Доброто одвивање на бизнис процесите подразбира добра комуникација

Unilever води бизнис операции во
неколку десетини магацински локации ширум
Европа во соработка со бројни логистички
партнери. Во 2005, овој глобален производител
на храна, производи за одржување на домот и
лична хигиена, ја идентификуваше потребата и
можностите кои се нудат од имплементација на
стандардизација на соработката со своите
партнери, размена на електронски пораки и
консолидација на конекциите. DHL Supply Chain,
логистичкиот огранок на DHL, е еден од
партнерите на Unilever.
Двете компании работеа заедно на она што го
нарекoa проект за Магацинска Интеграција на
Комуникација (Warehouse Communication
Integration - WCI).
WCI претставува
модел на бизнис
процес изграден врз
основа на
заедничките бизнис
процеси, пораки и
стандарди за
поврзување.
WCI прерасна во
пан-Европска проект,
опфаќајќи ги сите
категории на
производи на
Унилевер, со фокус
на основните
менаџмент
активности на DHL
Supply Chain во
магацините.
Менаџметот на
Магаците ги опфаќа
процесите како што
се: прием, складирање и подготовка на
производите за испорака на клиентите врз
основа на нарачките, како и контрола и
отстранување на оштетени или застарени
производи од залихи.

Користењето на GS1 eCom
XML пораките значително ја
подобри комуникацијата
помеѓу Unilever и DHL

Unilever и DHL создадоа заеднички централни тимови
составени од IT и бизнис експерти со кои се покриени
Обединето Кралство, Шпанија, Белгија, Словачка,
Унгарија, Ирска и
Португалија.
Проектот WCI
прерасна во проект за
интерсофтверско
конектирање на SAP
на Unilever и
Системот на DHL
(Enterprise Systems
Integration - ESI)
обезбедувајќи
технолошка
подготвеност на двата
партнера за
отпочнување на
проектот.
Кон крајот на 2008,
WCI стандардите
станаа интегрален дел
на магацинското
работење на DHL во
В. Британија,
Шпанија, Белгија и
Словачка, а
стандардите продолжија да се воведуваат во нови
области на работењето и нови магацински локации
опслужувајќи ги бизнис потребите на Unilever.
Поврзаноста се насочи кон AS2 и Интернет наместо
VAN што резултираше со значително зголемување на
ефикасноста и ефективноста на процесите и намалување
на трошоците.

Функционирањето на WCI е
овозможено со користењето на
GS1 Системот на Стандарди:
GS1 Идентификационите
клучеви (GTIN, GLN и SSCC),
GS1 Бар Кодовите (GS1-128 за
означување на транспортни и
логистички единици), како и
широкиот спектар на GS1
eCom XML пораки.
WCI ги опфаќа сите процеси кои се одвиваат во
рамките на еден магацин, со сет од 16 стандардни
интерфејси базирани на GS1 eCom XML Стандардите.
Комуникацијата преку размена на електронски пораки
вклучува процеси на менаџмент на матичните
податоци за стоките и локациите: претходно
известување за приемот за влезните стоки, потврда на
приемот; порака за испраќање за излезните стоки,
испорака, потврда за препакување и испраќање;
контрола и управување на инвентарот (порамнување
на залихите), земање мостри, укинување, статус
(карантин), повторно палетирање, прередување на
палети и физички движења.
Развојот на WCI Стандардот значително ја засили
комуникацијата помеѓу Unilever и DHL, забрзувајќи
го воведувањето на нови бизнис активности и
отворањето на нови локации. Креирањето на една
единствена точка на поврзување исто така го издигна
поврзувањето на нивоа кои беа недостижни пред
WCI. Најдобрите пракси идентификувани во одделни
магацини сега се полесно достапни за трансфер и на
другите локации.
Стандардизација овозможена со WCI Стандардот,
исто така му овозможи на Unilever побрзо
функционирање на SAP консолидациската програма.
Затоа што се базира на концептот на "развој еднаш,
употреба било каде", како уште еден голем бенефит е
намалување на трошоците за поддршка и одржување.
Високото нивото на ефикасност постигнато од страна
на партнерите во проектот преку почетното
функционирање на WCI доведе до одлука за примена
на стандардот и на преостанатите локации, како и за
отворање на нови.
Во текот на проектот, партнерите сфатија дека тогаш
достапните верзии на GS1 XML пораките не секогаш
ги покриваат сите барања на магацинските процеси со
кои тие тие работеа. Во некои случаи, екстензии на
стандардните GS1 eCom XML пораки мораа
дополнително да се креираат. И двата партенри,
Unilever и DHL се активно вклучени во

GS1 Корисничката Група за
Транспорт и Логистика, а
особено се ангажирани на
развојот на eCom базирани решенија за овој сектор.

Моделот (LIM) кој ги документира процесите кои се
случуваат во менаџментот со складиштата и
транспортот е основа на развојот и унапредувањето на
GS1 eCom стандардите. Развојот кој е непрекиден
процес, како дел од напорите на работната група за
Логистички eCom work group, а Unilever и DHL
работат на обезбедување на инкорпорирањето на
знаењата стекнати со WCI проектот во сите идни GS1
изданија на XML стандарди.

За повеќе информации:
gs1.org
gs1mk.org.mk
www.unilever.com
www.dhl.com
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