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eCom пробивот во DC Fresh Delhaize
Delhaize добро познат синџир маркети Белгија, во
септември
2009
отвори
нов
полу-автоматски
дистрибутивен центар за свежи производи, наречен DC
FRESH II. Со почетокот на работа на новиод веднаш
странаа видливи релултатите како што се подобрување
на логистичките текови и приемот на производите.
Новиот Д.Ц. претставува голем чекор напред за eCom во
белгиската малопродажна индустрија. За прв пат,
концептот 3 споредбени контроли низ целиот циклус на
електронски пораки од Нарачка до Пари (плаќање), е
имплементиран на хиерархиско ниво на пакување гајба,
наместо досегашното традиционално ниво на палета. Тоа
беше ствоведено со заиднички напори и од страна на
продавачите и на добавувачите. GS1 Белгија и
Луксембург имаше придонес во оваа успешна приказна
помагајќи ги Delhaize и неговите добавувачи во текот на
овој сложен процес.

Оптимизацијата на ултра-свежите
производи – цел на Delhaize
Еден од основните градежни блокови на електронската
комуникација помеѓу Delhaize и нивните добавувачи
(EDI размена на нарачки, отпремници и фактури).
Благодарение EDI, логистичкиот тек на стоките е повеќе
транспарентен, ефикасен и еколошки.
Втор важен елемент е воспоставувањето на практични и
организациски промени. Историски, палетите отсекогаш
претставувале главна логистичката единица. Но, во
денешно време тоа се гајбите, кои овозможуваат
логистички далику поефикаснен тек и транспорт
(поисполнети
камиони
односно
максимално
искуристување на достапниот простор и носивост). Тоа и
годи и на животната средина.

Сите на овој начин формирани логистички
единици пристигнуваат во Д.Ц. целосно
исполнети, а потоа до одредиштата
(филијалите) заминуваат исто така целосно
исполнети. Тоа е затоа што различните
предмети можат да се стават заедно во една
гајба. Delhaize работи со "внатрешните пакувања" на
следниов начин: Добавувачите ги пакуваат нивните
потрошувачки единици во внатрешните пакувања на
пример пет парчиња во внатрешен пакет. Подружниците
на Delhaize можат да ги засноваат своите нарачки врз
основа на содржината на внатрешните пакувања наместо
да нарачуваат големи количества. На овој начин пакерот
со една рака може да посегне и земе едно внатрешно
пакување од збирната кутија и да ја стави во мешовитата
гајба која ќе се испорача до одредена подружница а тоа
се често различни видови на производи (на пример 5
пакувања ракчиња, 3 пакувања тапенада јадење со
маслинки и 6 пакувања чаден лосос итн.). Благодарение
на уникатната идентификација, сите единици можат
лесно следени низ синџирот на снабдување, од изворот
до крајното одредиште.

Повеќе продажба, намалена за загубата на
материјалот
Delhaize во фокусот на нивната оптимизација ги смести
свежите производи. Ракувањето со свежата храна е
комплексно и мора да се направи со голема
претпазливост. Никакви пропусти во процедурите ниту
недостатоци на самата храна не се дозволени. Типично
за свежата храна се многуте референци, многу краткиот
рок на употреба и малите нарачки. Методите на
ракување се заменети со помодерни и поефикасни.
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Во новиот дистрибутивен центар се прави разлика меѓу
"единици на залиха" (единици производи кои треба да се
чуваат уште некое време во Д.Ц.) и "единици кои не се за
на залиха" (единици кои ќе се нарачатат во утринските
часови и че пристигнат вечерта). Единиците на залиха
наменети за подружниците се подготвуваат во текот на
денот, а тие кои не се на залиха се подготвуваат веднаш
за испорака штом ќе пристигнат во Д.Ц.
Придобивките од оваа практика се веднаш забележливи.
Delheize заштедува време и испорачува свежина. Многу
производи добиваат ден повеќе свежина, благодарение
на новите процедури, а тоа прави голема разлика за овие
категории на производи чија употреба е ограничена со
кусите рокови на траење. Згора на тоа, подружниците
можат да направат нарачки според потребите без да
нарачуваат одредени количини кои потоа ќе загубат на
квалитет и нема да бидат продадени. Тоа е многу
интересно за малите продавници во мрежата на.
Благодарение на оваа подобрена услуга, во овие
продавници може да се продаваат повеќе свежи
производи и да има помалку фира.

SSCC (Сериски Код на Транспортната Единица) е
врската меѓу физички примените стоки и испратницата
во електронски формат.
На овој начин Delhaize
совршено знае што содржи применинте палета и гајба
уште пред да ја распакуваат. Следно, доставувачот може
лесно да изготви соодветна фактура (INVOIC) базирана
на правилна (DESADV). Резултатот е побрз и точен
проток на информации, поради што и двете страни имаат
бенефити.
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гајби не се вклопуваат, а освен тоа нова гајба е
склопувачка, услов наметнат од страна на Delhaize. На
секоја од гајбите е вграден RFID таг кој обезбедува
можности за добавувачите. Delhaize сепак не ги користи
RFID таговите како идентификација на гајбите, туку
користи GRAI баркод носачот на податоци (Global
Reusable Asset Identifier – Глобален Идентификатор на
Повратно Средство).

Електронска комуникација
Delhaize и нејзините добавувачи добија несебична
поддршка и техничко знаење од страна на GS1 Белгија и
Луксембург во процесот на имплементација на GS1
Стандардите и усогласување со веќе воспоставените
текови на процедурите. GS1 Белгија и Луксембург, како
и другите Организации Членки на Глобалната GS1
Организација секогаш се подготвени да излезат во
пресрет на потребите на компаниите кои оперирраат на
одредени територии и да им обезбетат практични насоки,
притоа запазувајќи го својот став за деловна и политичка
неутралност.
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Процесот на учење и прилагодување на добавувачите
За
добавувачите,
новата
процедура
налага
прилагодување и одредени инвестиции, на пример во
имплементацијата на EDI пораките, користење на
гајбите и внатрешните пакувања, начинот на подготовка
на испораките и слично. И покрај процесот на учење и
прилагодување, како и инвестициите кои е неопходно да
се направат, повратниот одговор на добавувачите е
позитивен. За некои стоки, внатрешните пакувања можат
да се користат дури и како пакувања подготвени за
редење на полица.
Јасно е дека употребата на GS1 стандардите имаа
огромно и позитивно влијание врз процедурата на прием
на стоките. Оптимизацијата на текот на логистичките
процеси со GS1 стандардите за Delheize резултираше со
остварување на еден ефикасен и еколошки синџир на
снабдување.

Во пракса, циклусот на нарачување се одвива на
следниот начин: Delhaize праќа порака Нарачка ORDERS преку EDI до добавувачот. Откако камионот е
натоварен и подготвен да тргне, добавувачот испраќа
електронски известување за испорака (Испратница DESADV порака) за да му ги испрати на Delhaize
деталите во врска со натоварените гајби и нивната
содржина. По пристигнување на стоката во DC Fresh, се
скенира SSCC од етикетата на секоја поединечно
идентификувана палета.
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