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Supply chain — att kombinera
olika processer
Supplychain består av en en process med många olika komponenter. Ju bättre
dessa delar samspelar desto större värde för företaget eftersom olika moment
tillsammans skapar synergi.
Detta var tidigare svårt att genomföra då det krävdes anpassade system för
att hantera varje organisations utmaningar. Idag har marknaden flertalet
specialiserade verktyg att erbjuda som alla finns i så kallade cloudbaserade
lösningar. Dessa kräver inte (dyr) utveckling eller hårdvara. Istället kan vi
effektivisera olika delar av vår supplychain med spetslösningar som utvecklats
för specifika uppgifter som gör dem bäst på marknaden.
Spetslösningar som utvecklats för specifika uppgifter ger även användaren
möjligheten att prova på och byta ut produkter som inte tycks fungera eller
skapa synergi i flödet.

Inköp — Hur håller ni koll på processen?
När det gäller inköp är det många företag som har mycket know how genom erfarna inköpare inom branschen.
Säsongsvariationer och säkerhetslager är något som ofta finns stor kunskap eller en vedertagen praxis kring.
Men allt eftersom att företag växer och marknaden fluktuerar blir det svårare och svårare att hålla koll på
alla parametrar — om man inte har ett lageroptimeringsystem. Systemet räknar ständigt ut rekommenderade
säkerhetslager och optimering för att du ska spara tid och pengar. Säsongsvariationer du inte visste fanns,
mönster och uträkningar som du annars lägger ner väldigt mycket tid på att förstå och räkna ut kan du nu få
förslag på av programmet.
Systemet samverkar med dig och det är fortfarande viktigt med den kunskap som inköpare besitter för att få ut
det mesta av det digitala verktyget. För det är just det som det är, ett verktyg för att minska mänskligt felande
och öka möjligheterna för den person som sitter på kompetensen.

Lagerhantering
Dags för digitalisering?
Affärssystemen är bra på att hålla reda på många processer. Allt från bokföring
till momsrapport och så klart lagersaldo. Det innebär att fokus ligger på många
områden och det är svårt att få till den specialisering som man skulle behöva för
att ta nästa steg. Steget från att hålla reda på order- och orderrader till att vara
ett hjärta i logistikverksamheten som skickar ut alla papper i leveransprocessen
och stöttar med logik runt påfyllnad med mera.
På många företag är det så dags att lagerhanteringen digitaliseras. För att
kunna leverera så hög kundnöjdhet som möjligt och inte lägga ner tid energi och
resurser i onödan krävs det ett digitalt verktyg som har koll på det hela. Plocka
ordrar med handdatorer och låt systemet räkna ut och optimera plockrutten.
Med ett lagerhanteringsprogram kan du som ansvarig få en bättre överblick och
kontroll på dina ansvarsområden. FIFO och annan lagerhantering optimeras
enkelt och låter dig se vilka varor som börjar ta slut, vilka som ska ut först,
prioriteras och var du kan hitta dem.

Leverantörsfakturor
Är du redo att förbättra processen?

Från 1:a april 2019 gäller lagen om att samtliga leverantörer till offentlig verksamhet måste
erbjuda elektronisk fakturering. Statliga organisationer ska hjälpa marknaden och driva på den
digitala utvecklingen. Elektronisk fakturering är en del av framtiden!
Idag finns digitala verktyg som underlättar administrativ fakturahantering. Från det att data
fångas på fakturan till distribution samt kontering/attestering med efterföljande arkivering.
Möjligheten att effektivisera attestering och betalning av leverantörsfakturor utifrån egna satta
villkor blir även allt vanligare. Systemet matchar leverantörsfakturor mot ordrar genom smarta
inbyggda matchningsmotorer, vilket gör att enbart granskning av differenser behöver läggas tid på.
Även om du fortfarande får pappersfakturor kan systemet omvandla dessa till elektroniska
fakturor. Denna typ av hantering har i många fall kraftfullt reducerat den administrativa
tidsåtgången och det är fullt förståeligt att samhället vill lägga pengar på värdeskapande och
inte på onödig administration.

Samtliga delar är idag ett måste för att företagets supply chain
ska fungera optimalt och ge sina anställda de bästa förutsättningarna för att göra ett bättre jobb och samtidigt
spara pengar.
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