Company
Inther: Improve your intralogistics
PRODUCT

• Naadloze integratie
• Inther LC modules
• PLC / PTL / RF technieken

PROJECT

• Volledige turn-key
projectverantwoordelijkheid
• Korte doorlooptijd
• Optimale prijs-kwaliteit
verhouding
• Persoonlijke toewijding en
betrokkenheid
• Logistieke ervaring

Logistieke automatiseringsvraagstukken lopen ver uiteen. Daarom bieden wij
oplossingen op maat. Flexibele oplossingen waardoor u kosten kunt reduceren terwijl
de capaciteit, productiviteit, bezettingsgraad, customer service en kwaliteit worden
verhoogd. Typerend voor onze oplossingen, waarbij we bewezen technieken inzetten,
zijn een korte implementatietijd, flexibiliteit, betrouwbaarheid en een aantoonbare
snelle terugverdientijd. Een team van vakkundige projectmanagers staat voor u klaar
om uw project van A tot Z goed af te wikkelen.
Inther is een internationaal opererende system integrator. Wij automatiseren interne logistieke
processen door het leveren van gemechaniseerde systemen, manuele oplossingen of
een combinatie daarvan. Gemechaniseerd of manueel, in beide gevallen speelt onze
homegrown software, Inther LC, een hoofdrol bij de aansturing van de processen. Deze
software wordt middels standaard componenten volledig op maat geconfigureerd conform
uw requirements.

Werkmethodologie
ORGANISATIE

• Automatiseren om te
optimaliseren
• One-stop-shop
• Know-how: HW + SW
• Volledige leveringsomvang
• Ontwikkeling & implementatie
• Service & support

Inther onderscheidt zich dankzij een totaal
aanpak. Wij nemen alle aspecten voor
onze rekening: van analyse, design, bouw
en oplevering tot 24/7-service en -support.
Als full service partner zijn we 100
procent betrokken en verantwoordelijk voor
het systeem dat we opleveren. Uiteraard is
dit systeem vooraf geconceptualiseerd.

Analyse
Vanaf het allereerste gesprek met onze
klanten is er maar een vraag die ons
bezighoudt: wat is de meest passende
oplossing, aansluitend op de eisen en
wensen van de klant? Het vinden van deze
oplossing begint bij het maken van een
grondige data-analyse, waarbij de logistieke
kerncijfers en de groeiverwachting de basis
vormen.
Design
Op basis van deze grondige analyse
en onze diepgaande logistieke kennis
maken wij een uitgebreid logistiek
ontwerp. In dat ontwerp worden onder
meer layouts, procesbeschrijving, het ITlandschap, budgetprijzen en alternatieven
meegenomen.

Renee Vriens - Audax
“De productiviteit in het magazijn
is aanzienlijk verbeterd. Werk
waar we voorheen een uur voor
nodig hadden, doen we nu in
slechts 10 minuten.”

Eric Hoogendam - Seacon
Logistics
“We hebben Inther leren kennen
als een professionele club
met een heldere en sluitende
projectaanpak. Een goede basis
voor een goede samenwerking.”

Systeemintegratie
Zodra het logistieke concept in de
designfase is vastgesteld, beginnen we
direct met de realisatie van het project. Een
team van ervaren projectmanagers staat
voor u klaar om uw project van A tot Z af
te wikkelen. Daaronder valt ook het on-site
testen van de geïntegreerde systemen,
de training van uw medewerkers en golive support. Wij gaan niet weg van de site
voordat u tevreden bent.
Service & support
Ook na de implementatie blijven we
voor u klaar staan. Wij bieden service &
support die volledig op uw wensen en
eisen is afgestemd. Onze helpdesk is 24/7
beschikbaar. Door direct ingrijpen van
gekwalificeerde servicemedewerkers bent
u als klant gegarandeerd van optimale
support en maximale beschikbaarheid van
uw systeem. Support betekent voor ons ook
dat we blijven meedenken en preventief
onderhoud plegen. We maken analyses en
rapportages van uw meldingen en zullen
met verbetervoorstellen komen zodra we
daaartoe mogelijkheden zien.

Logistieke oplossingen
• Mechanisatie
• AS/RS
• Conveying Equipment
• Sorters
• Shuttle systemen
• Pick to Light
• Pick to Cart
• Sort to Light
• Voice Picking
Als
oplossingsonafhankelijke
partij
kan Inther alle voor- en nadelen van
verschillende logistieke oplossingen op een
objectieve manier afwegen. Hierdoor is er
geen focus op het leveren van een specifiek
type oplossing maar leveren wij de beste
oplossing conform uw requirements.

Samenvatting
• Volledige projectverantwoordelijkheid
• One-stop-shop
• Turn-key systeem leverancier
• 100% homegrown software
• Uitgebreide ervaring in logistieke
automatisering
• Naadloze integratie met externe
systemen
• Flexibele aanpak
• 24/7 service & support
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