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RGIS heeft voor een nationale supermarktketen een volledige controle 
uitgevoerd in de Supply Chain voor verse producten

Case Study: Supply Chain – Nationale Supermarkt Keten 

HULP OM DERVING VAN VERSE 
PRODUCTEN TE REDUCEREN



www.rgisinv.nlsalesNetherlands@rgis.com +31 (0)85-303 52 52

Case Study: Supply Chain – Nationale Supermarkt Keten 

HULP OM DERVING VAN VERSE 
PRODUCTEN TE REDUCEREN

Een nationale supermarktketen had een derde partij nodig om supply chain controles 
te voltooien om derving van verse producten te verminderen. 

 BEHOEFTE

De nationale supermarktketen werkte samen met RGIS om de supply chain-controles 
uit te voeren. De klant heeft RGIS gevraagd het volgende te voltooien:
• Controles van de leveringsnauwkeurigheid van verse artikelen aan elke winkel
• Controles van verse artikelen met minimale houdbaarheid, om de houdbaarheidsdatum 

te bevestigen
• Een controle van orderpicking 
• Controles uitvoeren aan zowel de zijde van de leverancier en de winkel

 OPLOSSING

RGIS werkte samen met de nationale supermarktketen om aangepaste rapportages 
te maken, waaronder:
• Monsters van leveringen (5%) werden gecontroleerd op picknauwkeurigheid
• Verse items werden gecontroleerd en vastgelegd als ze verouderd waren of bijna 

verlopen waren
• Er worden controles uitgevoerd van leveranciersleveringen aan winkels

 RESULTATEN

De nationale supermarktketen ontdekte door de supply chain controles uit te besteden 
aan RGIS dat het volgende is bereikt:
• Betere productbeschikbaarheid voor winkels en klanten
• Een vermindering van derving van leverancier tot winkel
• Er waren verouderde verse producten konden, omdat de houdbaarheidsdatum 

nu nauwlettend kan worden gevolgd
• Arbeidsbesparing in de winkel, omdat controles werden uitgevoerd voordat 

producten in de winkel aankwamen
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