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RGIS moest een volledige magazijninventarisatie uitvoeren in het centrale 
magazijn van een toonaangevende Beauty Retailer in Europa

Case Study: Magazijn – Beauty Retailer

WALL-TO-WALL INVENTARISATIE 
CENTRAAL MAGAZIJN 
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Case Study: Magazijn – Beauty Retailer

WALL-TO-WALL INVENTARISATIE 
CENTRAAL MAGAZIJN 

Een vooraanstaande Spaanse retailer in de Europese schoonheidsindustrie, met 
operations en winkels in alle Europese landen, veranderde van eigenaar, dus moest 
RGIS een volledige inventarisatie uitvoeren van alle voorraden in hun centrale magazijn. 

 BEHOEFTE

De retailer werkte samen met RGIS om te begrijpen welke voorraad ze in hun centrale 
magazijn hadden:
• De retailer heeft gekozen voor RGIS omdat de filialen ook geïnventariseerd worden 

door RGIS
• Een strakke planning van vrijdag tot zondag was een vereiste om te voorkomen 

dat de logistieke activiteiten tijdens deze werkweek werden beïnvloed
• Ze eisten een rapportage van nauwkeurige informatie over de voorraadniveaus 

op alle locaties in het magazijn

 OPLOSSING

RGIS werkte samen met de retailer om een volledige telling van het centraal magazijn 
te realiseren:
• RGIS leverde meer dan 80 opgeleide medewerkers, waaronder een ervaren 

supervisor en zes teamleiders gedurende drie dagen (vrijdag tot zondag), allen met 
ervaring in magazijnomgevingen

• RGIS-medewerkers hebben ongeveer 20% van de inventaris geteld, gecontroleerd 
en gevalideerd

• Het hertellen werd voltooid door RGIS-medewerkers, terwijl het controleren en 
valideren werd voltooid door het eigen personeel van de klant

• Een extern controle bedrijf was ook aanwezig bij de wall-to-wall inventarisatie, en 
voerde verdere controles uit om de nauwkeurigheid van de telling te bevestigen

 RESULTATEN

De retailer ontving de volgende inzichten van RGIS:
•  Inzicht in hun voorraadartikelen en hun locaties in het magazijn
• Het vertrouwen dat de ontvangen gegevens nu nauwkeurig waren en gevalideerd 

door interne en externe controles die gedurende het hele proces werden voltooid
•  De mogelijkheid om voorraadartikelen naar winkels te distribueren waar nodig
• Tevredenheid dat de telling binnen de vereiste tijd is voltooid 

Nauwkeurige gegevens Snelle doorlooptijd

Door samen te werken 
met RGIS ontdekte 

de retailer dat ze een 
accuraat en volledig 
inzicht hadden in de 
voorraadartikelen en 
hun locaties in hun 
centrale magazijn

80+ Informatie verzamelen
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