Wat is het?
Virtual Laundry is een systeem dat wasserijen helpt om inzicht te
krijgen in hun eigen productie-efficiency en klantrendement,
gedetailleerd per artikel en productiestroom. Het systeem kent
verschillende modules die in onderlinge samenhang uw complete
wasserij kunnen monitoren, doorlichten en verbeteren. Zowel
financieel als logistiek.
Aan de hand van een database waarin alle soorten productieprocessen,
wassamenstellingen, productienormen en tarieven zijn vastgelegd,
wordt uw wasserijstructuur in kaart gebracht. Op deze wijze worden
alle ingrediënten verzameld die nodig zijn om de kostprijs te bepalen
en de logistieke stroom optimaal in te richten.
Virtual Laundry

voor een kosten- en logistiek efficiënte wasserij

Virtual Laundry is in 2001 speciaal ontwikkeld voor wasserijen en
gebaseerd op meer dan twintig jaar wasserij-ervaring. Het huidige
systeem is uitgebreid in de praktijk getest en voortdurend aangepast
en verbeterd op basis van de wensen van de gebruikers.
Afhankelijk van de situatie binnen uw wasserij garandeert Virtual
Laundry verbeteringen op logistiek en financieel terrein. Denk hierbij
aan verbetering van de arbeidsdruk per afdeling, foutenreductie op de
werkvloer, besparing van administratie- en transportkosten, betere
kennis van klanten, minder onderhoudskosten en reductie van het
aantal manuren.

Met Virtual Laundry weet u gelijk:
• Is de was op tijd klaar
• Is alles afgewerkt volgens afspraak met de klant
• Is alles juist gefactureerd
• Hebben we nog iets verdiend?

Kostprijs module
Virtual Laundry zorgt ervoor dat de kostprijs wordt bepaald op basis
van gedetailleerde informatie. De kostprijs module geeft tot op
detailniveau inzicht in de kosten: per artikel, per productiestroom, per
klant en per klantgroep. Hiermee wordt duidelijk hoe uw wasserij
presteert, in zijn totaliteit én toegewezen aan de verschillende
afdelingen, klanten en producten.

Het systeem maakt direct online inzichtelijk hoe uw wasserij presteert ten
opzichte van andere wasserijen op het gebied van bijvoorbeeld
energieverbruik, productienormen en ingezette uren. Zo wordt direct
duidelijk waar u kostenbesparingen kunt realiseren en waar verbeteringen
qua productiviteit, interne logistiek of energieverbruik kunnen worden
gerealiseerd.
De kostprijs wordt via nacalculatie zorgvuldig gecontroleerd.

Logistieke module
Virtual Laundry helpt het volledige logistieke proces inzichtelijk te
maken, te beheersen en waar nodig te verbeteren. Het systeem brengt
aan de hand van een tijdslijn alle fases van het productieproces in kaart
en maakt continu inzichtelijk in welke fase van het logistieke proces de
klant zich bevindt. Van de was uitpakken, wassen, drogen, mangelen,
persen, inpakken tot transport. Alle individuele klantafspraken zijn via
dit systeem direct op de werkvloer te zien hetgeen foutkansen nihil
maakt. Alle bijbehorende registraties kunnen via Virtual Laundry
worden gerealiseerd, van het maken van pakbonnen, inscannen van
barcodes en chips tot de facturatie en volledige administratie.

Het totale proces is direct online te monitoren waardoor per afdeling
inzichtelijk is waar de productie bijstelling nodig heeft. Van dag tot dag,
van uur tot uur is de gerealiseerde omzet te volgen.
De mensen op de werkvloer krijgen duidelijke instructies wat, wanneer
en hoe ze de orders moeten verwerken.

Voor wie is het?
Virtual Laundry is zowel voor grote als kleine wasserijen geschikt. Of u
nu 5 ton of 300 ton was per week verwerkt. Afhankelijk van de situatie
kunt u gebruik maken van het complete systeem of van een van de
modules. Zelfs gedeeltes, bijvoorbeeld alleen de planborden, zijn los te
verkrijgen.
Kosten

Ervaringen van gebruikers
Sinds de invoering van Virtual Laundry draait onze wasserij weer een
positief rendement. Mijn rendement is sinds het gebruik van Virtual
Laundry harder gestegen dan mijn omzet
Met Virtual Laundry hebben we een managementinformatiesysteem
in huis gehaald dat het mogelijk maakt om alle productie-locaties
nationaal en internationaal te monitoren

De kosten van Virtual Laundry zijn snel terugverdiend. Voor een relatief
klein bedrag per maand werkt het systeem ook binnen uw wasserij. U
betaalt geen torenhoge investerings- en onderhoudskosten en beschikt
altijd over de meest up to date software. Het is tegelijkertijd op
meerdere apparaten en locaties beschikbaar (telefoon, computer,
ipad).

Er gaat geen offerte meer de deur uit die niet is doorgerekend in
Virtual Laundry

Aanbod

Door Virtual Laundry heb ik nu nog maar vijf in plaats van zes
vrachtwagens rijden

Wilt u weten wat Virtual Laundry voor uw wasserij kan betekenen? Bel
naar +31(0)411621113 en u ontvangt vrijblijvend en kosteloos advies.
Mailen kan natuurlijk ook: info@virtuallaundry.net. Het verplicht u tot
niets.

Met Virtual Laundry heb ik nu een systeem met de juiste
werkinstructies én volledige registratie op de werkvloer waardoor ik
fors op de administratiekosten heb kunnen besparen.
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