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Contact Klanten 

EDI / 
System-to-System 

VMI / 
Scan-to-Order 

Snel bestellen
webshop oplossing 

Digitale services 
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Om uw voorraad te waarborgen biedt Fluiconnecto diverse 

diensten, variërend van barcode scanning tot system-to-system 

integratie.

Voor meer info, klik of tap één van de mogelijkheden:
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Digitale services

VMI /
Scan-to-Order

Snel bestellen
webshop oplossing

EDI / 
System-to-System

Plaats gescande 
producten direct in uw 

winkelwagen op de 
Fluiconnecto webshop.

Importeer bestanden 
direct naar uw 

winkelwagen op de 
Fluiconnecto webshop.

Plaats vanuit uw eigen 
systeem inkooporders 

rechtsreeks bij 
Fluiconnecto.
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VMI / 
Scan-to-Order



VMI (Vendor Managed Inventory) is een voorraadmanagement-

methode waarbij de producent of de distributeur de voorraad-

niveaus beheert in het magazijn van zijn klant op basis van de 

verwachte vraag en vooraf gemaakte afspraken.*

VMI is ook bekend als scan2order en customer managed inventory.

Fluiconnecto's bewezen VMI service maakt het u makkelijk: 

wij of u inventariseren en beheren uw voorraad. En Fluiconnecto 

levert op maat, volgens vooraf gemaakte afspraken.

*Bron: Wikipedia
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Wat is VMI?

CONTINUÏTEIT EN BESCHIKBAARHEID

VOOR UW PRODUCTIE EN

WERKPLAATS BLIJVEN GEWAARBORGD





Voordelen VMI voor u
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voldoende voorraad, niet meer mis grijpen

gecontroleerd voorraadniveau

orderoverzicht door koppeling met webshop

hogere beschikbaarheid eigen (magazijn)personeel

snel bestellen met scanner, zonder fouten

EFFICIËNT MAGAZIJNBEHEER: 

KOSTENBESPARING





Met de compacte handscanner van Fluiconnecto scant u snel en 

eenvoudig de barcodes van de producten die aangevuld moeten 

worden. De barcodes zijn goed leesbaar zijn en uitstekend voor 

industrie geschikt. Ze worden geleverd door Fluiconnecto.

Bestellen 24/7

Via de Fluiconnecto webshop krijgt u inzicht over alle bestellingen die u 

heeft geplaatst. Daarmee is het bestelproces 7 dagen per week, 24 uur 

per dag beschikbaar en inzichtelijk.

Actuele prijzen

Bestellingen vinden altijd plaats op basis van de actuele prijzen en 

aanbiedingen.

Hoe werkt het?

1. Scan de barcodes van de gewenste producten

2. Sluit de scanner aan via USB

3. Verstuur de order naar de Fluiconnecto webshop

5. Controleer of bewerk eventueel de bestelling online

6. Verzend de bestelling

7. Fluiconnecto verzorgt de levering
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Bestelgemak
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In overleg met u regelt Fluiconecto de invoering van VMI in uw

magazijn, distributiecentrum, werkplaats of bestelwagen: van

de eerste voorraad-inventarisatie tot het verzorgen de barcode

labels.

Na de eerste inventarisatie zijn er altijd mogelijkheden om

artikelen toe te voegen, uit te faseren en hoeveelheden aan te

passen aan het actuele productieniveau. Het eindresultaat is

dat VMI integreert met uw werkwijze. En wij op tijd leveren

(met bijvoorbeeld Just in Time leveringen (JIT).

Ontzorgen in overleg
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Snel bestellen
webshop oplossing



De Fluiconnecto webshop biedt verschillende manieren om producten 

te vinden en te bestellen. U kunt zoeken en bladeren, of gebruik maken 

van de pagina Snel bestellen.

Bestellen 24/7

Via de Fluiconnecto webshop krijgt u inzicht over alle bestellingen die u 

heeft geplaatst. Daarmee is het bestelproces 7 dagen per week, 24 uur 

per dag beschikbaar en inzichtelijk.

Actuele prijzen

Bestellingen vinden altijd plaats op basis van de actuele prijzen en 

aanbiedingen.
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Snel bestellen





De pagina Snel bestellen biedt u de mogelijkheid om de gewenste 

producten eenvoudig en snel te bestellen

Invoeren, plakken of uploaden

Voer artikelnummer/s en het gewenste aantal in en plaats 

deze in uw winkelwagen

Plak artikelnummer/s en het gewenste aantal vanuit uw 

systeem of spreadsheet en plaats deze vervolgens in uw 

winkelwagen

Upload een CSV-bestand met artikelnummers en de 

gewenste aantallen om meerdere regels tegelijk toe te voegen 

aan uw winkelwagen.

Upload een PDF of ander bestand. De producten uit de PDF 

zullen als bestelling worden verstuurd naar Fluiconnecto.
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Snel bestellen pagina
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EDI / 
System-to-System



Met onder andere EDI (Electronic Data Interchange) is het mogelijk om 

vanuit uw eigen systeem inkooporders te plaatsen die rechtsreeks in 

onze systemen belanden. We bekijken graag samen met u wat er 

mogelijk is.

Om snel bestellingen te plaatsen biedt Fluiconnecto deze digitale 

oplossingen:

self service via de webshop (upload bestellijsten)

EDI orderverwerking

System-to-System integratie

Neem vrijblijvend contact op voor gedetailleerdere 

informatie!
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Koppel uw systeem
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Klanten
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Fluiconnecto’s klanten bevinden zich vooral in de branches 

industrie, offshore, transport en marine.

Onder andere deze gerenommeerde bedrijven kozen voor de 

voorraadbeheer services van Fluiconnecto:

Fabrikant afvalinzamelsystemen

Leverancier machinery/equipment wereldwijd

Leverancier transport/kraanverhuur

Grondverzet/agrarisch dienstverlener

Servicebedrijf Hydrauliek

Klanten / Voorbeelden





16

Contact



Fluiconnecto is een toonaangevende internationale service-

organisatie met de focus op (hogedruk) hydrauliekslangen en 

koppelingen, zowel voor levering van componenten, het 

verzorgen van onderhoudsdiensten en het overdragen van 

kennis van producten en toepassingen aan alle 

marktsegmenten, dit alles via een mondiaal netwerk afgestemd 

op de lokale marktsituatie.

MEER WETEN? NEEM CONTACT MET ONS OP!

info@fluiconnecto.nl

0180 - 511 411

Van der Giessenweg 9

2921 LP Krimpen a/d IJssel
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Over Fluiconnecto
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Contact Klanten 

EDI / 
System-to-System 

VMI / 
Scan-to-Order 

Snel bestellen
webshop oplossing 

Digitale services 

klik of tap één van de panels
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