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A u t o m A t i s e r i n g

“Mocht u het productie- of logistieke proces willen verbeteren, dan is RBK 
Group de gewenste gesprekspartner. RBK is al bijna veertig jaar een begrip 
binnen de voedingsmiddelenindustrie. RBK levert rendementverhogende 
oplossingen op het gebied van automatisering en procesbeheersing. En dat met 
ons standaard gebruiksvriendelijke soft- en hardware pakket FOBIS®, volledig 
gericht op uw bedrijfsvoering.”

PROCESOPTIMALISATIE
“Het informatiesysteem FOBIS® optimaliseert het ontvangst- en verlaadproces, 
het voorraadbeheer van grond- en hulpstoffen en de verbruiken van de voor-
raad op basis van de hoge eisen die bakkerijen stellen. Met FOBIS® worden 
de bestellingen gepland en geplaatst, het ontvangst- en verlaadproces gecon-
troleerd, de kwaliteitscontroles vastgelegd en de tracering geborgd. Ook het 
voorraadbeheer van de grondstoffen, halffabricaten en eindproducten wordt 
met FOBIS® optimaal afgestemd op uw productie- en klantbehoefte, waardoor 
uw voorraden zullen verlagen en daarmee uw kostprijs positief beïnvloed 
wordt. Als rode draad door de processen lopen de geïntegreerde kwaliteitscon-
troles en Tracking & Tracing welke met FOBIS® geborgd is. Er is een realtime 
actueel betrouwbaar inzicht in de voorraad en voorraadlocaties. De registraties 
zijn op eenvoudige wijze gecontroleerd uit te voeren, vaak door eenvoudige 
scanopdrachten.”

EFFICIËNTIE
“Het doel is natuurlijk efficiënter werken. Waar voorheen vaak alles handmatig 
moest worden ingevoerd en ‘overgetypt’ in diverse deelsystemen, gebeurt dit 
met FOBIS® automatisch door éénmalige registratie en vormt het één geheel, 
waardoor u betere besluiten krijgt over uw bedrijfsvoering. De voorraden 
kloppen, er is continu inzicht in de voortgang van uw productie en uw mede-
werkers zijn veel beter ingesteld op eventuele problemen. Tracking & Tracing 
is geborgd door de unieke grafische weergave van FOBIS®. Hierdoor kunt u 
direct inzien welke acties u moet uitvoeren in geval van calamiteiten.”

MODULAIR EN SCHAALBAAR
“Stap voor stap kan FOBIS® ingezet worden ter ondersteuning van de processen 
in uw bakkerij. Naast voorraadbeheer en productieplanning en -aansturing zijn 
er modules om uw beheer van de productielijnen te optimaliseren zodat uw 
rendement verhoogd en uw kostprijs verlaagd wordt. Ook de aansturing van uw 
verpakkingslijnen en verdeelstraten behoort tot het arsenaal van FOBIS®. U kunt 
natuurlijk ook gefaseerd starten met FOBIS®. Onze consultants zullen samen met u 
de processen in kaart brengen. Kundig en snel met een duidelijke aanpak en afspra-
ken voor de uitvoering. Daag ons uit om, met onze branche kennis in combinatie 
met onze automatisering oplossingen FOBIS®, samen met u zorg te dragen voor:

- Een sluitende goederenstroom;
- Kwaliteitsborging van al uw processen;
- Een sluitende tracering;
- Een optimaal productierendement;
- Verlaging van uw voorraadbalans;
- Continue en actueel inzicht in uw productievoortgang en rendement;
- Een verlaagde kostprijs eindproduct.”

“Bel of mail ons voor een vrijblijvend gesprek om te sparren met ons of samen 
met één van onze relaties, info@rbk.nl of 0570 - 680 100.”

EFFICIËNTER WERKEN, ZORGEN DAT DE KOSTPRIJS VAN HET EIND-

PRODUCT VERLAAGD WORDT, HET VOORRAADBEHEER OPTIMALISE-

REN EN NOG HYGIËNISCHER PRODUCEREN: HET ZIJN WENSEN DIE 

VOOR ALLE BAKKERS – AMBACHTELIJK OF INDUSTRIEEL – VAN TOEPAS-

SING ZIJN. MAAR HOE TE REALISEREN? RBK HEEFT HET ANTWOORD.

“RBK LEVERT RENDEMENT-
       VERHOGENDE OPLOSSINGEN”


