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Beste dealer,

Graag vragen we jullie aandacht voor de volgende onderwerpen:

Levertijden:
Zoals jullie gemerkt hebben lopen onze levertijden weer op ten opzichte van de 
levertijden die we gewend waren aan het einde van de zomer en het afgelopen 
najaar. We hebben al eerder aangegeven dat de achterstanden in de eerste instantie 
werden veroorzaakt door de Corona uitbraak in Polen nét voor en in combinatie met 
de kerstvakantie. We zijn echter steeds in de overtuiging geweest dat we dit relatief 
eenvoudig zouden kunnen inlopen in verband met een lagere omzet gedurende de 
lockdown en ten tijde van alle beperkingen m.b.t. het ontvangen van klanten in onze 
winkels.

Met “Room108-on-tour” en nadien het winkelen op afspraak hebben we echter zo veel 
verkocht dat we voorlopen op alle denkbare scenario’s wat omzetontwikkeling betreft. 
Op dit moment liggen we zelfs 62% voor op de omzet van vorig jaar. Dit terwijl we de 
omzetstijging hadden begroot op een beheersbare +20%.

Status aanvragen en Room108 Order Management Systeem (OMS)
We merken dat de druk op de telefoon en de mailboxen toeneemt zodra de levertijden 
oplopen. Hiervoor hebben we de afgelopen maanden gebouwd aan een portal waarin 
jullie zelf online alle statussen kunnen zien. Je bereikt deze portal via: portal.room108.nl
Als je vervolgens op “wachtwoord vergeten” klikt, dan krijg je in de mail de juiste 
instructies om een wachtwoord aan te maken. Het e-mail adres waarmee jullie kunnen 
inloggen is: ...........

Hieronder een aantal kenmerken/functies van dit nieuwe systeem:

• In het Order Management Systeem kun je alle lopende orders opzoeken, maar er 
is ook een database aanwezig van reeds geleverde orders;
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• Op dit moment werkt het systeem alleen nog bij orders uit onze eigen fabriek. 
Overige fabrikanten worden in de toekomst toegevoegd;
• Zoeken kan met verschillende criteria (waaronder het ordernummer/G-nummer) 
via het zoekmenu;
• In de eerste kolom staat de week waarin de order bij ons is binnen gekomen;
• In de tweede kolom staat de geplande leverweek;
• In de derde kolom staat het aantal weken dat we nodig hebben om deze specifi eke 
order te leveren, ofwel de actuele levertijd;
• Als je vragen hebt dubbelklik dan op de betreff ende order. In OMS zijn de meest 
voorkomende vragen tot standaard vragen gemaakt. Als je deze selecteert vult het 
systeem automatisch alle gegevens van de order in en zorgt er voor dat je mail meteen 
bij de juiste collega op ons kantoor terecht komt. (het feit dat we niet meer om een 
ordernummer hoeven te vragen o.i.d. én het feit dat deze mail meteen bij de juiste 
persoon terecht komt, zorgt er voor dat je vraag sneller is beantwoord)
• Ook serviceaanvragen / meldingen dien je via OMS in te dienen, mits het een 
service betreft op een model uit onze eigen fabriek. Gebruik hiervoor de database met 
geleverde orders;

We zullen OMS blijven uitbouwen om de communicatie verder te optimaliseren en 
doorlooptijden te verkorten. Daarnaast zullen we onze buff er in grondstoff en blijven 
uitbouwen en zullen we onze productiecapaciteit wederom gaan uitbreiden, zowel in 
onze eigen fabriek als daar buiten.

De komende tijd:
De schaarste in onze grondstoff en is voorlopig nog niet voorbij. We merken dat het 
steeds moeilijker wordt om aan materialen (met name Polyether) te komen en dat de 
prijzen blijven stijgen. Langs deze weg willen we jullie in ieder geval laten weten dat we 
een redelijke voorraad hebben weten aan te leggen in de afgelopen maanden en dat 
we ongeacht de stand van de voorraad alles inkopen wat we kunnen kopen. We doen 
er alles aan om aan het produceren te blijven en voorlopig lukt dat!
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Zoals jullie gemerkt hebben hebben we de prijzen in de afgelopen tijd moeten verhogen 
vanwege de aanhoudende stijgingen van onze grondstoff en. De belangrijkste modellen 
zijn al in prijs verhoogd en de komende tijd zullen we de overige modellen aanpassen. 
We hebben begrepen dat er in de haast in enkele prijslijsten wat fouten geslopen zijn 
en we bedanken jullie voor de oplettendheid en dat jullie ons op de fouten hebben 
gewezen.

Schaarste en prijzen van grondstoff en / prijswijzigingen:
Zoals OMS nu functioneert is het een werkelijke weergave van de huidige situatie. Echter 
zullen we in de nabije toekomst het systeem ook pro-actief gaan gebruiken. In één 
van de komende updates is bijvoorbeeld een functie ingebouwd dat als er iets wijzigt 
in een order dat jullie daarvan automatisch per mail op de hoogte worden gesteld. 
Een praktisch voorbeeld is bijvoorbeeld dat een bepaalde nieuwe of populaire stof een 
langere levertijd heeft dan alle andere stoff en. Wanneer we de levertijd van een order 
hierop aanpassen word je hierdoor door OMS al in een heel vroeg stadium per mail van 
op de hoogte gebracht.  

Het systeem zoals het nu is betreft een voorlopige versie. We werken voortdurend aan 
updates en zullen het systeem verder aanvullen en verbeteren de komende tijd.

Met vriendelijke groet,

Team Room108 


