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Internationaal, onafhankelijk specialist 

op het gebied van 

Automatische Identificatie oplossingen
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Naadloze integratie van systemen
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automatische identificatie systemen 

voor het tracken en tracen van goederen en lastdragers

automatische identificatie systemen 

voor het tracken en tracen van chartaal geld en waardedocumenten

automatische identificatie systemen 

voor optimaal en efficiënt magazijnbeheer

RFID systemen voor optimaal en efficiënt 

beheer van winkelvoorraad en schapindeling



Merk onafhankelijk advies

met up-to-date kennis van alle oplossingen
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BGN Selexyz Case

Inslag tunnel

(51 books per minute/2 boxes per minute)
Inventarisatie trolley Zoek kiosk 



Resultaten (1)

BGN resultaten (1):

– Snellere inslag van boeken. “The shop took delivery of 35,000 books in just three 

days. It would have been two weeks’ work” (Matthijs vd Lely, CEO BGN)

– “De tunnel leest de inhoud van een ongeopende doos in in 2-4 seconden. (Jan 

Vink, CIO BGN)

– Accuratere voorraad informatie. In andere winkels is dit niet mogelijk.

– Accuratere voorraad zorgt voor hogere verkoop (approx. 6 to 8 %) zonder extra 

personeel, derhalve een verhoging van de verkoop per verkoop medewerker.



BGN resultaten (2):

– Beter inzicht in huidig assortiment, waardoor BGN snel kan

aanvullen.

– Betere service door klanten te informeren over 

orderinformatie.

– Met mobiele RFID readers, 2 personen kunnen een

complete winkel inventariseren, zonder te moeten sluiten. 

– “We willen niet weten DAT er gestolen wordt, maar WAT”

Resultaten (2)



Media Logistics: - van houten naar kunststof pallets
- emballage beheer
- registratie van in- en uitgaande pallets



Rolec: - controleren van volledigheid van zendingen
- bonte pallets



Veerman Kaas:

- Efficienter magazijnbeheer
- Tracken en tracen van kazen 
- HACCP normering 
- Waar staan welke partijen en welke behandeling hebben 
de kazen ondergaan?
- Auto ID systeem bestand tegen condities, real time



Rabobank

- persoonsongebonden waarde overdracht
- RFID infrastructuur in kluisomgeving
- Sealtr@ck® applicatie

RFIDRFID



VragenVragen??


