Logistiek Advies

Logistiek Advies
Meer besparen dankzij een beter georganiseerde logistiek
De logistieke vraagstukken waar organisaties mee te maken hebben, worden steeds complexer en
belangrijker. Dit wordt mede veroorzaakt door de groeiende concurrentie, toenemende schaalgrootte en
hogere service-eisen van klanten. Om tot een goede en gegronde keuze te komen, zijn professionele
analyses en modellen nodig. ORTEC heeft op dat gebied een leidende positie opgebouwd dankzij onze
kennis en jarenlange ervaring op het gebied van complexe logistieke processen.
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Waarom advies van ORTEC?
• ORTEC heeft ruime ervaring met de logistieke
processen uitallerlei verschillende branches.
• ORTEC beschikt over krachtige wiskundige
modellen om haar adviezen kwantitatief te
onderbouwen.
• ORTEC levert Advanced Plannings Systems en
kan daarmee de adviezen concretiseren en
implementeren.
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Het resultaat
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die elk een specifieke aanpak vereisten. De resultaten
van deze studies zijn indrukwekkend, besparingen
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