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HOGERE VOORRAADBESCHIKBAARHEID
DANKZIJ NAV365 COMMERCE EN SLIM4
TRITAL SAFETY KLANTVERHAAL

Trital Safety is een van de grotere aanbieders in de Nederlandse markt van veiligheid voor de offshore en petrochemie
en persoonlijke lasveiligheid. Een no-nonsense bedrijf, met ‘afspraak is afspraak’ als kristalhelder motto. Om klanten
snel en op maat te kunnen bedienen, steunt de onderneming op de Abecon NAV365 Commerce (voorheen Evergreen)
bedrijfssoftware en voorraad-beheermodule Slim4. “Dit platform vormt een sterke toekomstbasis. In het eerste jaar na
de implementatie hebben we gemerkt dat we hier steeds blijer van worden.”
“We hebben ontzettend veel mogelijkheden gecreëerd door onze bedrijfsapplicatie te vervangen door Abecon NAV365
Commerce”, vertelt Dick Groenhuyzen, hoofd automatisering bij Trital. “Voor de bedrijfsautomatisering wilden we
alleen het beste van het beste. Zo zijn we terechtgekomen bij Abecon en dit op Microsoft Dynamics NAV gebaseerde
softwareplatform. Hiermee kunnen we onze hele bedrijfsorganisatie beheren, van de financiële, inkoop-, voorraad-,
logistieke en handelsadministratie tot de klantcontacten. De logistieke processen hebben we extra versterkt met de
Slim4 voorraadmanagement- en planningsmodule.”
ALLE BENODIGDE PBM-FUNCTIONALITEIT
Abecon NAV365 Commerce voorziet standaard in alle functies die bedrijven in de persoonlijke beschermingsmiddelen
ofwel PBM-branche nodig hebben. “Er is bijvoorbeeld ook intercompany-functionaliteit, wat het mogelijk maakt om de
administratie van Trital Safety en zusteronderneming Roots for Safety in één omgeving samen te brengen. Slim4 bepaalt
steeds wat de beste voorraadhoogte en het juiste bestelniveau is, en zorgt voor een juiste balans tussen servicegraad en
werkkapitaal. Het mooie is dat grotere voorraadbeschikbaarheid voor hogere klanttevredenheid en meer omzet zorgt.”
SOEPELE IMPLEMENTATIE
Het invoeren van de software viel Groenhuyzen erg mee. “Dit verliep snel en soepel. Natuurlijk moet je wennen aan een
nieuw systeem, maar onze mensen gingen er steeds relaxter mee werken. Bovendien kwam alles wat we wilden er al
snel goed uit. Zichtbare verbeteringen betroffen bijvoorbeeld de financiële afstemming en het boeken van kruisposten.
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Ook kunnen we klanten sneller en beter van informatie voorzien. De verregaande integratie en standaardisatie van
processen en informatie heeft veel voordelen. Ik verwacht dat we van deze oplossing nog veel toegevoegde waarde
gaan ervaren.”
VOORRAADBESCHIKBAARHEID EN SNELHEID VAN LEVERING
Klanten beoordelen Trital vooral op de voorraadbeschikbaarheid en snelheid van levering. Zij willen direct bediend
worden met eersteklas veiligheidsartikelen voor een scherpe prijs. Daarom hebben Trital Safety en zusteronderneming
Roots for Safety gemiddeld zo’n 35.000 brandvertragende overalls, 11.000 paar veiligheidsschoenen en tienduizenden
wegwerpmaskers, helmen en veiligheidsbrillen in voorraad. “Dankzij Slim4 hebben we constant overzicht van de stand
van zaken in de hele keten. Zowel voor de voorraadhoudende groothandelsactiviteiten als voor de productie van
beschermende werkkleding door Roots”, zegt Paul van der Stap, die binnen de onderneming verantwoordelijk is voor
het voorraadbeheer en de inkoop.
CONTINUE VOORRAADOPTIMALISATIE
“Door proactieve bewaking van o.a de bestelhoeveelheid is de beschikbaarheid van goederen enorm verbeterd. Ook
is het heel eenvoudig om klantspecifieke voorraad te beheren. Je kunt op een hoger niveau naar je voorraad kijken en
voorraadhoogte herzien. In feite ben je nu continu actief bezig met voorraadoptimalisatie voor het hele productassortiment.”
MINDER STRESS
Zowel Groenhuyzen als Van der Stap merken dat de nieuwe
software zorgt dat de medewerkers prettiger en productiever
kunnen werken. “De informatievoorziening en communicatie
naar klanten wordt steeds beter. Er is minder stress.
Door proactief voorraadbeheer hoef je geen brandjes meer te
blussen. Ook kun je sneller betere assortimentsbeslissingen
nemen en inkooporders genereren. Je investeert niet meer in
voorraad die niet loopt. Naast de dagelijkse operatie heb je
ruimte om structurele verbeteringen te realiseren. Allemaal
zaken die goed zijn voor onze bedrijven, onze medewerkers én
onze klanten.”

VEEL NIEUWE MOGELIJKHEDEN
“Door onze bedrijfssoftware te vervangen
door Abecon NAV365 Commerce en de Slim4
voorraadbeheermodule, hebben we
ontzettend veel mogelijkheden gecreëerd.
We zijn erg blij met deze sterke basis
voor de toekomst.”
Dick Groenhuyzen

VOORDELEN VOOR TRITAL SAFETY
• Toekomstbestendig platform voor de gehele bedrijfsautomatisering
• Beheer van alle bedrijfsprocessen en informatiestromen in één geïntegreerd systeem
• Efficiënte logistieke en financiële afhandeling waardoor de klanttevredenheid toeneemt
• Hogere voorraadbeschikbaarheid en snelheid van levering door continue voorraadoptimalisatie
• Intercompany-functionaliteit voor het voeren van verschillende bedrijfsadministraties
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