BOSCH PROFESSIONAL
TOOL MANAGEMENT
Uw machineparkbeheer geoptimaliseerd,
voor maximaal rendement van uw investeringen

BOSCH PROFESSIONAL
TOOL MANAGEMENT
Wat is het?
Bosch Professional Tool Management is een aanvulling op de bestaande services en
condities van uw dealer. Met dit concept helpen we u als verantwoordelijke voor tool
beheer uw machinepark te optimaliseren, efficiënter in te regelen en waar mogelijk kosten
te besparen. Het geeft inzicht in uw machinepark, op basis waarvan u in staat bent om
dat machinepark zo efficiënt mogelijk in te zetten en bovendien toekomstbestendig te
maken. U kunt u van deze service gebruikmaken via uw dealer.

Hoe werkt het?

1 Analyse

Kosteloze analyse op basis van uw eigen
data voor inzicht in de huidige staat van uw
machinepark.

2 Advies in toolbeheer

In de analyse benoemen we uw optimalisatiekansen.
Het resultaat: vijf voordelen om uw machinepark
toekomstbestendig te maken.

De 5 grote voordelen
1. Transparantie

4. Veilig en innovatief

We starten met het maken van een diepgaande
kosteloze analyse van uw machinepark, op basis
van uw eigen data in de vorm van uw NEN 3140of materiaallijst. Met deze analyse brengen we
de huidige staat en optimalisatiekansen van uw
machinepark in beeld.

Bosch Professional Power Tools staat al decennialang bekend om de kwaliteit van zijn machines.
Daarnaast heeft Bosch als doel om het gebruik van
elektrische handgereedschappen middels technische innovatie prettiger, gezonder en veiliger te
maken voor uw collega’s. Bosch biedt u een zeer
breed en vernieuwend pakket aan machines dat
volledig uniform en uitwisselbaar is, voldoet aan
alle veiligheidsnormen en is voorzien van de laatste
technieken.

2. Optimalisatie

5. Zekerheid

Op basis van de optimalisatiekansen die uit de
analyse naar voren komen, adviseren wij u over de
kansen voor standaardisatie en harmonisatie van
uw machinepark. Maar ook over mogelijke optimalisatie van bijkomende verstorende processen, zoals
inkoop, reparatie en administratieprocessen die
mogelijk efficiënter kunnen.

Bosch biedt u de mogelijkheid om machines voor
langere tijd te testen in uw eigen toepassing en
omgeving.
Zo bent u na de analyse en het advies, aangevuld
met een relevante testperiode, zeker van de juiste
keuze en een passend basispakket aan machines
voor uw bedrijf.

3. Kostenverlaging

Kortom, met Bosch Professional
Tool Management profiteert uw
organisatie van:

Wanneer de juiste stappen worden gezet op basis
van de analyse en het daaropvolgende advies,
weten wij uit ervaring dat dit zal leiden tot relevante
besparingen, tot wel 10 procent, op de total cost of
ownership (TCO) van uw machinepark. Daarnaast
bieden we u bij deelname aan Bosch Professional
Tool Management ook nog een interessante bonus
en inruilregeling.

• Transparantie en inzicht door analyse
• Tot wel 10 procent kostenbesparing
• Inkoopvoordeel
•	Een volledig uitwisselbaar en
innovatief machinepark

•
•
•

Voldoen aan alle richtlijnen
Advies op maat
Kosteloos testen

Heeft u een machinepark vanaf vijftig stuks
elektrisch gereedschap en bent u geïnteresseerd
in optimalisatie en kostenbesparing?
Neem dan contact op via:
BoschProfessional.Toolmanagement@bosch.com.

Bekijk ook
de video

It’s in your hands. Bosch Professional.

