Stora pengar
att tjäna
Helhetstänkande runt ditt företags
försörjning av verktyg, förnödenheter
och reservdelar.
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Effektiviserade
inköpsprocesser
frigör viktiga
resurser.
Visst! Inköpspriser för verktyg, maskiner och
förnödenheter är viktiga. Men tyvärr är detta
bara en liten del av totalkostnaderna. Logistik,
service, produktionsstörningar samt lageroch administrativa kostnader bidrar också till
slutnotan. Om vi tillsammans kan få kontroll
på alla dessa delar kan vi också hjälpa er att
sänka totalkostnaderna. Därför skapade vi BIG
Total Service Provider, en tjänst som tar ett
helhetsgrepp runt ditt företags försörjning av
verktyg, skydd, maskiner, förnödenheter och
övrigt indirekt material.
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SMÅ FÖRÄNDRINGAR.
STORA BESPARINGAR.
De stora besparingsmöjligheterna hittar du ofta mellan
raderna. Ett för stort antal leverantörer tillsammans med all
den adminstration som varje större inköp drar med sig kostar
svensk industri stora summor varje år. I tjänsten BIG Total
Service Provider effektiviserar vi tillsammans med er hela
inköpsprocessen. Vi hjäper till att hitta dolda kostnader och
identifiera möjligheter till besparingar. Vi säkerställer också
att du gör rätt prioriteringar och baserar dem på tillförlitlig
information.

Rätt produktslag
Med rätt kunskap om produkter kan en liten
skillnad mellan olika produktalternativ i slutändan
spela en enorm roll. Att t.ex. alltid arbeta med precis rätt produkt för det aktuella ändamålet, varken
bättre eller sämre än du behöver, är avgörande
för totalekonomin. BIG-gruppen samarbetar
tätt med de marknadsledande tillverkarna och
utvecklar ständigt sortimentet. Det gör att vi kan
erbjuda dig precis rätt verktyg, förnödenhet eller
reservdel.
Stort sortiment – ökad valfrihet
Kunskap om produkter – ökad effektivitet
Bättre ekonomi
Stort sortiment – ökad valfrihet
Produktionsstopp på grund av brist i materialförsörjningen är kostsamt och onödigt. Lika
kostsamt är stora lager med onödigt mycket
bundet kapital. Med BIG Total Service Provider
får du hjäp att hitta optimala lagernivåer och rätt
distributionslösningar för just ditt företag. Målet
är minimala lager- och distributionskostnader
men samtidigt garanterad tillgänglighet till viktiga
produkter.
Lager hos oss – minskad kapitalbindning
Minskat lager – minskade personalkostnader
Optimerade leveranser – minskade kostnader
och ökad driftsäkerhet
Bättre ekonomi

Minskad administration
Gör alla dina inköp hos en leverantör. BIG Total
Service Provider förenklar varuflödet mellan dig
och dina leverantörer. Istället för fem, tio eller 20
stora leverantörer med allt vad det innebär i form
av bevakning, registerunderhåll och fakturaadministration fungerar BIG-gruppen istället som
din enda kontaktyta. Den adminstrativa bördan
minskar avsevärt.
Färre leverantörer – minskad administration
Mindre administration – minskade personalkostnader
Bättre ekonomi
Ökad kunskap
Kunskap är idag avgörande. Att uppdatera och
byta ut gamla artiklar som inte motsvarar nyuppkomna krav är ett ständigt pågående arbete som
det även är viktigt att personalen på ditt företag
är delaktig i. Med stöd och vidareutbildningar
av din personal säkerställs långsiktigheten i
förändringsarbetet. En viktig del av BIG Total
Service Provider är återkommande mätningar
och utvärderingar av samarbetet. T.ex. genom att
tillsätta en utvecklingsgrupp med deltagare från
sjukhälsa, produktion, arbetarskydd, inköp och
leverantör.
Utbildad personal – ökad kontinuitet
Ökad kontinuitet – långsiktigt ökad effektivitet
Återkommande utvärderingar – säkerställd 		
kvalitet
Bättre ekonomi

BIG-gruppen
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BIG TOTAL SERVICE PROVIDER
STEG FÖR STEG:
1. Analys och planering

2. Lösning och genomförande

Övergripande analys
Tillsammans tittar vi övergripande på er verksamhet. Vad driver kostnaderna och var finns de
största besparingsmöjligheterna? Vi har verktygen och beräkningsmodellerna, vilket innebär
att vi kan göra en bedömning av de faktiska
kostnaderna.

Gemensamma arbetsgrupper tillsätts
Arbetsgrupper med personal från BIG-gruppen
och berörd personal från er tillsätts. Tillsammans
går vi igenom era existerande och framtida behov
inom respektive fokusområde.

Val av fokusområde
Tillsammans går vi igenom er verksamhet och vad
som driver kostnaderna. De delprojekt som vi
analyserar tillsammans är t.ex:
Produktoptimering
Lager/förrådsutformning
Distribution/Leveranser
Fakturahantering
Klassning av för er kritiska produkter.
Registerunderhåll
Beställningsrutiner
Kapitalbindning
När vi analyserat er nuvarande situation väljer ni
vilka fokusområden som skall ingå i ert Total
Service Provider-projekt. Det kan handla om att
arbeta vidare med en, flera eller alla fokusområden.
Beslut
När beslut tagits om omfattningen av Total Service
Provider-projektet skrivs ett avtal innehållande
respektive parts åtaganden och målsättningar.
En tid- och handlingsplan görs tillsammans.

Förslag på lösningar tas fram
När kostnadsbesparande förslag tagits fram görs
ofta tester för att säkerhetsställa att förväntat
resultat uppnås.
Genomförande
När tester fallit väl ut genomförs förändringen.
Därefter fortsätter arbetet enligt tid- och handlingsplanen med eventuella delprojekt inom andra
fokusområden.
3. Uppföljning
Återrapportering
Resultatet av genomförda delprojektet rapporteras enligt överenskomna tidsintervaller.
Ständiga förbättringar
Uppdatering och utveckling av de genomförda
projekten sker kontinuerligt. Nya kostnadsbesparande förbättringsprojekt kan tillkomma i efterhand och läggas in i BIG Total Service Provider.

Kundcase

SCANDINAVIAN
AIRLINES
BIG-gruppen och SAS har ett nordiskt samarbetsavtal
som bygger på reduktion av SAS totalkostnader i ett
nära samarbete enligt BIG Total Service Provider. Avtalet
omfattar leveranser av verktyg, förnödenheter, personligt
skydd samt en del SAS-unika artiklar till Arlanda, Kastrup
och Gardermoen. Samarbetet omfattar optimering av produkter samt lagernivåer där klassning av kritiska produkter
ingår. Analys och förslag till förbättring av administrativa
rutiner som bygger kostnader tas fram tillsammans med
SAS. Projektgrupper tillsätts med personal både från SAS
och BIG-gruppen för att fastställa målsättning, ta fram
förslag till kostnadsreduktion samt implementering och
uppföljning. Kontinuerliga uppföljningsmöten hålls för att
se till att samarbetet fortskrider och utvecklas. Projektet
har resulterat i en rad effektiviseringar och förbättringar
med sänkta kostnader för SAS som följd.

BIG TOTAL SERVICE PROVIDER FRIGÖR
VIKTIGA RESURSER PÅ DITT FÖRETAG

Hävstångsproduker

Strategiska
produkter

LÅG

FINANSIELL RISK

HÖG

BIG Total Service Provider säkerställer till stor del att de för
er verksamhet viktiga men icke kritiska produkterna alltid
finns på plats när ni behöver dem, i rätt kvantitet, i rätt kvalitet
och inköpta på effektivast möjliga sätt. Detta frigör viktiga
resurser för er att lägga på ert företags kärnverksamhet.

Icke kritiska
produkter

LÅG

LEVERANSRISK

Flaskhalsprodukter

HÖG

NORDENS LEDANDE FRISTÅENDE
BYGG- OCH INDUSTRIKEDJA MED
MÅNGA YRKESBUTIKER OCH STORA
LOKALA LAGER.

Vi erbjuder kunder inom bygg-, service- och
tillverkningsindustrin samt offentlig sektor,
branschens bredaste sortiment av verktyg,
maskiner, skydd, förnödenheter, infästning mm.
BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsfördelar som bara en större kedja kan erbjuda
med bland annat import och volyminköp.
Drygt 1 miljon artiklar köps in direkt från
ledande tillverkare i världen utan fördyrande mellanled. Vi erbjuder rationella och
kostnadsbesparande IT-lösningar samt har

resurser för tecknande av både svenska och
nordiska storkunds- och koncernavtal.
Samtidigt har du tillgång till alla fördelar
hos starka lokala företag med unik kompetens, flexibilitet, marknadskännedom, stort
engagemang, lokal närvaro med lager, butik
och kundunika lösningar. Det bästa från två
affärsmodeller helt enkelt.
Think BIG! 100 000-tals företagskunder
kan inte ha fel. Kontakta oss gärna för mer
information.

Delägare i

www.big-gruppen.com

www.gamlajernboden.se

Fredag • BIG TSP • Version 01

Gamla Jernboden RONNEBY
Karlshamnsvägen 7
372 31 Ronneby
Telefon: 0457 47 29 90
Fax: 0457 47 29 99
E-post: butiken@gamlajernboden.se

