3 weken afgewerkt worden, werkdagen van maandag tot vrijdag
• Alle stock moest uit de rekken gehaald worden en op karren geplaatst worden
• Picking documenten warden voorzien door de klant om de correcte artikelen te 

kunnen selecteren
• De verzamelde stock werd aan de correcte loskade geplaatste en op vrachtwagens 

geplaatst om naar het distributiecentrum verhuisd te worden
• Dit process werd herhaald tot er geen goederen meer aanwezig waren op de site

 RESULTATEN

De verdeler behaalde de volgende resultaten door het project aan een externe partner 
te geven:
• Alle stock werd succesvol verwijderd en vervoerd naar de nieuwe locaties
• Had de belangrijke ondersteuning van RGIS om dit alles binnen het bepaalde 

tijdframe te leveren
• De klant had de mogelijkheid om de stock in andere vestigingen te gebruiken

Ondersteuning voor 
de medewerkers

Verhuis dienst Verpakte stock Vervoerde goederen
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