Facility Solution

Bijna niets betaalt zich zo
snel terug als een investering
in LifeSize. Dat zeggen klanten die nu LifeSize gebruiken.
Zij reizen minder en hebben
toch vaker contact met hun
belangrijkste partners.
Beslissingen worden sneller
genomen, communicatie
wordt een stuk professioneler
en er wordt minder besteed
aan taxi, trein, hotel en
vliegreizen.
De beste prestaties met iedere bandbreedte.

Videoconferentie met True High
'HÀQLWLRQEHHOGWHFKQRORJLH
Beschikbaar voor op uw kantoor
vanaf € 2.339,- excl. BTW.

Altijd bereikbaar | Altijd productief

Mondial Movers

Beter inzicht,
minder kosten
Integratie BHV-plan met Business Continuity Plan Lunchtrommeltje of buffet - Met slechte ontvangst
laten organisaties geld liggen
Bel importeur GO Telecom
(078 88 00 700) of bezoek
de website en boek een demo.
www.videocommunication.nl

Facility Warehousing Facility

Solutions

Gebruikers
De zorginstelling
Een gefuseerde zorginstelling beschikt over meer dan 30 vestigingen verspreid over geheel Nederland. Voor zij overgingen tot Facility Warehousing,
wisten ze niet van elkaar wat er zoal op de verschillende locaties over was.
Hoog-laag bedden, rollators en rolstoelen stonden te verpieteren in kelders en op zolders, terwijl andere locaties juist overgingen tot aanschaf van
nieuwe bedden. Dit is nu verleden tijd. Alle overtollige inventaris staat nu op
1 centrale plaats in opslag en dit heeft als bijkomend voordeel dat er ruimtes beschikbaar komen die voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt.
De gemeente
Deze gemeente heeft al haar kunstobjecten geplaatst in het Facility
Warehouse. De ambtenaren kunnen nu met enige regelmaat de kunst
omruilen. Met slechts een paar klikken wordt binnen 24 uur de kunst opgehaald en andere kunst geplaatst. Het heeft het kantoor in ieder geval levendiger gemaakt.

En Duurzaam En Voordeliger

Het ministerie
Deze overheidsinstelling opereert vanuit meer dan 150 vestigingen in geheel
Nederland. Om meubilair te laten rouleren en te voorkomen dat er onnodig
wordt aangeschaft, wordt gebruik gemaakt van Facility Warehousing. Alle
transporten lopen via de centrale opslag en het beheersysteem.

Beter inzicht, minder kosten
Overtollig meubilair: opslaan en vergeten, of direct afvoeren zodat u later weer nieuw
moet kopen? Er zijn betere alternatieven. Opslaan, overzicht houden en later hergebruiken
bijvoorbeeld. Dat brengt lagere kosten met zich mee en is nog beter voor het milieu ook.
Facility Warehousing biedt de oplossing en is een uniek opslag- en beheersysteem, waarbij
transport, distributie, montage, opslag en refurbishment volledig zijn geïntegreerd.
Facility Warehousing biedt de mogelijkheid
te kiezen tussen één centrale opslaglocatie waar alle inventaris wordt beheerd, of
een select aantal locaties in Nederland. De
dienstverlening werkt onafhankelijk van de
opslaglocatie. Facility Warehousing is interessant voor zowel organisaties met maar
één vestiging, als organisaties met meerdere
vestigingen verspreid over heel Nederland.
Eenvoudig gezegd werkt Facility
Warehousing als volgt: de afzonderlijke
inventarisdelen worden naar een locatie van
Mondial Movers overgebracht. Daar wordt
het artikel gecontroleerd op herbruikbaarheid, volgens normen die met de opdrachtgever zijn overeengekomen. Indien OK, dan
wordt het artikel beschreven, gefotografeerd
en opgeslagen. De gegevens worden vastge-
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legd in MOBIS ( Mondial Opslag Beheer
en Informatie Systeem). Als het artikel niet
direct aan de eisen van herbruikbaarheid
voldoet, dan kan het gebruiksklaar worden
gemaakt of, als dat niet mogelijk is, worden
afgevoerd.

Besparing
Een herbruikbaar artikel is weliswaar
gebruikt, maar onbeschadigd, schoon
en voorzien van sleutels en dergelijke.
De medewerker die het meubelstuk gaat
gebruiken heeft dan geen opmerkingen over
de kwaliteit of het gebruiksgemak van z’n
nieuwe meubel. Mondial Movers biedt de
refurbishment service aan in combinatie
met MOBIS. Dit totale pakket van Facility
Warehousing zorgt er voor dat de facilitair
verantwoordelijke altijd inzicht heeft in

de voorraad opgeslagen inventaris en de
medewerkers snel kunnen beschikken over
het juiste meubilair. Ook wordt er beduidend minder nieuw meubilair aangeschaft
en wordt er bespaard op opslagkosten. De
besparing is namelijk dubbel; ten eerste
wordt er minder nieuw meubilair aangeschaft, maar ten tweede is er ook nog volledig inzicht in de opgeslagen hoeveelheid
inventaris. ‘Winkeldochters’ kunnen met
één muisklik uit het systeem worden verwijderd, zodat slechts bruikbare inventaris op
voorraad gehouden wordt.

Overzichtelijk
MOBIS biedt de opdrachtgevers de mogelijkheid online de opgeslagen inventaris te
traceren (volumes, afdeling, locatie, duur,
bijzonderheden e.d.). Het zal duidelijk zijn

dat voor iedere organisatie het overzicht
van beschikbare en opgeslagen inventaris
compleet en overzichtelijk moet zijn. De
informatie is 7 dagen per week, 24 uur per
dag toegankelijk. Men kan online inventaris laten plaatsen in de opslag (inclusief het
ophalen vanaf de huidige locatie) en ook
het opvragen en laten bezorgen van delen
van de inventaris kan zo geregeld worden.
Managementrapportages zijn per direct
beschikbaar. Online kan inzage worden
verkregen in onder andere het aantal verschillende items, het aantal exemplaren van
een item, de periodes waarin het in opslag
staat, de kosten per item en de locaties/vestigingen.

Hergebruik
Het refurbishmentpakket zorgt er voor
dat alle in opslag gegeven inventaris ook
daadwerkelijk kan worden hergebruikt.
Ieder item wordt zorgvuldig gecontroleerd
voordat het daadwerkelijk in opslag wordt
genomen. Incomplete of beschadigde items
worden zo nodig gerepareerd. Bij uitlevering van de inventaris wordt ieder item
schoongemaakt en gecheckt op aanwezig-

heid van sleutels en laden en dergelijke.
Kortom, meubilair wordt ‘als nieuw’ uitgeleverd. Doel is te zorgen voor tevreden
medewerkers.

Duurzaam
De tariefstructuur is bijzonder transparant
en wordt volledig afgestemd op de specifieke
wensen van de opdrachtgever. Verschillende
constructies worden gehanteerd. Zo zijn er
bijvoorbeeld eenheidstarieven per activiteit, cumulatieve tarieven voor opslag per
werkplek, gecombineerde tarieven voor
transport, inslag, opslag, beheer en distributie. Facility Warehousing is duurzaam
en past daarom ook volledig in deze tijd.
Hergebruik van meubilair wordt namelijk
gestimuleerd, transparantie wordt gerealiseerd en bovendien wordt de opdrachtgever
nooit meer geconfronteerd met onverwachte
kosten.
Voor meer informatie (en online demonstraties) kunt u contactnemen met Mondial Movers te Alblasserdam. Postbus

Mondial Movers heeft de afgelopen jaren zeer
ruime ervaring opgebouwd in verhuizingen
binnen de zorgsector. Zoveel ervaring zelfs
dat er sprake is van specialisme. De zorgvuldigheid en de menselijke maat spelen bij deze
verhuizingen een grote rol en de leefbaarheid
voor de bewoners en cliënten blijft tijdens de
verhuizingen gewaarborgd. Mondial Movers
biedt een breed pakket aan zorgverhuizingen
en zorgarrangementen. Mondial Movers heeft
in samenwerking met het ROC Horizoncollege
uit Alkmaar een unieke opleiding“zorgverhuiz
er”ontwikkeld.
Facility Warehousing opereert met abonnementvormen. Het pakket biedt de mogelijk
om meerdere mensen te laten inloggen en
te bekijken wat er zoal “voor handen is” (het
“kijkersabonnement”). Omdat niet iedereen gemachtigd is te plaatsen en te bestellen bestaat er het bestelabonnement. Het
management krijgt toegang tot alle informatie. Ieder pakket wordt op maat afgestemd.

91 - 2950 AB Alblasserdam, Kelvinring 52B
2952 BG Alblasserdam - www.mondial-movers.nl
sales@mondial-movers.nl - 078-6990333

OfﬁceMagazine.nl

71

