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een verHooGde veILIGHeId, een optImaLe BesCHIkBaarHeId
teGen een LaGere kostprIJs

waarom werken experts met distributieautomaten?
Voor uw medewerkers:
• een gebruiksvriendelijke en gemakkelijke verdeling van PBM's
(Persoonlijke BeschermingsMiddelen)
• een verhoging van de veiligheid door uitgiftecontrole en
-restrictie
Voor uw bedrijf:
• een optimale beschikbaarheid met minder ‘verborgen’
voorraad
• een vereenvoudiging van de interne distributieprocessen
Voor u als verantwoordelijke:
• inzicht op het gebruik per medewerker, afdeling en product
• een kostenvermindering door een lager verbruik

kiezen voor een oplossing die het verschil maakt
Vandeputte werkte een dienstverlening uit rond het verhuren
en beheren van distributieautomaten, die gebaseerd is op het
leveren van oplossingen op maat:
• geen standaardautomaten, maar een geheel dat
afgestemd is op de huidige en toekomstige noden
van het bedrijf
• geen up-front investeringen voor iets waarvan u nog
niet weet of het wel echt werkt.
Wij helpen u bovendien niet enkel bij de keuze van
het systeem, maar zoeken samen met u naar een
oplossing die:
• een hogere veiligheid biedt aan een lagere
totale kost,
• een juister en efﬁciënter beheer van uw
PBM’s toelaat,
• de verdeling van de PBM’s tot bij de
gebruiker vergemakkelijkt,
• het beste bij uw organisatie en
medewerkers past.

aLLes InZICHteLIJk met onZe 4 servICe paCks
De basis van onze dienstverlening zijn 2 packs, waarvan u hieronder een beschrijving vindt:
• het ‘Distribution Systems’ pack
• het ‘Distribution Systems Plus’ pack
Bovenop het 'Distribution Systems Plus' pack bieden wij u een aantal extra diensten aan die u
helpen met het zo effectief mogelijk inzetten van deze distributieautomaten in uw speciﬁeke
bedrijfsomgeving:
• Het ‘Insights’ service pack omvat een professionele begeleiding en adviesverlening
gedurende het project. U heeft hierbij ook de mogelijkheid in te tekenen voor een testperiode
van 12 maanden.
• Het ‘Operations’ service pack ondersteunt u bij het beheer van de automaten en bieden we
de optie aan om het hervullen van de toestellen voor onze rekening te nemen.
Al onze automaten kunnen bovendien aangepast worden aan uw speciﬁeke situatie, bijvoorbeeld het
integreren van het distributiesysteem met uw eigen systeem van personeelsbadges, of het uitrusten
van de automaten met een 3G connectie als er geen dataverbinding aanwezig is.
Contacteer ons voor meer informatie.

dIstrIButIon sYstems

dIstrIButIon sYstems pLus

• Distributieautomaat
• Levering en installlatie
• Software
• Financiering
• Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
• Standaard computer
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Distributieautomaat
Levering en installlatie
Software
Financiering
Omniumverzekering
Onderhoud
Vervanging UPS* na 3 jaar
Industrial computer

operatIons
• Beheer PBM's
• Hervullen van de automaten

InsIGHts
• Begeleiding naar de best passende
distributieoplossing
• Opvolging en begeleiding
• Testfase van 12 maanden
• Evaluatie

InstaLLatIon
1/2

dag instructie

Configuratie per machine
Standaard badgelezer
* Elke machine is uitgerust met een UPS die de werking van de automaat tijdelijk overneemt tijdens een stroomstoring (10-15 minuten).

stappenpLan voor een suCCesvoLLe ImpLementatIe

stap 1

Intakegesprek

Tijdens een eerste kennismaking, brengt onze expert uw
verwachtingen in kaart. Hij gaat samen met u op zoek naar de
doelstellingen die u wil realiseren op vlak van distributie en geeft
een eerste advies over de mogelijkheden. Een aantal zaken die
alvast onder de loep genomen worden zijn:
• de huidige distributie- en herbevoorradingsstrategie
• het gebruikte PBM-pakket (aantal, verbruik en afmeting)
• uw distributiedoelstellingen

stap 2

Onderzoek en analyse

Op basis van de informatie die u ons aanreikt, kan onze expert
een aantal zaken verder nauwgezet in kaart brengen:
• uw veiligheidsproces
• een kosten/baten analyse op basis van verbruik
• de samenstelling en beheer van het PBM-pakket
• mogelijke budgetoptimalisaties
Het resultaat van deze ‘Insights’ service is een oplossing die
aangepast is aan uw bedrijfsprocessen en eveneens meerwaarde
biedt aan de gebruikers. We bieden bovendien de optie om
12 maanden te testen.

stap 3

Implementatie

Zodra de doelstellingen en de meest optimale planning duidelijk
zijn, worden de distributiesystemen voor u geproduceerd. Behalve
de installatie, kan Vandeputte ook instaan voor:
• de conﬁguratie van de hardware
• het instellen van de software op de machine
• de gebruikersinstructie voor uw medewerkers

stap 4

Beheer en herbevoorrading

Om ervoor te zorgen dat de automaten zo optimaal mogelijk
benut worden, kan u eveneens een beroep doen op onze
‘Operations’ service. Hierbij zorgen wij ervoor dat:
• nieuwe producten tijdig besteld worden
• de automaten steeds tijdig gevuld worden en blijven
• over- of onderconsumptie vermeden wordt
• onderhoud en/of herstellingen op regelmatige basis
uitgevoerd worden.

De ideale oplossing voor de ene organisatie is niet meteen geschikt voor een andere.

ANALYSE, PLANNEN, TESTEN & EVALUATIE vóór installatie
zijn sleutelelementen voor het behalen van het gewenste rendement.

vandeputte - uw ankerpunt voor de toekomst

Vandeputte groeide de voorbije decennia uit tot een
trendsetter in industriële veiligheid en in welzijn, eerst
in België en vervolgens ook in Europa. Inmiddels
verzekeren meer dan 4000 bedrijven, van kmo’s
tot multinationals, zich via Vandeputte van hun
veiligheid.
De basis van dit succes is de manier
waarop we onze jarenlange ervaring en
expertise met de meest uiteenlopende
risico’s en sectoren vertalen naar een
persoonlijke aanpak. De overtuiging dat
elke mens recht heeft op een optimale
en comfortabele bescherming op zijn
werkplek, vormt sinds jaar en dag de
kern van onze missie.

Wat drijft ons?
De passie voor welzijn op het werk.
Wat willen we realiseren?
Elk persoon beschermen tegen mogelijke
arbeidsrisico’s en tegelijkertijd het
arbeidscomfort verhogen.
Wat hebben we te bieden?
Een innovatief totaalconcept bestaande
uit persoonlijke beschermingsmiddelen
en diensten, op maat van mens en
organisatie.
Waarop steunt ons beleid?
Een duurzaam en integer partnership met
al onze stakeholders en
in eerste instantie met onze klanten,
medewerkers en leveranciers.

vandeputte
België - vlaanderen
Binnensteenweg 160
B - 2530 Boechout
T +32 (0)3 820 98 60
F +32 (0)3 820 98 61
info.vlaanderen@vdp.com

vandeputte
Belgique - wallonie
Rue de Namur 101
B - 6041 Gosselies
T +32 (0)71 25 87 25
F +32 (0)71 25 87 20
info.wallonie@vdp.com

vandeputte
nederland
Postbus 33
NL - 4900 AA Oosterhout
T +31 (0)1 62 48 64 00
F +31 (0)1 62 42 70 50
info.nederland@vdp.com

vandeputte
France nord
2 Route de Crochte
F - 59380 Socx
T +33 (0)3 28 60 72 00
F +33 (0)3 28 64 84 70
info.france@vdp.com

vandeputte
France - Ile de France
Orlytech Bât 518
4 allée du Commandant Mouchotte
F - 91320 Wissous Cedex
T +33 (0)1 70 03 36 40
F +33 (0)1 70 03 36 39
info.france@vdp.com
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