
La oss ta ansvar 
for ditt lager
Garantert tilgang på nødvendige  
forsyninger og viktige produkter.

www.diamantboring.no



2 LagerService BIG-gruppen

ENKEL OG BEKYMRINGSLØS
LAGERBEHOLDNING

Lagerservice tilpasses 
 helt til din virksomhet 

og kan bygges opp som 
lagerhyller, skap eller 

containere.

Fordelene med 
BIG LagerService er mange

Mange velkjente varemerker
 Kvalitetsprodukter fra verdensledende  

 produsenter
 Innovative produkter for høy produktivitet
 Større valgmulighet, det beste fra  

 de beste
 Bedre økonomi

Tilpasset utvalg for hver kunde
 Lavere lagerverdi
 Rett produkt for respektive bransje  

 og kunde
 Bedre økonomi

Færre faktorer
 Mer tid til kjernevirksomheten
 Administrativ tid spart
 Bedre økonomi

Personlige besøk og hjelp med
bestillingsrutiner

 Mer tid til kjernevirksomheten
 Bedre økonomi

Tydelig oppmerket lagerplass  
for hvert produkt

 Mer tid til kjernevirksomheten
 Bedre økonomi

Tydelige oppmerkede lagerplasser  
for hvert produkt

 Orden og oversikt
 Lettere og raskere å finne produktene
 Bedre økonomi

Minimum og maksimum lager av hvert  
produkt bestemmes sammen med kunden

 Lavere lagerverdi og mindre svinn
 Full kontroll for kundene
 Bedre økonomi

BIG LagerService er et system for lagerbeholdning hos  
kunden. Ditt BIG-foretak tar totalansvaret for vedlikehold og 
drift av et lager/varebeholdning tilpasset deg i industrien, på 
byggeplassen eller på verkstedet. Tjenesten gir deg garantert 
tilgang på nødvendige forsyninger og viktige produkter.
Du får økt kontroll over innkjøp, hjelp til å holde lagerverdien 
nede, og du frigjør viktige ressurser, noe som sammenlagt
innebærer bedre økonomi
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SÅ ENKELT KOMMER DU I GANG
MED BIG LAGERSERVICE

KVALITETSBYGG
STOCKHOLM

CTC LJUNGBY

For oss er det viktig å kunne fokusere på bygge-
prosessene, og ikke bruke tid og krefter på de 
dagligdagse produktene. Gjennom samarbeidet 
med BIG-gruppen vet vi at vi alltid har en trygg 
forsyning av forbruksmateriell slik at det ikke blir 
kostbare stopp i konstruksjonen.

Velfungerende leveranser og umiddelbar tilgang 
på viktige og kritiske komponenter er en forutset-
ning for at vår produksjon skal fungere. Med BIG 
LagerService har vi garantert leveransesikkerhet 
og kan unngå produksjonsstopp grunnet mangel 
på etterfylling av artikler. Oppmerking og hjelp 
ved nye prosjekter og nye prototyper er også en 
stor fordel med BIG LagerService, som f.eks. ved 
produksjonsomsetningen av CTC V-40.

Kundesituasjon

Kundesituasjon

1. Analyse

Vi kommer for å diskutere med dere hvilke
behov som finnes for deres virksomhet og
for deres selskap. Med dette som grunnlag
skal vi lage en kalkyle som viser hvor mye
dere kan spare. Vi gir senere et forslag til
en løsning tilpasset deres spesifikke behov.

2. Optimering

Hvis dere bestemmer dere for å prøve, fast- 
setter vi sammen med dere et minimums- og 
maksimumsnivå. Det handler om å finne det 
som for dere er et optimalt nivå, slik at dere ikke 
risikerer å gå tom for noe, men heller ikke har 
for mye på lager. Hvis dere har til overs gammelt 
forbruksmateriell, brukes dette først.

3. Implementering

I samråd med dere bestemmer vi nøyaktig hvor-
dan det skal se ut på plassen, om det for eksem-
pel skal finnes låsbare lokaler for oppbevaring av 
artikler som dere vil redusere tilgangen på. Ved 
behov kan vi være behjelpelige med å få på plass 
passende innredning.

4. Igangsettelse/følges opp

Hvilken frekvens trenger dere på besøkene?
I løpet av besøket kommer vi til å ha en samtale, 
der vi raskt går gjennom fremtidige behov og 
tilpasser sortimentet etter dette. Vi rydder  
også opp i varene, og fyller på i samsvar med  
vår overenskomst. Dette gjør vi naturligvis uten 
ekstra kostnad. Så enkelt kommer du i gang  
med BIG LagerService.

Beregninger og erfaring viser at kundene sparer store beløp årlig ved å bruke vår LagerService, 
der man overlater lagerbeholdning og logistikk av forbruksartikler, verktøy, verneutstyr og mas-
kiner til oss. Dersom man regner inn produktivitetsøkningen blir innsparingen enda større.

Vil du vite mer? Avtal et møte med din BIG-bedrift, eller gå inn på www.big-gruppen.com
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BIG-GRUPPEN – NORDENS 
LEDENDE FRITTSTÅENDE BYGG- 
OG INDUSTRIKJEDE MED MANGE 
BUTIKKER OG STORE LOKALE LAGRE

Vi tilbyr kunder innenfor bygg-, service- og 
produksjonsindustrien samt offentlig sektor 
bransjens bredeste sortiment av verktøy, 
maskiner, verneutstyr, rekvisita, innfesting 
med mer.

BIG-gruppen gir kundene sine alle de st-
ordriftsfordeler bare en større kjede kan tilby 
med blant annet import og voluminnkjøp. 
Drøyt 1 million forskjellige artikler kjøpes inn 
direkte fra ledende produsenter over hele 
verden – uten fordyrende mellomledd.

Vi tilbyr rasjonelle og kostnadsbesparende 
IT-løsninger, og vi har ressurser til å kunne 
inngå både norske og nordiske storkunde- 
og konsernavtaler. Samtidig får kundene 
våre tilgang til alle fordeler hos solide, lokale 
bedrifter med unik kompetanse, fleksibilitet, 
markedskunnskap, stort engasjement, lokal 
tilstedeværelse med lager, butikk og kunde-
unike løsninger. Kort og godt det beste fra 
to forretningsmodeller.

Think BIG! Flere hundre tusen bedriftskunder tar ikke feil.
Kontakt oss gjerne for nærmere informasjon.

www.diamantboring.no

Diamantboring Unicon AS 
Pancoveien 28
1624  Gressvik
Telefon: +47 69 36 03 70

E-post: post@diamantboring.no
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