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Bestel en uitgifteproces

“Wordt de voorraad van een bepaald 
product te laag, dan wordt er automatisch 

een bestelling verstuurd naar Intersafe.”

Ook wanneer het gaat om het beheren en beheer

sen van uw voorraad persoonlijke beschermings

middelen (pbm) zijn er meerdere wegen die naar 

Rome leiden. Een van deze 'wegen' is de vending 

machine: een apparaat dat u enigszins kunt ver

gelijken met een snoepautomaat zoals u die vindt 

in de kantine, maar dan gevuld met persoonlijke 

beschermingsmiddelen.

Uw pbm altijd bij de hand
Een 'klassieke' voorraad pbm wordt meestal op 

één centrale plaats bewaard, zodat u kunt bijhou

den hoeveel en welke artikelen u nog voorhanden 

heeft. Het nadeel hiervan is dat nood zakelijke per

soonlijke beschermingsmiddelen wel aanwezig zijn 

in het magazijn, maar niet op de werkplek. 

Medewerkers moeten dus steeds naar het centrale 

magazijn lopen en daar op zoek gaan naar de juiste 

pbm. Dit kost niet alleen tijd, maar geeft ook risico 

op het gebruik van onjuist veiligheidsmateriaal.

Met een vending machine halen medewerkers hun 

persoonlijke beschermingsmiddelen direct op hun 

werkplek uit de automaat. Hierdoor zijn pbm 24 uur 

Wanneer u binnen uw bedrijf gebruik maakt van persoonlijke beschermingsmiddelen (pbm), dan 
zorgt u er uiteraard voor dat uw voorraad altijd up-to-date is. Maar zeker binnen grotere organisa-
ties valt het niet altijd mee om inzicht te krijgen én te houden in de workflow van uw pbm. Met een 
vending machine kunt u uw voorraadbeheer en uitgifteproces automatiseren, waardoor u tijd en 
geld bespaart.

Uw persoonlijke beschermingsmiddelen 24/7  
voorhanden met een vending machine

AUTOMATISEER UW VOORRAAD- 
EN MAGAZIJNBEHEER
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per dag, 7 dagen in de week beschikbaar. Ook 

de kans op foutief gebruik neemt af: dankzij de 

inrichting op basis van de pbm matrix bent u ervan 

verzekerd dat de juiste medewerker de juiste pbm 

krijgt. Georges Hardy, Senior Manager Maintenance 

bij Chaudfontaine, is enthousiast: “Sinds maart 

2020 hebben wij een vending machine staan.  

Nu kunnen we op een gemakkelijke manier al 

onze medewerkers voorzien van de persoonlijke 

beschermingsmiddelen die zij nodig hebben. 

Beschermende brillen, handschoenen, maskers 

maar ook kleine verbruiksartikelen zoals mesjes 

en batterijen zijn 24/7 binnen handbereik.”

Optimale veiligheid en tóch 
besparen op pbm
Het gebruik van een distributieautomaat zorgt 

ervoor dat het verbruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen met zo'n 20% afneemt. 

Medewerkers loggen in met behulp van hun badge, 

wachtwoord of vingerafdruk. Zo zorgt u er niet 

alleen voor dat medewerkers alleen toegang 

hebben tot voor hen geselecteerde persoonlijke 

beschermingsmiddelen, maar weet u ook precies 

wat, wanneer en hoeveel iedere individuele mede

werker verbruikt. Grootverbruikers, hamsteraars 

of juist medewerkers die opvallend weinig per

soonlijke beschermingsmiddelen aanvragen, heeft 

u daardoor sneller in beeld. “Hoewel het nog een 

beetje te vroeg is om definitieve conclusies te 

trekken, zien we een daling in het verbruik van de 

producten,” zegt Georges Hardy. 

Real-time voorraadbeheer 
Met een vending machine heeft u niet alleen ieder 

moment van de dag inzicht in het verbruik per 

gebruiker en per product, maar ook in uw actuele 

voorraad op alle locaties. Zo voorkomt u dat uw 

medewerkers met lege handen staan, terwijl u 

ondertussen niet méér voorraad hoeft in te kopen 

dan nodig. Wordt de voorraad van een bepaald 

product te laag, dan wordt er automatisch een 

bestelling verstuurd naar Intersafe. 

In samenwerking met Vanas Engineering
Intersafe combineert haar expertise op het vlak van veilig werken 

met de expertise van Vanas Engineering op het gebied van verkoop, 

installatie en onderhoud van voorraad systemen. Vanas onderhoudt 

de machines en geeft opleiding en support op locatie of via de 

online helpdesk. Georges: “Bij Chaudfontaine hebben we ervoor 

gekozen om de distributieautomaat te leasen. Tijdens het imple

mentatieproces kregen we uitstekende ondersteuning van Vanas. 

Zij stonden op ieder moment klaar om onze vragen te beantwoor

den. De implementatie was een groot succes, de automaat is erg 

eenvoudig te gebruiken en werkt met behulp van de badges die we 

al hadden. Medewerkers kunnen hun beschadigde of versleten 

pbm gemakkelijk en snel vervangen, wat de veiligheid op de werk

vloer alleen maar ten goede komt. Wij zijn heel tevreden!”

Meer informatie?
Contactpersoon: Uw Customer Service medewerker
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