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Base Logistics als verlengstuk
van logistieke afdeling Cymer
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stop-shop-principe. Aangezien we
lean werken binnen de organisatie
en ik de operatie alleen moest
runnen in Europa en Israël met tal
van high-demand chipmakers en
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en processen.”
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De samenwerking tussen Cymer en

Base Logistics weet precies wat we

Base Logistics werd uiteindelijk in

nodig hebben. Dat komt doordat

2015 weer hervat. De overstap verliep

ze echt betrokken zijn bij ons. Wij

naar volle tevredenheid, volgens de

willen onze klanten door operational

logistiek verantwoordelijke van Cymer:

excellence een steeds betere cost

“Als een machine stilstaat, heeft dat

of ownership bieden en dat lukt

veel gevolgen voor de inkomsten

dankzij de samenwerking met Base

van eindgebruikers en levert dat ze

Logistics. Daardoor kunnen we zelf

veel vertragingen op,” aldus Dekkers.

ook steeds meer business aanpakken

Daarom moesten tijdens de switch

en waar nodig verbeteren.” De andere

naar Base Logistics de afgesproken

teamleden zijn net zo te spreken

Service Level Agreements richting

over de samenwerking als Dekkers.

klanten gewoon gehaald worden.

“Ja, die zijn helemaal happy met

Er was dus goede afstemming nodig

Base Logistics. Dat komt vooral door

tussen alle partijen. “Base Logistics

de manier van communiceren en

nam ons het hele pakket uit handen,

de efficiëntie in de samenwerking.”

zodat de migratie soepel verliep.

Ook de - gevraagde en ongevraagde

En het scheelde ons enorm veel

- adviezen worden door het team

tijd natuurlijk.”

gewaardeerd. “Wat komen jullie
tekort, hoe kunnen we jullie daarin

“Ze namen ons het hele
pakket uit handen.”

helpen? Het inzichtelijk maken
daarvan heeft ons erg geholpen. Base
Logistics is eigenlijk een verlengstuk
van onze logistieke afdeling.”

De keuze voor Base Logistics pakt
voor Cymer erg goed uit.
Dekker: “Ik hoef niks uit te leggen,
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“Base Logistics is eigenlijk
een verlengstuk van
onze logistieke afdeling.”

Base Logistics is een logistiek

De meest recente ontwikkeling in

een internationaal netwerk van

de relatie met Base Logistics was het
verzoek uit Amerika om mee denken
over een oplossing voor een klant

dienstverlener, met de focus
op Transport Management,
Warehouse Management en
Data Management. We bieden
transport- en warehousingpartners,
in combinatie met een team van
logistiek specialisten en een unieke
logistieke applicatie.

in Utah. “Base Logistics was daar
wederom de enige partij die snel kon
schakelen, die snel respons gaf op
onze aanvraag.” Het leidde uiteindelijk
begin 2016 tot de eerste Strategic
Stocking Location die Base Logistics
voor Cymer in de Verenigde Staten
on-site in beheer heeft. Het inhouse
magazijn was een uitkomst die niet
voor de hand lag. “Maar door de juiste
vragen te stellen en anders te denken,
kom je tot onverwachte oplossingen.”
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