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Eén van de  grootste warenhuis ketens in Mexico met ongeveer 
135 winkels had  landelijk RGIS-ondersteuning nodig om de interne 
voorraden te controleren

Case Study: Retail Services – Warenhuizen  
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De fysieke inventarisaties werden uitgevoerd door RGIS, maar ze besloten om de 
inventarisaties intern uit te voeren met het RFID systeem. Liverpool had de behoefte 
om de nauwkeurigheid van het RFID systeem te controleren.  

 BEHOEFTE

De interne voorraad van alle Liverpool warenhuizen moest gecontroleerd worden door 
een externe partij:
• Er moesten 136 winkels worden geïnventariseerd 
• Controles moesten binnen 2 dagen per winkel worden afgerond
• Validatie van interne winkelinventaris
• Vergelijking van interne controles ten opzichte van externe controles

 OPLOSSING

Door de volgende werkzaamheden kon RGIS een nauwkeurige inventarisatie uitvoeren 
en het gewenste resultaat behalen:
• 30 RGIS-auditors werden toegewezen aan het nauwkeurigheidsproject
• De volgende werkzaamheden werden voltooid:

• Het plaatsen van gebiedstickets en de volgorde bepalen – 200 gebiedstickets
• Het inplannen van personeel 
• Uitrusting en materialen leveren
• Willekeurige telcontroles uitvoeren – 100 sku’s beoordeeld

• Dagelijks opgemaakte rapporten aanbieden

 RESULTATEN

Door het uitbesteden van de controles werden de volgende resultaten bereikt:
• Uitdagingen binnen het interne telproces werden inzichtelijk 
• 99% nauwkeurigheidscore van RGIS
• De klant heeft vertrouwen in het interne controlesysteem, dit vertrouwen werd 

gecreëerd door een 99% nauwkeurigheidscore van RGIS 
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