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Spare parts: E-commerce & B2B onder één dak 

 Kleine hoeveelheid grote orders 
met B2B kenmerken 

 Veel kleine orders met E-com 
kenmerken 

Verschil met “echte” E-commerce/B2B:  

 pick unit is identiek voor kleine en grote orders  één picklocatie 



Klassieke Pareto - 80/20 regel:  

 20% van de SKUs doet 80% van het volume 

2. ABC patroon 
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Typische spare parts curve: 

 < 5% super fast movers  slijtdelen (wielen) en consumables (olie) 

 grote groep slow movers   10 jaar service verplichting 

2. ABC patroon 

8 
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spare parts 
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regels/dag 

artikelen (SKU’s) 

future 
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groei in parts o.a. door  
 meer modellen 
 >10 jaar op voorraad houden 
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Welke artikelen zijn geschikt voor gemechaniseerde oplossingen? 

 

klein/licht lang/oversized groot/zwaar gevaarlijk 



5. Pick strategie 
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Pick per (multiple) order: 
sorteer naar order tijdens pick 

Batch pick: 
Stap 1: pick per artikel 
Stap 2: sorteer naar order 
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regels/uur 
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regels/uur 
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