
Благодарение на GS1 Стандардите, заштеда за Малите и
Средни Претпријатија преку имплементација на
Електронска Размена на Податоците – EDI

50 проценти заштеда преку користење на EDI во Mußler

Со воведувањето на електронската размена на
податоците (EDI), Муслер (Mußler) парфимеријата
оствари голем напредок и бенефити во однос на
ефикасноста и продуктивноста. Со преминување од
мануелната кон автоматската и електронска комерција,
како и кон безхартиениот начин на бизнис комуникација,
компанијата ги намали годишните трошоци за поддршка
на овие активности за 50 проценти.

Петте филијали на Mußler GmbH лоцитани во Штутгарт
успешно го завршија проектот “Прозеус” (PROZEUS) за
“Воведување на електронската размена на податоците во
Индустријата на Парфеми”. Заедно со германската
подружница на козметичката компанија Coty Inc. од Њу
Јорк, мануелното извршување на процесите се намали,
при што трошоците на комуникација и размена на
податоци и документи се преполовија, како и загубите
преку елиминирање на ситуациите во кои останале без
залихи.

Малите продавници во парфимериската индустрија трпат
огромен притисок од конкуренцијата, поради што
Извршниот Директор Матијас Муслер реши да дејствува
во насока кон ефикасно намалување на трошоците. Со
завршувањето на проектот PROZEUS, Mußler ја постигна
таа цел. "Со употребата на електронската размена на
податоци (EDI), ние остваривме јасна предност во однос
на ефикасноста и продуктивноста преку намалување на
грешките и трошоците", објасни Муслер. Пред проектот
PROZEUS, процесите на нарачување помеѓу деловни
партнери се одвиваа целосно рачно. Нарачките се
испраќаа преку факс, а приемот на нарачките се
случуваше една недела потоа.

Ова доведе до многу недоследности, дополнителни
прашања, па дури и недоразбирања.

Денес, процесите на нарачување, испорака и
фактурирање, се базираат на GS1 EANCOM®

Стандардот за целосно автоматизирано и многу
поефикасно одвивање на процесите: Нарачка (ORDERS)
пораката се активира директно од ERP системот и се
пренесува преку Протоколот за Трансфер на Датотеки
(File Transfer Protocol - FTP) до Coty Inc. Coty испраќа
Отпремница (DESADV) назад до Mußler GmbH. Така во
Mußler знаат дека пристигнуваат производите, а сите
филијали се подготвуваат за прием на оптимален начин
и дополнување на залихите. Генерално, воведувањето
на EDI доведе до побрзо време на испорака, речиси
целосна елиминација на ситуациите во кои остануваат
без залихи и намалени трошоци за административна
обработка на податоците за целиот процес од нарачка
до плаќање. Ова, бизнис достигнување на компанијата
Mußler ѝ беше доделена бизнис PROZEUS наградата за
2010 година.

За текот и резултатите од проектот можете да прочитате
во брошурата која е достапна за нарачка и даунлоад на
веб сајтот на PROZEUS: www.prozeus.de
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