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Med våra olika 
affärsutvecklande 
slutkundskoncept hjälper 
vi företag inom bygg, 
industri, service och 
offentlig sektor till höjd 
effektivitet, sänkta 
kostnader och ökad 
konkurrenskraft. 





STÄNDIG TILLGÅNG TILL VIKTIGA PRODUKTER

AutomatService är en tjänst med varuautomater för säker 
förvaring och ständig tillgång till viktiga och kritiska produkter. 
Varuautomaterna placeras på strategiskt utvalda områden på 
arbetsplatsen, vilket gör det möjligt för personalen att själva 
när som helst hämta ut produkterna. 

SaveRent Utlåningsmodul
SaveRent utlåningsmodul lånar ut och tar tillbaka 
produkter och erbjuder dessutom produktspårning. 
SaveRent lämpar sig väl för till exempel 
mätutrustning och testinstrument, bilnycklar, 
datorer, projektorer, maskiner och märkapparater 
– utrustning som kan behöva användas av många 
anställda vid olika tillfällen. SaveRent drivs 
självständigt.

SaveCon Smådelsautomat
SaveCon fungerar som en SavePro-automat men är 
anpassad för viktiga smådelar, till exempel bits, 
skär, fräsar, borr eller svetsprodukter.
Automaten är ett kostnadseffektivt och enkelt 
system för att säkerställa tillgång och ta kontroll 
över den dagliga förbrukningen av smådelar. 
SaveCons mjukvara möjliggör dessutom spårning 
av förbrukning ner på medarbetarnivå och ger 
statistik för en värdefull överblick över den totala 
förbrukningen.

SavePro Varuautomat
SavePro är varuautomaten som är lika enkel som 
en godisautomat. Man väljer produkt, trycker på 
en knapp och varan kommer direkt. På bara någon 
minut kan er personal vara tillbaka och arbeta 
vidare. Alla uttag rapporteras och registreras i 
realtid. Förbrukningen går att analysera uppdelat 
på person, avdelning, projekt, produkt samt år eller 
månad. Det innebär att ni får ökad kontroll över 
förbrukningen och i de flesta fall leder detta till 
stora minskningar i förbrukningen samt tidsvinster 
och mindre administration för er del.

SaveBox Skåpsmodul
SaveBox skåpsmodul hjälper er att lagerhålla 
produkter som kräver lite mer utrymme. SaveBox 
lämpar sig för ömtåliga, dyra, stora eller tunga 
produkter. Denna lösning passar till exempel 
utmärkt för hylsnyckelsatser, arbetsbelysning, 
kabelvindor, arbets skor, arbetskläder med mera. 
SaveBox kopplas ihop med och styrs från en 
SavePro-automat.



Garanterad tillgänglighet
Tjänsten ger er garanterad tillgång till nödvändiga 
förnödenheter och viktiga produkter. Ni får ökad kontroll 
över inköpen och hjälp att hålla nere lagervärdet och 
kan på så vis frigöra viktiga resurser, vilket sammantaget 
innebär bättre ekonomi.

Stor besparingspotential
Beräkningar och erfarenhet visar att våra kunder sparar 
stora belopp årligen via LagerService, där man överlåter 
lagerhållning och logistik av förbrukningsartiklar, 
verktyg, skydd och maskiner till oss. Om vi räknar in 
produktivitetsökningen blir besparingen ännu större.

LagerService ger:
Många välkända varumärken
•  Kvalitetsprodukter från ledande producenter i världen
•  Innovativa produkter för hög produktivitet
•  Stort produktutbud, det mesta från de bästa
•  Bättre ekonomi
 

Anpassat sortiment per kund 
•  Lägre lagervärde
•  Rätt produkter för respektive bransch och kund
•  Bättre ekonomi

Färre antal fakturor
•  Sparad administrativ tid
•  Mer tid till kärnverksamheten
•  Bättre ekonomi

Personliga besök och hjälp med beställningar
•  Mer tid till kärnverksamheten
•  Strukturerade beställningar, färre ”panikinköp”
•  Bättre ekonomi
 
Tydligt uppmärkta lagerplatser för varje produkt
•  Ordning och reda
• Lättare och snabbare att hitta produkterna
•  Bättre ekonomi

Möjlighet att bestämma min- och maxlager  
för varje produkt
•  Lägre lagervärde och minskat svinn
•  Full kontroll för er som kund
•  Bättre ekonomi

LÅT OSS TA HAND OM ERT LAGER

LagerService är ett system för effektiv och optimerad 
lagerhållning hos er som kund. Vi tar totalansvar för skötseln 
och driften av ett för er anpassat lager/förråd på industrin, på 
byggarbetsplatsen eller på underhållsverkstaden.



Rätt produkt för ändamålet
Med rätt kunskap om produkter kan en liten skillnad 
mellan olika produktalternativ i slutändan spela en 
mycket stor roll. Vi samarbetar tätt med de mark-
nads  ledande tillverkarna och utvecklar ständigt 
sortimentet. Det gör att vi kan erbjuda ert företag 
precis rätt verktyg, förnödenhet, skyddsprodukt, 
maskin o.s.v.

• Stort sortiment – ökad valfrihet
•  Kunskap om produkter – ökad effektivitet
•  Bättre ekonomi

Optimerad lager-/distributionslösning
Produktionsstopp på grund av brist i material för-
sörjningen är kostsamt. Lika kostsamt är stora  
lager med onödigt mycket bundet kapital. Med  
Total Service Provider får ni hjälp att hitta optimala 
lager nivåer och rätt distributionslösningar för just  
ert företag. 
•  Lager hos oss – minskad kapitalbindning
•  Minskat lager hos er – resursbesparingar
•  Optimerat lagerlagt sortiment – minskade   
 kostnader och säker tillgång till ”rätt”
 produkter som ger ökad driftsäkerhet
• Bättre ekonomi

Minskad administration
Många olika leverantörer innebär stora kostnader för 
dig i form av bevakning, orderhantering, faktura-
administration och regis terunderhåll m.m. Genom 
Total Service Provider kan vi fungera som er huvud-
sakliga kontaktyta, vilket förenklar varuflödet till er.  
Er administrativa börda minskar avsevärt.

•  Färre leverantörer – minskad administration
•  Mindre administration – minskade kostnader
• Frigjorda resurser – mer tid till kärnverksamheten
•  Bättre ekonomi

Ständigt förbättringsarbete
Genom projektgrupper sker ett löpande arbete med 
projektplaner, målsättningar för kostnadsreduktioner 
samt tydliga tids- och handlingsplaner. Ständiga 
förbättringar och åter kommande utvärderingar av 
uppnått resultat är en viktig del av Total Service 
Provider.

•  Kunskap och erfarenhet – säkerställd  
 produktivitet till lägre kostnader
•  Projektledning och projektstyrning – målstyrning  
 med bra metodik samt tydliga ansvarsfördelningar  
 och tidsgränser
•  Återkommande utvärderingar och redovisningar 
  – säkerställd kvalitet och ständiga förbättringar
•  Bättre ekonomi

EFFEKTIVARE INKÖPSPROCESSER

Genom tjänsten Total Service Provider, som delvis baseras  
på Lean Production, effektiviserar vi tillsammans med er hela 
inköpsprocessen. I ett nära samarbete med er reducerar vi 
olika typer av dolda och öppna kostnader, vilket ger 
möjligheter till stora besparingar.



KUNSKAP FÖR SÄKERT ARBETE

Utbildning är en viktig del såväl i vårt kunderbjudande som i 
vårt säkerhetsarbete. Säkerhet kommer bl.a. från val av rätt 
produkter, rätt utbildning och rätt inställning. Vi erbjuder ett 
urval av branschanpassade utbildningar som bidrar till säkrare, 
bättre och effektivare arbetsplatser. 

Exempel ur vårt breda kursprogram:

•  Fallskydd
•  Heta arbeten
•  Arbetsplattformar/skylift
•  Säkra lyft
•  Ställningsbyggnation
•  Bultpistol
•  Truckutbildning
•  Första hjälpen
•  Travers

Utbildningarna följer Arbetsmiljöverkets- och branschorganisationernas 
rekommenderade kursplaner. Godkänd kursdeltagare får ett kompetensbevis med foto. 

Kursutbud utvecklas ständigt. Kontakta oss för aktuellt kursprogram. 
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www.big-gruppen.comDelägare i www.gamlajernboden.se

Gamla Jernboden RONNEBY
Karlshamnsvägen 7
372 31 Ronneby
Telefon: 0457 47 29 90
Fax: 0457 47 29 99
E-post: butiken@gamlajernboden.se

BIG-GRUPPEN – NORDENS  
LEDANDE FRISTÅENDE BYGG-  
OCH INDUSTRIKEDJA MED MÅNGA 
YRKESBUTIKER OCH STORA  
LOKALA LAGER.

Vi erbjuder kunder inom bygg-, service- och 
tillverkningsindustrin samt offentlig sektor, 
branschens bredaste sortiment av verktyg, 
maskiner, skydd, förnödenheter, infästning m.m.

BIG-gruppen ger sina kunder alla de 
stordriftsfördelar som bara en större kedja 
kan erbjuda, med bland annat import och 
volyminköp. Drygt 1 miljon olika artiklar köps 
in direkt från ledande tillverkare världen 
över – utan några fördyrande mellanled. Vi 
erbjuder rationella och kostnadsbesparande 

IT-lösningar samt har resurser för tecknande 
av både svenska och nordiska storkunds- 
och koncernavtal.

Samtidigt har våra kunder tillgång till alla 
fördelar hos starka lokala företag med unik 
kompetens, flexibilitet, marknadskännedom, 
stort engagemang, lokal närvaro med lager, 
butik och kundunika lösningar. 

Det bästa från två affärsmodeller helt 
enkelt. 

Think BIG! 100 000-tals företagskunder kan inte ha fel. 
Kontakta oss gärna för mer information.


