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Bringme
Box
Dé automatische service desk

Automatiseer de
logistieke handelingen!
Bedrijven staan vandaag de dag voor een gigantische uitdaging:
hoe kan de interne logistiek efficiënter terwijl het aantal logistieke
handelingen blijft toenemen? En hoe gaan we om met de
exponentiële toename van online bestellingen die op het werk
geleverd worden?
Het ontvangen en verdelen van bestellingen van leveranciers, het ter beschikking
stellen van IT-materiaal, overhandigen van spullen aan collega’s, iets laten ophalen
door een dienstverlener, privépakketjes aannemen, … het zijn stuk voor stuk
verborgen aandacht- en tijdverslinders die uw bedrijf handen vol geld kosten.
Met Bringme pakken we dit probleem aan.
Bringme neemt het werk en de last van al die logistieke handelingen uit
handen zodat uw waardevolle medewerkers zich kunnen focussen op de
taken waarmee ze écht een meerwaarde vormen voor het bedrijf.

De voordelen op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Eenvoudig in gebruik
Tijdswinst voor iedereen
Verhoogt de productiviteit
Gelukkige medewerkers
Bespaart kosten
Snelle ROI

In deze brochure leest u er alles over.
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Tijd voor de automatische service desk
De Bringme Box doet dienst als een automatische service desk en neemt op een veilige en discrete manier
bestellingen of zendingen aan, tekent af en informeert de juiste persoon in real time. Bovendien houdt de app
u altijd op de hoogte van uw zending of levering. Met een Bringme Box vangt u de stroom aan logistieke
bewegingen op zonder de receptie te belasten. Niemand hoeft zijn werk dus te onderbreken,
want alles gaat automatisch. En niemand is nog gebonden aan de openingsuren van de receptie.

De automatische service desk is dé oplossing
voor interne logistiek, e-commercepakketjes,
leveringen, en veel meer.
•

Leveringen van leveranciers en dienstverleners ontvangen

•

Online bestellingen ontvangen en terugsturen

•

B2B-pakketten verzenden

•

Iets overhandigen aan een collega die niet op kantoor is

•

Materiaal uitwisselen met de IT-dienst

•

Iets laten ophalen door een klant of partner

•

Uitlenen en delen van materiaal zoals projectoren,...

•

Extra services faciliteren, voorbeeld de stomerij

LIOS
Het door Bringme ontwikkelde Last Inch Operating System automatiseert de tijdrovende logistieke handelingen
die uw medewerkers afleiden van hun kerntaken. LIOS maakt het mogelijk om altijd, overal en zonder problemen
dingen te ontvangen, verzenden, terug te sturen, overhandigen en uitwisselen. Volautomatisch. Veilig. En 24/7.

www.ricoh.be
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Hoe eenvoudiger, hoe beter
Zo werkt het
•

Medewerkers verbinden zich via de gratis app met de Bringme Box en kunnen beginnen met ontvangen, verzenden,
terugsturen, overhandigen en uitwisselen.

•

De app houdt hen in real time op de hoogte van de status van elke logistieke handeling.

•

En met de persoonlijke QR-code in de app hebben ze eenvoudig toegang tot de box.

Bringme App
Elke medewerker kan de handige Bringme App gratis downloaden. Zowel voor smartphone als tablet. Of ze kunnen de app
gewoon gebruiken op hun computer.

Bringme Key
Met de Bringme Key is toegang tot de box nóg makkelijker. Deze sleutelhanger met NFC-technologie is beschikbaar voor alle
gebruikers en vormt een handig alternatief voor het scannen van de QR-code. U heeft niet eens een smartphone nodig.

Howtobringme.be
Elke Bringme Box komt met een gepersonaliseerde
webpagina voor uw bedrijf of organisatie.
Op howtobringme.com/naambedrijf kunnen
medewerkers terecht met al hun vragen over deze
nieuwe service.

Online bestellingen
Hoe weet een koerier of een
levering in de Bringme Box moet?
Heel eenvoudig: zet bij het
bestellen altijd Bringme voor uw
naam en hij weet wat hij moet doen.
Ongeacht bij welke webshop
u bestelt, wereldwijd. Want alle
koeriers en leveranciers kunnen
leveren in de box.

www.ricoh.be
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Meer productiviteit
Efficiënt
Leveringen van leveranciers ontvangen en verdelen,
IT-materiaal overhandigen, iets laten ophalen door
een dienstverlener, privépakketjes aannemen, …
het zijn verborgen aandacht- en tijdsverslinders
die uw bedrijf handen vol geld kosten. Bringme
neemt de last van al die logistieke handelingen
uit handen, op de meest efficiënte manier.

24/7
De Bringme Box is altijd beschikbaar. Zo zijn medewerkers
niet meer gebonden aan de openingstijden van de
receptie of postkamer en kunnen leveranciers en
klanten op elk moment bij de Bringme Box terecht
voor leveringen en ophalingen, ook ’s nachts.

Veilig
Omdat elke logistieke handeling op elk moment
traceerbaar is, worden fraude en verlies van pakketten
en materiaal tot een minimum beperkt.

Een ROI om U te zeggen
Aan elk pakketje gaan gemiddeld 6 tot 10 minuten verloren: in ontvangst nemen, tekenen voor ontvangst,
de juiste persoon contacteren, in de tussentijd veilig aan de kant leggen en opnieuw overhandigen.
Reken maar eens uit wat die verloren tijd u kost. En als u toch aan het rekenen bent: reken eens uit hoeveel u kunt besparen
met Bringme. U zult er versteld van staan hoe snel een Bringme Box zichzelf terugverdient en u zelfs geld oplevert!

Rapportering
Meer productiviteit begint met het inzichtelijk maken van de data van de logistiek binnen uw organisatie.
Ook hierbij helpt Bringme u op weg met accurate en overzichtelijke rapporteringen.

www.ricoh.be
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Gelukkige medewerkers
Elke werkgever wil betrokken en gelukkige medewerkers. En die medewerkers
hebben zelf ook duidelijke behoeften, met een goede work-life balance
voorop. Flexibiliteit – van twee kanten – lijkt het sleutelwoord.
In die context is Bringme niet weg te denken uit een moderne
bedrijfsomgeving. Door een Bringme Box te plaatsen neemt u zorgen
weg bij uw medewerkers en schenkt u iedereen extra tijd in ruil. Stressvrij
bestellingen laten leveren. Veilig iets kunnen doorgeven aan een collega.
Niet eerder weg hoeven om snel langs de post te gaan en niet meer
zeulen met spullen om ze bij de juiste afdeling of persoon te krijgen.
Resultaat: in ruil voor een Bringme Box, krijgt u medewerkers
die met plezier komen werken. Dat is goud waard.

www.ricoh.be

73%

van de gebruikers beveelt
Bringme spontaan aan bij
vrienden en collega’s.
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Op maat van uw organisatie
Bringme past zich volledig aan aan de behoeften van uw bedrijf. Plaats een Bringme Box in de lobby
en connecteer alle medewerkers met Bringme zodat ze de box kunnen gebruiken voor al hun logistieke
handelingen (ook belangrijke leveranciers en dienstverleners kunnen zich aansluiten). Laat u verbazen
over wat er allemaal mogelijk is en wat u allemaal terugkrijgt in ruil voor uw investering.

Modulair en schaalbaar
Of het nu gaat om een bedrijf met 10 of 10.000 medewerkers, geen enkele organisatie kan vandaag de dag nog
zonder Bringme. En omdat elke situatie uniek is, kunt u de Bringme Box makkelijk schalen én modulair uitbreiden.

www.ricoh.be
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Ontworpen met oog voor detail
De Bringme Box is niet alleen functioneel maar ook esthetisch een meerwaarde voor elk gebouw. Het
stijlvolle ontwerp is een eyecatcher waar hij ook staat: het touchscreen in één vlak met de volkern
deurtjes, een spiegelende achterwand binnenin en RVS geleiders op de bodem van de vakken.

Award winning design
Bringme behaalde in 2015 en 2016 internationale erkenning en sleepte naast de Henri Van
De Velde Award ook een IF Design Award én een Red Dot Award in de wacht.

Custom built
Specifieke materiaalkeuze of inbouw? We denken graag mee om de Bringme Box perfect te integreren in uw gebouw.

Milieu en mobiliteit
Dankzij Bringme kunnen koeriers hun routes efficiënter indelen, staan ze nooit meer voor een gesloten deur
en kan leveren en ophalen gebundeld plaatsvinden. Het resultaat is een besparing tot 50% op ritten én CO2uitstoot. Zo levert uw bedrijf een wezenlijke bijdrage in de transitie naar een duurzamere samenleving.

www.ricoh.be
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Waar wacht
u nog op?

Ontdek de kracht van
het Bringme netwerk

Interesse?
Wenst u meer informatie over Bringme?
Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Dagelijks kiezen nieuwe bedrijven en organisaties voor
Bringme om hun interne logistiek te automatiseren. Zo

Ricoh België

wordt het leven van al meer dan 150.000 medewerkers

Medialaan 28A | 1800 Vilvoorde

een stuk makkelijker gemaakt. Het Bringme netwerk

+32 (0)2 558 22 11

groeit razendsnel en daarvan profiteert elk aangesloten

info@ricoh.be

bedrijf of organisatie: van het drukken van logistieke
kosten, de veilige overdracht van goederen en 24/7
toegankelijkheid tot het faciliteren van nieuwe services.
Kortom, Bringme stroomlijnt niet alleen uw interne logistiek,
maar opent voor u ook de deur om efficiënter zaken
te doen met de honderden bedrijven die vandaag
reeds deel uitmaken van het Bringme netwerk.

www.ricoh.be

