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Vasanta Group

Engeland en Ierlands grootste kantoorartikelenbedrijf Vasanta Group biedt een snelle en 
aantrekkelijke 1-stop-shop-service - met meer dan 20.000 artikelen - aan haar dealers en 
resellers opdat zij hun klanten snel en efficient kunnen bedienen. 

Vasanta Group is de grootste multi-channel distri-
buteur van kantoorartikelen in de UK en Ierland. De 
groep beschikt over een gecentraliseerd distributie-
netwerk met drie toonaangevende, state of the art 
distributiecentra in de UK Lutterworth en Arrow en in 
Ierland in Dublin.  

In het streven de grootste te worden, heeft Vasanta 
er in 2008 voor gekozen om MLS te implementeren 
in haar nieuwe magazijn in Dublin en bouwde 
Vasanta in 2010 een groot, bijna volautomatisch, 
magazijn dat – net als een ander DC in Arrow -
volledig wordt aangestuurd door het WMS MLS 
Premium van Davanti. Hierdoor kan het bedrijf de 
magazijnkosten verlagen, de productiviteit ver-
hogen, de dienstverlening verbeteren en het aantal 
magazijnen verminderen. 

De dagelijkse bevoorrading van de resterende 
magazijnen, de dealers en hun klanten is dankzij 
MLS gegarandeerd. Met de meer dan 20.000 (!) 
artikelen uit het assortiment, variërend van potloden 
tot PC-meubels, kunnen de dealers en resellers hun 
klanten nu een aantrekkelijke en snelle 1-stop-shop-
service aanbieden. ‘Dit alles hadden we onmogelijk 
kunnen realiseren zonder het geavanceerde WMS 
van Davanti dat alle logistieke handelingen bestuurt,’ 
zegt Paul Nice, Director of IT van Vasanta.

MLS ‘brein’ in uitgekiende logistieke 
organisatie
Van de dagelijks vóór 18.30 uur ontvangen orders

wordt nu 95 procent de volgende dag afgeleverd, de
overige vijf procent de dag erna. MLS traceert en 
stuurt de totes en verpakkingsdozen met behulp van 
barcodelezers op strategische punten, en op die 
manier vindt ook de nodige terugkoppeling plaats. Dit 
geldt zowel voor de uitgaande goederen, als voor 
alles wat het magazijn binnenkomt en wat na het 
picking-proces wordt teruggeleid naar de Miniloads. 

Zo kan het WMS de zaken niet alleen exact volgen en 
registreren, maar ook rapporteren aan het 
management en de ERP- en inkoopsystemen. Nice: 
‘Er waren veel redenen waarom wij voor MLS hebben 
gekozen, maar de voornaamste was misschien wel de 
kennis en ervaring van Davanti. We vonden in MLS 
een betrouwbaar en low-risk Warehouse Management 
Systeem en in Davanti een leverancier die over de 
nodige ervaring beschikte in de interfacing met alle 
andere magazijnsystemen’. 

Blijven innoveren
Vasanta heeft haar ambitie, de grootste groothandel 
in kantoorartikelen van het Verenigd Koninkrijk te 
worden, verwezenlijkt. Om continu te blijven groeien, 
blijft Vasanta innoveren op het gebied van hun 
logistiek en hun processen binnen het magazijn; zo 
werd in de eerste helft van 2014 in het DC in Arrow 
een volautomatische sorteermachine in gebruik 
genomen, welke via interfacing in contact staat met 
MLS, die tot maar liefst 6000 euro aan besparingen 
per dag op kan leveren.
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