
Nieuwsbrief september 2021

Beste Room108 dealers,

Grondstoffen en materialen 
Hoewel wij nog zeer regelmatig geconfronteerd worden met verhogingen Hoewel wij nog zeer regelmatig geconfronteerd worden met verhogingen 
van inkoopprijzen voor de materialen die we gebruiken in de productie lijkt de van inkoopprijzen voor de materialen die we gebruiken in de productie lijkt de 
beschikbaarheid van grondstoffen redelijk onder controle. We denken dat nog niet beschikbaarheid van grondstoffen redelijk onder controle. We denken dat nog niet 
alle problemen in de toelevering van materialen definitief zijn opgelost, dus juichen alle problemen in de toelevering van materialen definitief zijn opgelost, dus juichen 
we nog niet te hard. We zijn echter voorzichtig positief!we nog niet te hard. We zijn echter voorzichtig positief! 
  
OMS 
Het Order Management Systeem werkt inmiddels al een paar maanden en aan een 
volgende update wordt gewerkt. Voor de volledigheid hier nog even een korte uitleg 
over wat je van het systeem op dít moment mag verwachten. 
- Alle banken die door onszelf worden geproduceerd staan er in. (ook onze 
partnerfabrieken zullen in de komende maanden in het systeem opgenomen gaan 
worden). 
- Dit systeem communiceert de actuele levertijd van een order en is dus 
nauwkeuriger van wat er “standaard” op een orderbevestiging wordt gedrukt. 
- Als de orderbevestiging (die op termijn wellicht komt te vervallen) afwijkt van OMS, 
dan is OMS leidend! OMS wordt namelijk gevuld vanuit de productieplanning. 
- Voor orders die niet in OMS staan (ofwel producten die we niet zelf produceren) kun 
je vooralsnog de levertijd op de orderbevestiging aanhouden.

OMS update 
Bij de eerstvolgende update van OMS (medio oktober) zullen we ook over gaan op het 
geautomatiseerd versturen van een e-mails wanneer er iets veranderd in de status 
van een order. Je hoeft dan niet meer order voor order na te speuren om te kijken of er 
wijzigingen zijn.

Voor de volledigheid 
Onze daadwerkelijke productietijd bedroeg op de absolute piek 20/21 weken. Op 
dit moment is dat afgenomen naar ca. 16 weken. LET OP: dit wil niet zeggen dat een 
nieuwe order binnen 16 weken geleverd is…  
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We hebben de periode rondom Kerst en de jaarwisseling waarin we beperkt zijn in 
productie en transport. Nieuwe orders worden dus alsnog bevestigd voor levering 
over ca. 20 weken, maar dat heeft met de vakantieperiode te maken. 

Onze productiecapaciteit is in het afgelopen half jaar met 20% toegenomen en we 
produceren meer dan ooit. De verwachting is dat we vanaf januari 2022 weer een stap 
van 20% toename kunnen maken! Over enkele maanden gaan we dan ook weer naar 
een situatie waarin orders eerder komen dan we hebben bevestigd. 
  
Reacties op OMS 
We krijgen regelmatig e-mails vanuit de filialen met opmerkingen over het feit dat de 
levertijden van bepaalde orders in OMS steeds wijzigen. Dit hoort zo, zo is het systeem 
gebouwd (zie het als een track and trace). Als er bijvoorbeeld vandaag iets gebeurd 
heeft dat gevolgen voor de planning van volgende week… Nu hebben wijzigingen 
vooral nog een negatief effect op de levertijd, maar met alle recente en toekomstige 
ontwikkelingen zullen jullie ook gaan merken dat levertijden over enige tijd ineens 
korter gaan worden in OMS! 
  
Jullie hoeven ons dan ook geen mails meer te sturen om ons erop te wijzen dat 
de levertijd van een order is veranderd/aangepast in OMS. (dit was namelijk ook al 
vaak het geval toen er nog geen OMS was, echter kregen jullie hierover geen info en 
kwamen we er vaak pas achter als een bank te laat was). We hebben hier geen invloed 
op en kunnen dit niet veranderen. 
Met OMS zie je voortdurend alle wijzigingen in de levertijd, zowel de positieve als 
de negatieve. In de meeste gevallen ben je door OMS dan ook al ruim op tijd op de 
hoogte van eventuele wijzigingen in levertijd. Er is dan ook absoluut geen sprake van 
vertraging op vertraging, maar gewoon de aard van het systeem. 
  
Het bovenstaande (vertraging op vertraging) is wat ons betreft dan ook geen reden 
om ons om een korting te vragen. De gehele situatie is nog steeds het gevolg van 
de extreem hoge verkoopcijfers en de successen die we samen gehad hebben. We 
hebben ons samen gebrand en zitten nu samen op de blaren. (we zijn er ook geen van 
allen slechter van geworden 😉). Wij beloven jullie op onze beurt dat we ook niets extra’s
rekenen als we straks weer te vroeg leveren! 
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We hopen jullie middels deze update weer bijgepraat te hebben. Mochten er vragen 
zijn dan horen we het uiteraard graag via order@room108.nl  

Met vriendelijke groet,

Team Room108 


