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Urejena logistika je
konkurenčna prednost
S & T Slovenija ponuja specializirane rešitve za optimizacijo
transportnih poti in skladiščnega poslovanja
Logistika je pomemben
del poslovnega procesa
podjetij. Njena optimizacija lahko pomembno zniža
stroške – tako za podjetje
kot tudi za kupca – in pripomore k večji konkurenčnosti na trgu. Družba S &
T Slovenija premore širok
portfelj aplikativnih rešitev, med katere sodijo tudi
rešitve na področju logistike in oskrbovalne verige,
s katerimi so izboljšali poslovanje številnih domačih in tujih podjetij.
Optimizacija področja logistike je v praksi vidna kot znižanje stroškov skladiščenja, večja
fleksibilnost poslovanja in večja izraba prostora, kar še dodatno poveča učinkovitost poslovanja. Tako na področju logistike kot izgradnje učinkovitega sistema oskrbovalne verige
pride do izraza predvsem razumevanje strateških, taktičnih in operativnih procesov,
ki skupaj z razpoložljivimi informacijskimi rešitvami omogočajo učinkovito obvladovanje virov, ljudi in časa.
Do 10-odstotni prihranki in
veliko posrednih učinkov
V družbi S & T Slovenija se z optimizacijo področja logistike in
oskrbovalnih verig ukvarjajo
že dobro desetletje. V tem času so zbrali ogromno izkušenj,
s katerimi se danes uspešno
spopadajo z vsakim novim izzivom – ne glede na vrsto transporta ali poslovanja, ki ga uporabljajo podjetja. S & T Slovenija v navezi s programskimi paketi Infor in aplikacijami, ki so
jih razvili sami, ponuja specializirane rešitve za optimizacijo transportnih poti in skladiščnega poslovanja. K optimizaciji procesov strokovnjaki pristopijo na treh ravneh.
»Neposredni učinki optimizacije področja logistike v
zrelih podjetjih prinesejo do
10-odstotne prihranke. A optimizacija številnih procesov
in opravil ima obilo posrednih
učinkov na izboljšanje poslovanja in ustvarjanje dodane
vrednosti, ki jih podjetja redkeje merijo. Kljub temu se naložbe v optimizacijo logistike podjetjem povrnejo že v letu ali dveh,« ocenjuje Anton
Zelnik, direktor področja po-

Sodelovanje z najboljšimi
""Družbi S & T Slovenija so optimizacijo logistike in transportnih
poti zaupali tudi nekateri največji trgovci v državi, vključno z družbami Mercator, Petrol in Tuš. Strokovnjakom za logistiko so zaupali tudi v družbi Kemofarmacija, ki med drugim skrbi za razvoz zdravil. Pošta Slovenije je za svetovalce pri strateškem načrtovanju poštnega omrežja in regijskih poštnih centrov prav tako izbrala S & T.
S & T-jevi strokovnjaki so svoje znanje dokazali tudi pri optimizaciji omrežja in transportnih poti največjega srbskega špediterskega
podjetja Milšped, med regijskimi referencami pa je moč najti veliko
svetovalnih projektov na Hrvaškem, ki so jih opravili skupaj s partnerskim podjetjem AT Kearney.

slovnih rešitev v družbi S & T
Slovenija.
Strateška raven
načrtovanja
Brez dobre strategije ni uspešne izvedbe. Vsaka oskrbovalna veriga zato še pred optimizacijo zahteva podrobno in celostno vrednotenje in modeliranje. Strateška raven načrtovanja združuje strateško načrtovanje omrežja in časovne
razporeditve dejavnosti znotraj oskrbovalne verige ter tako določa najprimernejše lokacije in zmogljivosti skladiščnih objektov kot tudi transportno strategijo in razporejanje izdelkov. Napredno simulacijsko orodje za modeliranje
in optimizacijo celotne oskrbovalne verige je zaposlenim
v pomoč pri odločitvah, katera prodajna mesta naj oskrbujejo posamezni distribucijski
centri, katere distribucijske
centre naj oskrbujejo posamezni proizvajalci in katere proizvajalce naj oskrbujejo posamezni dobavitelji. Pomaga tudi pri izbiri optimalnega števila lokacij in velikosti objektov,
izbiri najprimernejše strategije
nabave surovin, izbiri najboljšega načina usklajevanja proizvodnje, stanja zalog, prevoza in prodaje blaga...
Taktična raven
načrtovanja
Izbira pravega pristopa je
ključnega pomena v poslovnem okolju, kjer gre za visoko
stopnjo konkurenčnosti. Tako
okolje zahteva jasno sliko prodajnih zahtev, zalog, distribucije in dobav. Obvladovanje
napovedi prodaje postaja vse
kompleksnejše, saj je vključeno veliko dejavnikov, ki vplivajo na napoved (promocije, sezone, akcije...). Taktično načr-

tovanje transporta pomeni izbiro pravega pristopa k distribuciji blaga končnim kupcem.
Orodje Infor Transportation
Planning omogoča učinkovito načrtovanje za različne scenarije, kot so tarifiranje, dinamično posredovanje in regionalna razdelitev pošiljk. S pomočjo uveljavljenih tehnik, ki
se uporabljajo v logistiki, orodja Infor omogočajo učinkovito
podporo logističnim poslovnim procesom.
Operativna raven
načrtovanja
Od potreb odvisno okolje zahteva izjemno napredno načrtovanje transportnih poti,
kjer je razmerje med nizkimi
stroški in izvrstnimi storitvami ključnega pomena za zadovoljstvo strank in uspešno poslovanje. Zato proizvajalci, distributerji in trgovci iščejo cenovno najugodnejše transportne poti, ki še zagotavljajo visoko kakovost storitev. Operativno načrtovanje in optimizacija transporta se lahko začneta
že v fazi komisioniranja v skladišču (optimizacija dostavnih
mest, priprave opreme) ter nadaljujeta z optimizacijo dolžine transportnih poti ter flote
vozil (zmogljivost, razpoložljivost, omejitve).
»Kakovost geografskih podatkov za potrebe optimizacije transporta je prvi pogoj za
dobre rezultate. Največjo vrednost v optimizaciji sistemov pa
prinašajo vgrajeni algoritmi, ki
omogočajo optimizacije v realnem okolju. Zaradi kompleksnosti optimizacije dostavnih
poti se v praksi uporabljajo algoritmi, ki omogočajo optimizacijo v razumnem času,« dodaja Peter Roblek, arhitekt poslovnih rešitev Infor v družbi S
& T Slovenija.

""Strokovnjaki v družbi S & T Slovenija k optimizaciji logistike in oskrbovalnih verig
pristopijo na treh ravneh.

""Strateška optimizacija števila skladišč v oskrbovalni verigi

""V družbi S & T Slovenija se z optimizacijo področja logistike in oskrbovalnih verig
ukvarjajo že dobro desetletje. Več informacij na spletni strani http://infor.snt.si/.

