Studium przypadku: Ad hoc Management – doradztwo i działanie w sytuacji kryzysowej

Szybka interwencja i natychmiastowe rozwiązanie
problemu wysyłek w szczycie zamówień
doc. ver. CS-27-20140327

Charakterystyka firmy

Profil klienta

• Ddystrybucja materiałów
eksploatacyjnych oraz
urządzeń drukujących

SCOT sp. z o.o. jest niezależnym dystrybutorem
materiałów eksploatacyjnych oraz urządzeń
drukujących. Jest jedną z trzech największych firm
w tej branży w Polsce i zatrudnia 65 osób.

• Obrót roczny wynosi
około 80 mln zł
• Działalność od 1998 roku
• Jedna z trzech największych
firm tego typu w Polsce
w branży

Firma działa od 1998 roku i oferuje swoim
partnerom urządzenia drukujące: kopiarki, drukarki,
urządzenia wielofunkcyjne, faksy oraz produkty IT
i biurowe.

Zakres usług

Ad hoc Management

Osiągnięte efekty
• Usprawnienie organizacji pracy
w miejscu kompletacji
• Szybkie rozwiązanie problemu
w realizacji wysyłek
• Zapewnienie swobodnego
dostępu do towarów
i elastyczności miejsca
komasacji

Logisys dla SCOT
Logisys zrealizował w firmie
SCOT doraźne doradztwo
rozwiązujące problem
kompletacji przesyłek.
Logisys to firma będąca centrum
kompetencji logistycznych,
realizującym doradztwo
logistyczne, m.in. audyt
logistyczny, projektowanie
magazynu, optymalizację
procesów logistycznych, dobór
i wdrożenia systemów IT dla
logistyki.

[©SCOT]

Potrzeba klienta
Firma SCOT zwróciła się do Logisys ponieważ
potrzebowała rozwiązania problemu komasacji
w magazynie. W okresie największego ruchu
brakowało miejsca na pakowanie towaru oraz na
odstawianie przygotowanych przesyłek. Paczki
przeszkadzały w swobodnym przemieszczaniu się
pracowników magazynu. Strefa pakowania
i przygotowania przesyłek w magazynie zajmowała
około 20 m2.
Największy problem pojawił się w szczycie
sprzedażowym i znacząco opóźniał proces wysyłek
towarów z magazynu.

Rozwiązanie Logisys
Logisys zaproponował nowy sposób rozmieszczenia
infrastruktury w miejscu przygotowania towaru do
wysyłki pozwalający uzyskać dodatkowe miejsca
kompletacyjne. Osiągnięto to między innymi dzięki
innemu ustawieniu stołów.
Ponadto konsultanci Logisys doradzili zakup
rollkontenerów w celu usprawnienia przepływu
towarowego oraz poprawy organizacji pracy.

Szczyt zamówień ma być zebraniem często
całorocznych efektów pracy całej firmy.
Bardzo ważne jest, aby efekt skutecznej
sprzedaży nie został zniweczony przez wąskie
gardła w procesach magazynowych.
Skorzystaliśmy ze wsparcia Logisys, aby
podjąć szybkie i trafne decyzje, dzięki czemu
uniknęliśmy problemów w realizacji wysyłek.
Paweł Pernal, SCOT
Prezes Zarządu

Osiągnięte efekty
• Reorganizacja miejsca kompletacji przyniosła
natychmiastowe efekty w postaci przyspieszenia
procesu przygotowania przesyłek
• Dzięki zakupowi 4 rollkontenerów udało się
odzyskać miejsce w magazynie i usprawnić
przepływ ludzi i towarów
• Dzięki wózkom udało się z 1 m2 podłogi uzyskać
4 m2 miejsca na odkładanie paczek (czyli z 4 m2 –
16 m2), a kółka umożliwiły swobodny dostęp do
towarów i elastyczność miejsca komasacji
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