Warehousing
Services
Gebruikmaken van extra opslag- en logistieke capaciteit
wanneer u daar behoefte aan hebt

Warehousing Services

Heeft u te maken met een permanente of tijdelijke uitdaging op het gebied van
opslag en logistiek? Wanneer u als reseller kampt met opslagcapaciteit of hulp
nodig hebt bij het verwerken en verzendklaar maken van uw orders, biedt Ingram
Micro een flexibele oplossing. Met de Warehousing Services van Ingram Micro kunt
u gebruikmaken van onze expertise en faciliteiten wanneer u daar behoefte aan
hebt. U schakelt ons bijvoorbeeld eenvoudig in wanneer u tijdelijk over onvoldoende
personeel of magazijnruimte beschikt. Het is ook mogelijk om ons in te schakelen om
u permanent te ondersteunen, wij slaan uw goederen op in ons magazijn en zorgen
voor het beheer van de voorraad en het verwerken van orders en retouren. U betaalt
hierbij uitsluitend voor de diensten die u daadwerkelijk afneemt. Dit levert niet alleen
financiële voordelen op, maar zorgt er ook voor dat u bent verzekerd van
een professionele verwerking van uw orders die naar tevredenheid bij uw klanten
worden afgeleverd.

Modern warehouse

Met de Ingram Micro Warehousing Services profiteert u van
meer dan 15 jaar aan ervaring op het gebied van logistieke
dienstverlening én een modern, geautomatiseerd en beveiligd
warehouse van ruim 120.000 m2. Ingram Micro zorgt op deze
manier voor een snelle en zorgvuldige ontvangst, opslag en
levering, ongeacht de grootte van de bestelling.

Efficiëntere dienstverlening

De markt verandert in hoog tempo. Nieuwe bedrijfsmodellen
maken het mogelijk om processen steeds efficiënter in te
richten en beter op de klant af te stemmen. Ingram Micro
Warehousing Services helpt u in te spelen op deze nieuwe
ontwikkelingen. Vaste kosten worden vervangen voor een
pay-per-use model. Wat u hiervoor terugkrijgt is volledige
flexibiliteit. Deze flexibiliteit zit niet alleen in opslagcapaciteit,
maar ook in onze dienstverlening. Wilt u bijvoorbeeld uw eigen
voorraad combineren met de voorraad van Ingram Micro? Dan
bieden we een hybride model, waardoor het mogelijk is om
verschillende voorraden samen te voegen en als één zending
af te leveren bij uw klant.

Ingram Micro Flexible Services

Naast het verzorgen van de ontvangst, samenstelling, opslag
en verwerking van bestellingen, kan Ingram Micro u indien
gewenst ondersteunen bij de configuratie en installatie van
apparatuur. Ook is het mogelijk om oude apparatuur op een
zorgvuldige manier te verwerken en eventueel te verkopen en
recyclen. Heeft uw klant vragen over financieringen of ITbeheer? Ook dan kunt u de hulp van het Ingram Micro Flexible
Services Team inschakelen. Uw vaste aanspreekpunt helpt u
op het juiste moment en op de juiste manier met al uw vraagstukken en die van uw klant.
Meer weten over onze Warehousing Services?
Neem contact met ons op via
flexibleservices_nl@ingrammicro.com

Warehousing Services
in het kort:
●● Ruim 120.000m2 opslag
ruimte
●● Geautomatiseerd
distributiecentrum

●● Optimaal beveiligd
(TAPA gecertificeerd)

●● Logistieke deskundigheid
●● Inbound management

●● Outbound leveringsdiensten
●● Reverse logistics

Extra opties:
●● Herverpakken
●● Serialisatie

●● Speciale verwerking
●● Bundelen
●● Labelen

●● Stickeren

