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ANALYSE VAN UW PRODUCTIEPROCES
Wilt u de efficiëntie van uw productieproces verhogen? Of wilt u graag kosten verlagen, de output verhogen of 

de kwaliteit verbeteren? Wij helpen u graag! Met de AKOS Productiescan analyseren wij uw productieproces 

en geven wij binnen twee weken inzicht in de sterke punten, risicofactoren en bottlenecks van uw proces. 

Ook bij het doorvoeren van deze verbeteringen kunnen wij u ondersteunen of zelfs volledig ontzorgen.

"AKOS heeft een heldere productie-scan op maat 

afgeleverd, inclusief de oplossingen om knelpunten 

aan te pakken!"

Production Manager, Tempress Systems. 

Waarom een productiescan?
Door het uitvoeren van een AKOS Productiescan krijgt u 
inzicht in de sterke punten, kritieke factoren en bottlenecks 
van uw proces. Er wordt onder andere gekeken naar de 
inrichting van processen, werkwijzen en productiemethodes. 
De verbeterpotentiëlen kunnen zowel op het gebied van 
logistiek, kwaliteit, engineering als productiviteit liggen. De 
productiescan kan u inzicht geven in:

- Outputverhoging;
- Kostenverlaging;
- Doorlooptijdverkorting;
- Kwaliteitsverbetering;
- Voorkomen van overbelasting;
- Eliminatie van verspilling.

Advies én uitvoering op maat
Voorafgaand aan de productiescan wordt er informatie 
ingewonnen over de strategische doelen. Dit zorgt ervoor 
dat ons advies aansluit en bij kan dragen aan uw 
toekomstplannen.  Het advies wordt, waar mogelijk,
financieel onderbouwd! Wilt u de aanbevelingen 
doorvoeren? Dan kunnen wij u daar ook bij ondersteunen 
of zelfs volledig ontzorgen. Bijvoorbeeld met de inzet van 
projectmanagement en engineering. 
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Over AKOS
AKOS is een ingenieurs- en adviesbureau 
gericht op het ontwikkelen van de industrie 
door het leveren van expertise en oplossingen 
op het gebied van mens, productie en 
technologie. Onze diensten zijn onder andere 
Conceptontwikkeling, Development & 
Engineering, Analyse & Simulatie, Productie 
Analyse, Organisatieadvies, Interim- en 
Projectmanagement, HR-strategie, Opleiding 
& Training en Werving & Selectie. Al sinds 
1969 zijn wij een betrouwbare en flexibel in te 
zetten partner voor de industrie. Middels 
langdurige samenwerkingsverbanden en een 
integrale aanpak bieden wij kwalitatieve en 
duurzame oplossingen om industriële 
bedrijven vooruit te helpen. Wij helpen u 
graag!

Voordelen
•  Snel inzicht in potentiële kansen voor uw productieproces;
•  Gedegen advies met een financiële onderbouwing;
•  Analyse, advies én oplossingen;
•  Verregaande kennis van de industrie;
•  Kwaliteit staat voorop.

"Uit de productiescan bleek dat een grote 

efficiëntiewinst behaald kan worden door het aanpassen 

van werkmethodes. Door te gaan produceren op product-

niveau worden de logistieke stromen geminimaliseerd 

en meer overzicht gecreëerd. Daarnaast kunnen de 

tussenvoorraden in het proces gereduceerd worden."

Nijha B.V.

Jarenlange ervaring binnen de industrie
Al sinds 1969 is AKOS ontwikkelingspartner voor 
uiteenlopende industrieën, zoals machinebouw, 
procesindustrie, apparatenbouw, OEM, automotive en 
marine en offshore. Door onze jarenlange ervaring kunnen 
wij gedegen advies uitbrengen over het verbeteren van 
industriële productieprocessen en met onze brede dienst-
verlening kunnen wij de aanbevelingen ook daadwerkelijk 
in de praktijk brengen.
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