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Přední britský dodavatel automobilových dílů s více než 250 pobočkami po celé 
zemi a 130 000 dostupnými díly vyžadoval podporu RGIS. Specializují se na všechny 
hlavní auto-mobilové díly, jako jsou brzdové destičky, lišty stěračů, baterie, žárovky 
a všechny důležité položky pro údržbu automobilů, včetně motorového oleje a 
kapalin do automobilů. Poskytují také řadu interiérových doplňků, jako jsou satelitní 
navigace, stereofonní systémy a reproduktory. Vše dostupné v obchodě i online.

 POŽADAVEK

Dodavatel automobilových dílů potřeboval řešení k vyprázdnění skladových zásob a 
přepravě do jiných míst po zakoupení společnosti a uzavření závodu, proto požadoval, 
aby RGIS poskytla následující:
• Zajistit celostátní pokrytí všech 52 závodů
• Dokončit v daném časovém rámci
• Odebrat všechny zásoby ze závodů
• Připravit si zásoby na přepravu na nová místa 

 ŘEŠENÍ

Dodavatel automobilových dílů uzavřel partnerství se společností RGIS za účelem 
dokončení projektu přemístění zásob a podpory zaměstnanců a poskytl následující:
• Byl přidělen specializovaný projektový manažer RGIS, který dohlížel na projekt od 

začátku do konce
• Byl sestaven harmonogram všech obchodů se šesti zkušenými auditory RGIS 

na každém místě
• Každé místo mělo být dokončeno v průběhu tří týdnů, od pondělí do pátku
• Vyprázdnit veškeré zásoby z polic a přemístit je do vozíků
• Použity byly vychystávací listy poskytnuté zákazníkem pro kontrolu, zda bylo vybráno 

správné zboží
• Vyzvednutý materiál byl umístěn pomocí správné nakládací rampy a poté naložen 

na nákladní automobil, kterým má být zboží přemístěno na místní pracoviště nebo 
do hlavního distribučního centra

• Tento proces pokračoval, dokud pobočky nebyly úplně prázdné 

 VÝSLEDEK

Dodavatel automobilových dílů zjistil, že externím zadáváním projektu přemístění zásob 
a podpory zaměstnanců RGIS bylo dosaženo těchto výsledků:
• Veškeré zásoby byly úspěšně vyzvednuty ze všech lokalit a transportovány do 

nových lokalit
• Dodavatel měl příslušnou podporu zaměstnanců RGIS dokončit každou pobočku včas
• Zákazník byl schopen zužitkovat zásoby na jiných místech

Služby lidem Relokační služba Balení skladu Přepravované zboží
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