ABS verzekerd van hoge beschikbaarheid
ondanks groeiend assortiment
Voor ABS All Brake Systems is een hoge en stabiele beschikbaarheid van cruciaal belang. Met de
voorraadoptimalisatiesoftware Slim4 van Slimstock wist de importeur die beschikbaarheid, ondanks een
sterk groeiend assortiment, structureel te verhogen naar ruim 95 procent. Tegelijkertijd zijn verborgen
kosten gereduceerd.

“Dankzij Slim4 is
ons risico op
incourantie nihil.”
Wouter Kothuis
Operations Director

ABS All Brake Systems levert remdelen,
stuur- en ophangingsdelen en
wiellagersets aan distributeurs en grossiers
in heel Europa. Als gevolg van de continue
introductie van nieuwe modellen, groeit
het assortiment gestaag. Wekelijks komen
er gemiddeld 80 sku’s bij. Het assortiment
telt inmiddels ruim 40.000 sku’s, waarvan
ongeveer driekwart op voorraad ligt in het
centraal distributiecentrum te IJsselstein.

Beschikbaarheid stabiel
“In onze markt is het cruciaal dat zoveel
mogelijk artikelen zo snel mogelijk
leverbaar zijn”, weet Operations Director
Wouter Kothuis. Om die snelle levering
en een hoge leverbetrouwbaarheid
bij een groeiend assortiment te blijven
garanderen, is een hoge beschikbaarheid
noodzakelijk. “Voor de fastmovers is het
relatief eenvoudig om dat te realiseren. De
kracht zit juist in de uitzonderingen.
Met de voorraadoptimalisatiesoftware

Slim4 hebben wij ook die staart onder
controle en weten we – gebaseerd op
harde data – dat we daadwerkelijk van álle
artikelen de juiste voorraden aanhouden.”
De beschikbaarheid is structureel
gestegen, met ongeveer 3 procent van
92 procent naar ruim 95 procent. Nog
belangrijker vindt Kothuis de stabiliteit van
die beschikbaarheid. “Die is dankzij Slim4
het hele jaar door verzekerd. Dat merken
we ook in onze servicelevels en in
de klanttevredenheid.”

Incourantheidsrisico nihil
De voorraadwaarde is in vijf jaar verhoogd
van 6 miljoen euro naar ruim 9 miljoen
euro. “Hoge voorraden zijn voor ons
geen nadeel, maar juist een strategisch
voordeel. Een teken van sterkte. We zijn
er trots op dat onze voorraad zo hoog
is”, stelt Kothuis. “Snelheid van levering
is in deze markt veel belangrijker. Het
is zelfs cruciaal. De winst zit voor ons

vooral in het reduceren van verborgen
kosten en het kunnen beleveren van meer
klanten. Dankzij Slim4 is bijvoorbeeld het
incourantheidsrisico tegenwoordig nihil.
We realiseren met dezelfde crew een
hogere output.”

Slimstock als kennispartner
Slim4 wordt bij ABS niet gezien als
probleemoplosser, maar als
hulpmiddel. “Het is een super goede tool,
maar onze mensen zelf moeten ook weten
wat ze doen. En vooral waaróm.” Dat
leerproces doorliep ABS samen met de
experts van Slimstock. “Wederzijds
versterken we elkaar. Door het delen van
kennis en informatie groeien we verder.”
De koppeling met klantenorders, in de
komende release van Slim4 beschikbaar,
is daarvan een mooi voordeel. “Dat
geeft ons echt een boost, waardoor we
onze prestaties naar een nóg hoger level
kunnen tillen.”
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