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Придобивки и заштеди со користење на
GS1 eCom во Konsum Nord

Подобрување на логистичкиот тек, подобрена
следливост на стоките и поефикасно
управување со фактурите.
Во организацијата, постојат три дела кои се
директно засегнати со промената кон
електронскиот тек: Маркетинг одделот,
продавниците и одделот за сметководство.

Маркетинг одделот склучува договори со
добавувалите и има контрола врз цените и
информациите за единиците, правејќи ја

„Овој развоен проект е од есенцијална важност,
доколку сакаме да ја задржиме компетитивноста
на долг рок. Како и другите играчи на пазарот и
ние мораме да ги наостриме канџите“, изјави
Фредерик Парсон (Fredrik Persson), Директор на
Финансии во Konsum Nord.

Konsum Nord е синџир на продавници на стоки
за широка потрошувачка и најголема независна
асоцијација на кооперанти со 210.000 членови.
Асицијацијата само во Шведска има 1,300
врабротени и остварува годишен обем на
продажбата од 3,4 милијарди Шведски Круни
(10 Шведски Круни = 1€). Синџирот се состои
од 80 продавници и три хипермаркети.

Позадина
Konsum Nord има 1,071 добавувачи кои заедно
годишно испраќаат над 100,000 хартиени
фактури., а 80% од асортиманот на стоки доаѓа
од околу 100 од овие добавувачи.

Konsum Nord одлучи целосно да премине од
мануелен кон електронски прием и обработка на
сите документи во синџирот на снабдување со
сите нивни добавувачи. Дигитализацијата на
работниот процес овозможува значително
подобрена ефикасност и големи заштеди за сите
партнери.
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основата на текот на информациите. Кога продавниците
треба да направат нарачка на стоки тие вршат регистрација
на нарачката. При приемот, тие го потврдуваат
совпаѓањето на испратницата со направената нарачка.
Продавниците ги регистрираат сите евентуални
отстапувања од нарачката и оштетувањата на стоките
доколку ги има. На крајот, електронската фактура
автоматски се насочува кон сметководствениот систем на
Konsum Nord.

Остварени Бизнис бенефити
Системот овозможува многу предности и за Konsum Nord
и за неговите добавувачи, подобрена услуга кон
потрошувачите, поефикасно управување со трошоците,
скратено време на извршување на задачите, поефикасно
управување со документите, обезбедување на квалитет,
помалку залихи, правична цена, помалку грешки и
подобрена следливост. Со сите информации достапни по
електронски пат, Konsum Nord добива подобра статистика
на добавувачите и со тоа се подобрува дијалогот со
добавувачите преку достапноста на овој материјал.

Најдобрите пракси за почеток
Со цел да се олесни транзицијата Konsum Nord има
информативен портал на кој неговите добавувачи можат
да ги продлабочат знаењат за дигитализацијата:
(www.konsumnord.se/edi).

Konsum Nord овозможи малите добавувачи да се
приклучат кон неговото решение за е-комерција преку
интернет. Konsum Nord разви неколку едниставни веб-
базирани решенија за да им овозможи на добавувачите
целосна контрола на текот од нарачка до фактура.
Добавувачите користејќи го системот, можат да пристапат
кон било која нарачка и можат да потврдат нарачки и
креираат испратници. Исто така е можно да се остварат
бизнис зделки по електронски пат освен со Konsum Nord и
со други субјекти.

Идни Планови
Откако е имплементирано e-фактурирањето постигнатите
заштеди се проценуваат на 85% од толалните
административни трошоци. Konsum Nord проценува дека
сега трошоците за рачно процесирање на фактурите
изнесува 6 милиони Шв. Круни годишно. Со GS1
Стандардите тие трошоци ќе се намалат на само 600
илјади SEK. Тоа значи дека тие можат да сметаат на
поврат на инвестицијата за модернизација за само една
календарска година.

Одговорот од страна на добавувачите беше повеќе од
позитивен. Како што As Konsum Nord го модернизираше
своето работење, тоа исто така им помигна и на
добавувачите да станат уште поефикасни.

[Овој текст е базиран врз напис во магазинот „ GS1 Sweden Fokus“,
напишан од страна на Манс Вилдман (Måns Widman), за потребите на
GS1 Global Office преведен од страна на Џереми Мортон (Jeremy
Morton), а за потребите на GS1 Македонија преведен од англиски од
Срѓан Милутиновиќ].


