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Tarneahela kulude optimeerimine

Tarneahela analüüs
Koostöös teie ettevõttega analüüsime teie praegust tarneahelat ja toome
välja peamised kokkuhoiu- ning arenguvõimalused. Sageli on tarnega
seotud kulud suuremad kui toote tükihind, sest infovood ei ole piisavalt
optimeeritud. Seepärast algab iga logistiline lahendus analüüsist.

Tootmine

Teie kasum
Ülalpidamiskulud

Täppisajastamise kulud
(just-in-time, JIT)

Teie tarneahela põhjaliku analüüsi alusel arendame välja logistilise
kontseptsiooni, mis koosneb erinevatest lahendustest. Olenevalt teie
eesmärkidest ja tarneahela keerukusest soovitame teile sobivat süsteemi
või kombineerime omavahel erinevaid logistilisi mooduleid, et pakkuda
terviklikku lahendust.

Ülalpool olev skeem annab ülevaate ettevõtete tarneahela etappidest.

Ülalpidamiskulud

Kõigi SFS inteci tegevuste peamine eesmärk on teie ülalpidamiskulude
vähendamine. Hoolimata täppisajastamise mooduliga (JIT) kaasnevatest
lisakuludest pakub see ettevõttele märkimisväärset kasumit, sest kokkuhoid
on igal juhul lisakuludest suurem.
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Ostetud kauba kogus

Ostetud kauba kogus
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Tarneahela kulude vähendamine.
Tarnijate arvu vähenemine.
Tarnekindlus.
Tarneahela läbipaistvus, mis lihtsustab kontrolli.
Väiksemad laovarud.
Rohkem aega lisandväärtust loovate tegevuste jaoks.

pushLOG: silt, millel on tellimisnupp!

mdeLOG: sisesta andmed ja telli juhtmevabalt!

Põhimõte

Põhimõte

pushLOG on ideaalne lahendus suuremõõtmelise kauba jaoks.
Tellimus antakse sisse ühe nupulevajutusega. Aktiivsed tellimused on
nähtavad tänu vilkuvale leedekraanile.

mdeLOG on praktiline laovarude haldussüsteem, mis põhineb
andmete mobiilsel registreerimisel. Töökindel vöötkoodilugeja
registreerib vöötkoodide abil kogused, mis saadetakse edasi
mobiilivõrgu või interneti kaudu.
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Ajasääst ja kokkuhoid, sest tellimuse saab sisse anda
nupuvajutusega.
Ideaalne lahendus suuremõõtmelise kauba jaoks.
Lihtne käsitseda.
Kulude vähendamine tänu laovarude optimeerimisele.
Kaob vajadus muude tellimuste esitamise süsteemide järele.
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Lihtne käsitseda.
Vähem tööetappe.
Logistikalahendus, mida saab piiramatult kasutada.
Tarneahela kulude vähendamine.
Optimeeritud laovarud.
Tellimisel tekkivate vigade ennetamine.

turnLOG®: pöörleb, tellib, kaup on kohal!

weightLOG: automaatne kaalumis- ja tellimissüsteem!

Põhimõte

Põhimõte

turnLOG® on rahvusvaheliselt tunnustatud raadiosagedustuvastusega
(RFID) logistikasüsteem kinnitusdetailide jaoks. Kaheosalise kasti
turnLOG® pöörlemine teeb automaatselt tellimuse – otse SFS inteci
ERP-süsteemis.

weightLOG® on täisautomaatne kinnitusdetailidega varustamise
süsteem. Igal kastil on kaal, mida juhib andur. See tagab kaalu täpse
mõõtmise ja varem kindlaks määratud tellimuskoguse sisseandmise,
niipea kui laos olev kogus on ettemääratust väiksem.
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Kulude vähendamine tänu laovarude optimeerimisele.
Kaob vajadus muude tellimuste esitamise süsteemide järele.
Kindlast haldussüsteemist tulenev tarnekindlus.
Saab valida osalise või täieliku haldussüsteemi vahel (kuni
laovarudeni).

Lihtne kohandada ettevõtte vajadustele.
Ei vaja hooldust.
Automaatse inventuuri võimalus.
Kindlast haldussüsteemist tulenev tarnekindlus.
Kulude vähendamine tänu laovarude optimeerimisele ja kauba
kiiremale ringlusele.

Platvorm eLogistics: tarnete optimeeritud haldus

Põhimõte

Klient

Tehnika, mis garanteerib tarnekindluse

eLogisticsi platvormi jõuavad pushLOG-i, mdeLOG-i, turnLOG®-i
ja weightLOG-i süsteemide tellimused.
Valitud seadistuse kohaselt edastab eLogistics tellimuse
automaatselt õigele tarnijale.
Võite rahulikult pühenduda oma ettevõtte põhitegevusele.
eLogistics lihtsustab teie elu, sest võimaldab ühtlustada väga
erinevate kaupade tarneahelat.
eLogistics on usaldusväärne, sest teie logistikasüsteemi
kasutamist haldab SFS intec.
eLogistics võimaldab aega võita, sest põhineb lihtsal ja kindlal
töömeetodil.
eLogistics vähendab kulusid, optimeerides teie tellimusi ja
infrastruktuuri.

Tellimuse esitamine

Pidev side RFID serveri ja
SFS inteci vahel
Raadiosignaal ja
aku laetuse kontrollimine
Pidev andmeedastus
GSM-i/GPRS-i abil
Vajaduste proaktiivne haldus
tänu andmete analüüsile
Töövahendid

Tellimusi edastavad transponderid
(tagid)
RFID kontroller
Tellimusi edastavad transponderid
töötavad ilma elektritoiteta ja teistest
ühendussüsteemidest sõltumata.
Masinate eluiga on 10 aastat ja
need ei vaja hooldust.

Eelised

Tellimuse töötlemine ja edasisaatmine

Tarnija B

ARVE

Aja- ja rahasääst.
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Säästlik haldussüsteem.
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Väiksemad laovarud.

■

Tarneahela lihtsustamine.

■

Vajalikud kaubad on alati laos olemas.

■

Võimaldab lao tööjõudu suunata teistele
tegevusaladele.

■

Võimalus kaasata teisi tarnijaid.

■

Võimalus keskenduda oma ettevõtte
põhitegevusele.

■

Aruandlusliides WebLOG.

Tarnija X
ARVE

Tarnija A

■

Ülevaade eelistest

Kaupade ja arvete voog

Lihtne süsteem

Hangete usaldusväärsus

Märkimisväärne ajasääst

Kulude vähendamine

