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SORTIMO FOCUST OP OPTIMALE WERKROUTINES EN MAXIMALE
PRODUCTIVITEIT
13/12/2018 – Met #workyourway slaat Sortimo een nieuwe weg in als aanbieder van
oplossingen voor bedrijfsvoertuiginrichting die de klant een maximale productiviteit
opleveren.

PREMIERE: platform www.mySortimo.be
Op www.mySortimo.be is het mogelijk om zelf de gewenste bedrijfswageninrichting samen te
stellen alsook een gepaste belettering te ontwerpen. Sortimo biedt een uniek sales- en
servicenetwerk dat 24/7 online beschikbaar is via het mySortimo platform, maar dat tegelijkertijd
ook beschikbaar is via persoonlijk contact in een Sortimo-vestiging, bij de klant thuis of op de
werf.
Op www.mySortimo.be hebben professionals niet alleen de mogelijkheid om de inrichting van
hun bedrijfsvoertuig te ontwerpen volgens hun individuele behoeften en deze dan onmiddellijk te
bestellen, ze kunnen hun bedrijfsvoertuig ook optimaliseren met meer diensten en een ruim
productassortiment conform hun eigen specifieke (branche)vereisten.
Het platform biedt ook de mogelijkheid tot persoonlijk voertuigbeheer. Gebruikers van
mySortimo kunnen alle details over hun bedrijfsvoertuig opslaan, zoals de volgende afspraak
voor autokeuring en wanneer de leasing afloopt, tot de aan het voertuig gerelateerde orders.

PREMIERE: SR5 voertuiginrichting en mySortimo configuratie
De componenten van de SR5 bedrijfswageninrichting zijn ontworpen voor een optimaal benutte
laadruimte. De dunne zijprofielen in aluminium vervangen een groot frame. Daarnaast kunnen
de legborden voor- en achteraan variabel worden geplaatst, waardoor het SR5 legbord perfect
de contouren van het voertuig volgt. Dit betekent meer ruimte op de vloer en maximale benutting
van de voordien vaak onbruikbare plafondruimte. Zelfs grote stukken zoals europallets kunnen
zonder probleem in het voertuig getransporteerd worden.
NIEUW: configuratietool voor belettering mySortimo graphics
Met de online configuratietool mySortimo graphics kunnen klanten thuis hun eigen individuele en
hoogkwalitatieve voertuigbelettering configureren, deze meteen bestellen en in een Sortimovestiging laten monteren. Een nieuwe snelle functie voor professionele, efficiënte belettering
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waarmee bedrijfsvoertuigen individuele publiciteitsdragers worden. mySortimo graphics is met
onmiddellijke ingang ook verkrijgbaar in België.
NIEUW: geoptimaliseerde organisatie van werkplaatsen
Gedurende lange tijd materiaal moeten zoeken in het voertuig en in de werkplaats neemt
waardevolle werktijd in beslag, die veel nuttiger besteed kan worden. Sortimo biedt
mogelijkheden voor gestandaardiseerde en systematische werkprocessen die bijdragen aan een
efficiënte en professionele werkplaatsorganisatie volgens de 5S-methode. Met de
hoogkwalitatieve mySortimo inlegstukken voor gereedschap en de mySortimo labelstickers,
perfectioneert Sortimo in het voertuig en de werkplaats een efficiënt georganiseerde
werkomgeving, draagt bij aan een hoge mate van tijdbesparing en garandeert een professionele
werking op locatie.
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