
Introduction
W , IKEA’s The pallets were given unique numbers by each
previous system for traceability and identification individual warehouse. However, if a pallet was sent
of products had become too fragmented. The from one IKEA warehouse to another, it needed to
furnishings compan be re-registered, a very time consuming process.
standards to introduce a more efficient and Following the results from the survey, IKEA began a
standardised structure to their supply chain. pilot projec

its unique identification key, the Serial Shipping
Pilot project Container Code (SSCC) for their warehouses in Älmhult

ommenced a study of which and Torsvik (Sweden) together with three of their
systems and methods were being used for largest suppliers. ly
traceability in the group and how these could be demonstrated positive effects during the pilot.
improved. The results of the study found that
goods could not be traced at pallet level outside
an individual IKEA warehouse, but only at truck
level. As the deliveries arrived from the supplier,
they were logged at the inbound goods dock.
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Анализа на случај
Во Mitchells & Butlers се имплементира Доставницата (ASN)
користејќи GS1 Стандарди за подобрување на видливоста на
залихите и ефикасноста

Со 15.000 нарачки од страна на пабови и ресторани секоја недела, од витално значење е Mitchells & Butlers да
има целосна видливост на залихите за компанија да биде во можност да води ефикасен бизнис. Компанијата
ги имплементираше централизиран систем за контрола на залихите кој се темели врз GS1 стандардите, притоа
остварувајќи значителна заштеда. Имплементацијата на Доставниците (Advanced Shipping Notices - ASN) ѝ
овозможи на компанијата брза и ефикасна детекција на евентуалните грешки во текот на нарачувањето,
испораката или фактурирањето.

Позадина
Mitchells & Butlers е водечки оператор на пабови и паб
ресторани во Обединето Кралство со околку 2.000 бизниси
кои нудат храна, пијалоци, забава и сместување на
атрактивни локации ширум земјата.Компанијата е основана
со спојување на два семејни бизниси на семејството
Мидландс во 1898 година, здружувајќи ги Пиварниците и
пабовите. Денес, Mitchells & Butlers води многу од
Британските лиценцирани брендови меќу кои се и познатите
All Bar One, Browns, Vintage Inns, Ember Inns, O’Neill’s,
Sizzling Pub Co., Toby Carvery и Scream.

Подобрување на точноста за залихите со Доставниците
Mitchells & Butlers воведе централизиран систем за
нарачки и прием кој ги користи Доставниците во над 2000
пабови низ државата. ASN се добиваат во GS1
XML формат, GS1 Стандард за електронски бизнис пораки.
Најголемите снабдувачи на компанијата со храна и
пијалоци го имаат имплементирано системот со поддршка
од страна на ИТ одделот на Mitchells & Butlers, за да се
обезбеди компатибилност на системите.

Менаџерите на пабови го користат системот за нарачки за
прием на нарачките со снабдувачите на Mitchells &
Butlers. Во рок од половина час од направената нарачка, се
испраќа потврда до системот за нарачкипо електронски
пат. Потоа снабдувачот испраќа до Mitchells & Butlers
Доставница со детали за доставата вклучувајќи кодови за
производот или GTIN-ови, вечер пред или утрото на
испораката.

По пристигнувањето на нарачката во еден паб, менаџерот
заедно со возачот ја прегледува испратницата на која се
внесуваат сите евентуални забелешки за квалитетот или
квантитетот на испорачаните производи пред двете страни
да се потпишат. Потоа менаџерот прави споредба на
Доставницата со испратницата. Содржината на
документите треба да се совпаѓа, освен во случај на
исправки на испратницата.
Позавршување на процедурата на проверка на ASN
(исправена доколку е потребно за да се совпадне со
измените направени на испратницата), производите се
примаат во залихите, а системот прави автоматско
ажурирање на нивото на залихи на пабот.




