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Een drank producent was op zoek naar een kosten besparende manier 
om hun productielocatie te inventariseren, waar zij normaliter eigen 
personeel uit verschillende landen inzetten.

Case Study: Productie – Drank producent 

FYSIEKE INVENTARISATIE VAN EEN 
PRODUCTIELOCATIE VOOR ENERGIE DRANKJES
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Case Study: Productie – Drank producent

FYSIEKE INVENTARISATIE VAN EEN 
PRODUCTIELOCATIE VOOR ENERGIE DRANKJES

De drankenfabrikant ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert energie 
drankjes en andere alternatieve drankjes. Het bedrijf heeft 26 verschillende merken 
die wereldwijd in ongeveer 155 landen worden gedistribueerd. Er worden door de 
fabrikant dranken geproduceerd die als natuurlijk frisdrank worden beschouwd. Deze 
zijn in veel verschillende smaken verkrijgbaar. 

 BEHOEFTE

De drank producent was op zoek naar een kosten besparende manier om de 
inventarisatie op hun productie locatie uit te laten voeren, waarbij zij niet genoodzaakt 
waren om eigen personeel inzetten, de fabrikant heeft om de volgende redenen RGIS 
ingeschakeld:
• Kostenvermindering ten opzichte van een interne inventarisatie
• Het tellen van halffabricaten
• Het tellen van eindproducten

 OPLOSSING

De drank producent is een samenwerking met RGIS aangegaan om een inventarisatie 
op de productlocatie aan te gaan, waarbij RGIS het volgende heeft verzorgd:
• RGIS heeft een team van 5 ervaren auditors geleverd
• De inventarisatie was verdeeld over 5 dagen, 8 uur per dag
• De RGIS supervisor was het vaste aanspreekpunt voor de klant en hield de klant 

op de hoogte van het verloop van de inventarisatie

 RESULTATEN

Door het uitbesteden van de inventarisatie heeft de klant het volgende bereikt:
• De verwachting van de gewenste nauwkeurigheid van de inventarisatie is behaald 
• De klant heeft kosten bespaard omdat zij geen eigen personeel hebben over moeten 

laten komen, waardoor reiskosten, reistijd en verblijfkosten werden bespaard

Door de samenwerking 
met RGIS heeft de 

drankfabrikant op veel 
kosten kunnen besparen
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