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Diamantborings
kundetilbud
Forretningsutviklet sluttkundekonsept 
for økt effektivitet og lavere kostnader.



Med våre ulike 
forretningsutviklede 
sluttkundekonsepter, 
hjelper vi bedrifter innen 
bygg, industri, service og 
offentlig sektor med å 
oppnå bedre effektivitet, 
lavere kostnader og økt 
konkurransekraft.





LØPENDE TILGANG TIL VIKTIGE PRODUKTER

AutomatService er en tjeneste med vareautomater for trygg 
oppbevaring og kontinuerlig tilgang til viktige og kritiske 
produkter. Vareautomatene plasseres på strategisk utvalgte 
steder på arbeidsplassen slik at medarbeiderne selv kan 
hente ut produktene når som helst.

SaveRent Utlånsmodul
SaveRent Utlånsmodul låner ut og tar tilbake 
produkter og tilbyr dessuten produktsporing.
SaveRent er velegnet til for eksempel måleutstyr og 
testinstrumenter, bilnøkler, datamaskiner, 
projektorer, driller og merkeapparat – utstyr som 
mange medarbeidere trenger ved ulike tilfeller. 
SaveRent drives selvstendig.

SaveCon Smådelautomat
SaveCon fungerer som en SavePro-automat, men 
er tilpasset for viktige smådeler, for eksempel bits, 
skjær, freser, bor eller sveiseprodukter.
Automaten er et kostnadseffektivt og enkelt system 
for å sikre tilgang til og ha kontroll med det daglige 
forbruket av smådeler.
I tillegg gjør SaveCons programvare det mulig å 
spore forbruk ned på medarbeidernivå og vise 
statistikk for å få verdifull oversikt over 
totalforbruket.

SavePro Vareautomat
SavePro er vareautomaten som er like enkel som 
en godteriautomat. Man velger produkt, trykker 
på en knapp og så kommer varen umiddelbart. På 
bare noen minutter kan medarbeiderne fortsette 
arbeidet. Alt uttak rapporteres og registreres 
i fortløpende. Forbruket kan analyseres etter 
person, avdeling, prosjekt, produkt, år eller måned. 
Det fortløpende gjør at dere får bedre kontroll 
over forbruket, og i de fleste tilfeller fører dette 
til store reduksjoner i forbruk, tidsbruk og tid til 
administrasjon.

SaveBox Skapmodul
SaveBox skapmodul hjelper dere med å lagerføre 
produkter som krever litt mer plass. SaveBox egner 
seg for ømtålige, dyre, store eller tunge produkter. 
Denne løsningen er for eksempel perfekt for 
pipenøkkelsett, arbeidsbelysning, kabeltromler, 
arbeidssko og arbeidsklær med mer.
SaveBox kobles sammen med, og styres fra en 
SavePro-automat.



Garantert tilgjengelighet 
Tjenesten gir dere garantert tilgang til nødvendig 
rekvisita og viktige produkter. Dere får bedre kontroll over 
innkjøpene og hjelp til å holde nede antall varer på lageret. 
På den måten kan dere frigjøre viktige ressurser, noe som 
totalt sett gir bedre økonomi.

Stort innsparingspotensial
Beregninger og erfaring viser at kundene våre sparer 
store beløp årlig med LagerService, hvor man overlater 
lagerføring og logistikk av forbruksartikler, verktøy, 
beskyttelsesutstyr og maskiner til oss. Hvis vi inkluderer 
høyere produktivitet, blir besparelsen enda større.

LagerService gir:
Mange kjente merkevarer
• Kvalitetsprodukter fra ledende produsenter i hele verden
• Innovative produkter for bedre produktivitet
• Stort produktutvalg, det meste fra de beste
• Bedre økonomi

Kundetilpasset sortiment
• Lavere lagerverdi
• Riktige produkter for bransjen og kunden
• Bedre økonomi

Færre fakturaer
• Mindre tid til administrasjon
• Mer tid til kjernevirksomheten
• Bedre økonomi

Personlige besøk og hjelp med bestillinger
• Mer tid til kjernevirksomheten
• Strukturerte bestillinger, færre «panikk-kjøp»
• Bedre økonomi
 
Tydelig merkede lagerplasser for hvert produkt
• Orden og system
• Det blir enklere og raskere å finne produktene
• Bedre økonomi

Mulighet til å bestemme minimums- og maksimumsantall
for hvert produkt
• Lavere lagerverdi, og mindre svinn
• Full kontroll for deg som kunde
• Bedre økonomi

LA OSS TA OSS AV LAGERET DITT

LagerService er et system for effektiv og optimalisert 
lagerføring hos deg som kunde. Vi tar totalansvaret for 
håndtering og drift av et lager tilpasset dere i industrien,  
på byggeplassen eller på verkstedet.



Riktig produkt til oppgaven
Med riktig kunnskap om produkter kan en liten 
forskjell mellom ulike produktalternativer til syvende 
og sist spille en meget stor rolle. Vi samarbeider tett 
med de markedsledende produsentene og utvikler 
hele tiden sortimentet. Det gjør at vi kan tilby din 
bedrift de riktige verktøyene, forbruksartiklene, 
beskyttelsesproduktene, maskinene og så videre.
• Stort utvalg – større valgfrihet
• Kunnskap om produkter – økt effektivitet
• Bedre økonomi

Optimalisert lager-/distribusjonsløsning
Produksjonsstopp på grunn av problemer med 
materialforsyningen kan bli kostbart. Det kan bli like 
kostbart med store lager med unødvendig mye 
bundet kapital. Med Total Service Provider får dere 
hjelp til å finne optimale lagernivåerog de riktige 
distribusjonsløsningene for
din bedrift.
• Lager hos oss – mindre bundet kapital
• Mindre lager hos dere – ressursbesparelser
• Optimalisert sortiment på lager – lavere
  kostnader og trygg tilgang til «riktige» produkter,  
  noe som gir bedre driftssikkerhet
• Bedre økonomi

Mindre administrasjon
Mange forskjellige leverandører innebærer store 
kostnader for deg i form av overvåkning, ordrehånd-
tering, fakturaadministrasjon, registervedlikehold med 
mer. Med Total Service Provider blir vi første 
kontaktpunkt, noe som forenkler vareflyten til dere.
Administrasjonsmengden reduseres betraktelig.
• Færre leverandører – mindre administrasjon
• Mindre administrasjon – lavere kostnader
• Frigjorte ressurser – mer tid til kjernevirksomheten
• Bedre økonomi

Kontinuerlig forbedringsarbeid
Ved hjelp av prosjektgrupper utføres løpende arbeid 
med prosjektplaner, målsetninger for kostnads-
reduksjoner og tydelige tids- og handlingsplaner. 
Kontinuerlige forbedringer og tilbakemeldinger med 
evaluering av resultater er en viktig del av Total 
Service Provider.
• Kunnskap og erfaring – garantert produktivitet 
  til lavere kostnader
• Prosjektledelse og prosjektstyring – målstyring    
 med god metodikk, samt tydelige ansvarsforde- 
 linger og tidsbegrensninger
• Regelmessige evalueringer og rapporteringer –
  sikrer kvalitet og kontinuerlig forbedring
• Bedre økonomi

MER EFFEKTIVE INNKJØPSPROSESSER

Gjennom tjenesten Total Service Provider, som delvis er basert
på Lean Production, samarbeider vi med dere for å effektivisere 
hele innkjøpsprosessen. I tett samarbeid med dere reduserer vi
ulike typer skjulte og synlige kostnader, noe som gir muligheter 
for store besparelser.
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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 
stordriftsfordeler bare en større kjede kan 
tilby med blant annet import og voluminn-
kjøp. Drøyt 1 million forskjellige artikler kjø-
pes 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 kun-
deunike løsninger. Kort og godt det beste 
fra to forretningsmodeller.

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