
SITUAȚIA INIȚIALĂ

Adesea punctele diferite de focalizare a intereselor, 
în special între Controlling și producție, conduc la 
conflicte în gestionarea stocurilor. Pe de o parte, ab-
ordarea este de a lega cât mai puțin 
capital posibil sub formă de stocu-
ri. În schimb, producția dorește să 
aibă stocuri de materiale suficiente 
pentru toate eventualitățile. Nimeni 
nu ar dori să fie tras la răspundere 
pentru provocarea unor perioade 
de nefuncționare costisitoare a 
producției și pentru procesele de 
achiziție ad-hoc rezultate.
Pentru a menține această 
discrepanță cât mai mică posibil, se 
recomandă gestionarea automată 
și modernă a depozitelor. Aceasta 
înseamnă monitorizarea inventa-
rului realizată electronic, procese automatizate de 
dispoziție precum și responsabilități clar definite.

Lingemann vă poate ajuta în acest sens printr-o 
soluție individuală.

ANALIZĂ REALIZATĂ DE LINGEMANN

Nu numai achiziția de piese critice este o provocare 
pentru multe firme, ci și depozitarea și disponibilita-
tea asociată. Produsele de igienă sau de curățare, 
produsele pentru siguranța muncii sau întreținere 
trebuie să fie întotdeauna disponibile în cantități 
suficiente și la locul potrivit. Adesea suprafețele de 
depozitare sunt supraaglomerate cu piese critice, 
iar spațiul de depozitare nu poate fi utilizat eficient. 
Și comandarea ulterioară și coordonarea sunt, de 
asemenea, foarte costisitoare și consumatoare 

de timp. Prin urmare, un management profesional 
al pieselor critice nu înseamnă numai optimizarea 
costurilor la achiziție, ci și administrarea, logistica și 

depozitarea. Prin reducerea sto-
curilor interne, spațiul de stocare 
poate fi utilizat în cel mai bun mod 
posibil și folosirea capitalului poate 
fi redusă. Logistica fiabilă și stocu-
rile personalizate de produse rele-
vante asigură, de asemenea, timpi 
de livrare mai scurți.

TRANSPUNERE

Nu există două proiecte de de-
pozitare identice. Fiecare pro-
iect este creat individual pe baza 

circumstanțelor și dorințelor clienților noștri. Ofe-
rim soluții eficiente de la depozitare la depozite de 
consignație sau depozite de pre-furnizori, până la 
sisteme individuale Shop-in Shop. Gama strategică 
de produse care urmează să fie depozitată este 
convenită ferm între client și Lingemann la începutul 
fiecărui proiect și se întocmește un set de reguli con-
tractuale. Mărfurile reprezintă necesarul recurent al 
clientului. Disponibilitatea acestora trebuie asigurată 
pentru a nu periclita fiabilitatea producției. Pentru 
determinarea necesarului individual al clientului, 
se evaluează cifrele de consum din anii precedenți 
și se iau în calcul previziunile viitoare. Acest lucru 
duce la un sortiment de articole cu indicatori actuali. 
Ajustările la necesarul real se fac la intervale regula-
te prin discutarea cu clientul și aprobarea din partea 
acestuia. Bineînțeles că fiecare proiect este derulat 
profesional și susținut tehnic.

CHIAR LA ÎNCEPUTUL 
PANDEMIEI, AM 

VERIFICAT CU ATENȚIE 
NECESARUL CLIENȚILOR 

NOȘTRI PENTRU ARTICOLE
 CRITICE, A CĂROR ACHIZIȚIE 

AR FI PUTUT DUCE LA 
PROBLEME DIN CAUZA 
SITUAȚIEI EXISTENTE.

RREDUCEREA STOCURILOR DIN DEPOZIT / SIGURANȚA APROVIZIONĂRII
STOC MINIM - SECURITATE OPTIMĂ A APROVIZIONĂRII, O CONTRADICȚIE?



În cazul unui depozit de consignație, care se află la 
sediul firmei sau în imediata apropiere, clientul se 
poate baza pe faptul că produsele critice sunt depo-
zitate și pot fi livrate împreună cu flota Lingemann la 
termenele de livrare convenite.
Stocul nostru de depozit specific clientului, de apro-
ximativ 5.000.000 EUR, este distribuit în 65 de 
sucursale de depozitare și depozite pentru clienți, 
precum și în logistica noastră centrală din Brühl, Re-
nania de Nord-Westfalia.

FUNCȚIONARE ȘI OPTIMIZARE CONTINUĂ

Clienții noștri beneficiază de mulți ani de expertiză 
Lingemann în acest domeniu. Primul depozit de 
consignație a fost înființat la un client din indus-
tria auto în 1988, de atunci optimizându-ne în 
permanență soluțiile. Dezvoltăm și producem pro-
priile noastre soluții tehnice din 2018 pentru a în-
deplini cerințele în continuă schimbare ale clienților 
noștri precum și transformarea digitală. Pentru a 
face acest lucru, verificăm permanent indicatorii filia-
lelor noastre de depozitare și coordonăm cantitățile 
din stoc pentru produsele individuale și clienții indi-
viduali cu necesarul propriu-zis.

SUCCES MĂSURABIL

Prin integrarea unui depozit de consignație admi-
nistrat de Lingemann, clienții noștri beneficiază de 
termene scurte de livrare a articolelor importante din 
punct de vedere strategic. În plus, produsele sunt 
disponibile în orice moment al zilei sau al nopții, ceea 
ce înseamnă o siguranță optimă a aprovizionării. 
Folosirea de capital este redusă, mai ales că nu mai 
trebuie să vă construiți propriul depozit. Lingemann 
reduce, de asemenea, efortul de procesare, deoare-
ce efectuăm un serviciu de umplere regulat al sedii-
lor clienților noștri, iar retragerea este calculată, de 
exemplu, lunar.

Chiar la începutul pandemiei, am verificat cu atenție 
necesarul clienților noștri pentru articole critice, a 
căror achiziție ar fi putut duce la probleme din cauza 
situației existente. Pentru acestea am mărit stocurile 
ca măsură preventivă pentru a asigura securitatea 
aprovizionării. Materialele critice au fost mutate di-
rect din logistica noastră centrală către clienții noștri, 
astfel încât să nu existe lipsuri în cazul unei situații 
de carantină.

CONTACT

Sunteți interesat de sprijinul pe care vi-l putem oferi pentru afacerea 
dumneavoastră? Contactați-ne pentru o consultație fără obligații, vă 
vom sfătui cu plăcere!
 
info@lingemann.ro
www.lingemann.ro
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