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Z globalnim e-katalogom GDSN do uspešnejšega poslovanja dobaviteljev
Boljše upravljanje blagovnih skupin
in promocija

Lažje upravljanje s podatki

Pretočnejša logistika

Učinkovitejše delo zaposlenih

• Uporaba mednarodnih standardiziranih in nacionalno dogovorjenih podatkov
za opis izdelkov (večja kakovost matičnih podatkov v bazi dobavitelja). Podatki
so standardizirani, natančni, popolni, dosledni, časovno opredeljeni.
• Vpis usklajenih podatkov enkrat za vse partnerje (prihranek časa pri ažuriranju).
• Optimalna usklajenost podatkov po vsej preskrbovalni verigi.
• Manj nesporazumov pri poslovanju s trgovci: manj sporov/napak pri
naročanju, dobavi, prevzemu in računih, natančnejši obračuni, manj odprtih
terjatev, manj reklamacij, manj odpisov.
• Manj razčiščevanja med partnerji o vsebini podatkov ob njihovem zajemu in
uporabi.

•
•
•
•
•
•

Skrajšanje časa uvedbe novega izdelka na trg.
Lažje spreminjanje in dodajanje podatkov o izdelkih.
Boljša preglednost in načrtovanje zalog.
Skrajšanje dobavnega časa.
Optimalna vidnost in plasma izdelkov.
Preprostejše in kakovostnejše poročanje o skupinah izdelkov.

Čas vstopa novega izdelka na polico je krajši v povprečju za dva do šest
tednov.

Upravljanje podatkov o naročilih in izdelkih je boljše za 67 %.
Čas za usklajevanje računov je krajši od 5 % do 10 %.
Manj težav je z računi, ker jih je sedaj kar 30 % napačnih zaradi slabih
matičnih podatkov.
Za interpretacijo podatkov pri prodajnem osebju je potrebnega za 5 %
manj časa.
Težave v zvezi s podatki o izdelkih v prodajnih procesih so manjše v
povprečju za 25 % do 55 %.
Izboljša se kakovost podatkov, saj je sedaj 80 % podatkov
nekonsistentnih.
Čas obdelave naročila se skrajša z 10 do 30 minut na 4 do 5 minut.

• Natančnejše komisioniranje.
• Večji odstotek brezhibno izpolnjenih naročil.
• Učinkovito dimenzioniranje naročil zaradi točnih tež in mer in zato boljši
izkoristek transportnega in poličnega prostora.
• Lažje sledenje naročilom in izdelkom v skladu z zakonsko regulativo.
• Manj izrednih naročil.
• Manj vračanja pošiljk.
Stroški logistike so manjši za 1 odstotno točko.
Nerazpoložljivost izdelka (Out of Stock) se zmanjša z 8 % na 3 %.
Napačna naročila se zmanjšajo s 3,6 % na 0,78 %.

Manjši obseg upravljanja s podatki omogoča prodajnemu, nabavnemu
in promocijskemu osebju, da več pozornosti in časa nameni spodbujanju
povpraševanja in povečanju obsega poslovanja.
Matične podatke o izdelkih zajamemo, obdelamo in objavimo
enkrat, prejmejo jih vsi partnerji, ki jih želijo.
Zajete podatke prek globalnega e-kataloga GDSN lahko tudi
izvozimo in uporabimo za nadaljnjo obdelavo.
Podatki o novih izdelkih in spremembe že zajetih podatkov so vidni
v trenutku nastanka.

Boljši poslovni izid zaradi kakovostnih podatkov

• Tako angleška kot tudi avstralska študija sta pokazali, da so matični
podatki o izdelkih v več kot 80 % primerov nekakovostni.
• Tako v Angliji ocenjujejo, da bo industrija v naslednjih petih letih
zaradi nedoslednih podatkov utrpela najmanj 300 milijonov funtov
izgub zaradi zmanjšane prodaje, zaradi dodatnih 710 milijonov
funtov stroškov (manko in dodatni stroški aktivnosti administriranja
za odpravo napak) pa bo temu ustrezno manjši tudi dobiček iz
poslovanja.
Ti stroški nastanejo zaradi izpada prodaje in vseh aktivnosti, ki so
potrebne za odpravljanje posledic nekakovostnih podatkov:
• manko trgovcev – 250 milijonov funtov,
• stroški aktivnosti trgovcev – 135 milijonov funtov,
• manko dobaviteljev – 225 milijonov funtov,
• stroški aktivnosti dobaviteljev – 100 milijonov funtov.
• Podobno tudi v Avstraliji ugotavljajo, da bodo trgovci in dobavitelji v
naslednjih petih letih utrpeli 675 milijonov dolarjev manjšo prodajo
od pričakovane in zaradi dodatnih stroškov aktivnosti administriranja za
350 milijonov dolarjev nižje dobičke iz poslovanja.
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uporabi.

•
•
•
•
•
•
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Lažje spreminjanje in dodajanje podatkov o izdelkih.
Boljša preglednost in načrtovanje zalog.
Skrajšanje dobavnega časa.
Optimalna vidnost in plasma izdelkov.
Preprostejše in kakovostnejše poročanje o skupinah izdelkov.

Čas vstopa novega izdelka na polico je krajši v povprečju za dva do šest
tednov.

Upravljanje podatkov o naročilih in izdelkih je boljše za 67 %.
Čas za usklajevanje računov je krajši od 5 % do 10 %.
Manj težav je z računi, ker jih je sedaj kar 30 % napačnih zaradi slabih
matičnih podatkov.
Za interpretacijo podatkov pri prodajnem osebju je potrebnega za 5 %
manj časa.
Težave v zvezi s podatki o izdelkih v prodajnih procesih so manjše v
povprečju za 25 % do 55 %.
Izboljša se kakovost podatkov, saj je sedaj 80 % podatkov
nekonsistentnih.
Čas obdelave naročila se skrajša z 10 do 30 minut na 4 do 5 minut.

• Natančnejše komisioniranje.
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• Lažje sledenje naročilom in izdelkom v skladu z zakonsko regulativo.
• Manj izrednih naročil.
• Manj vračanja pošiljk.
Stroški logistike so manjši za 1 odstotno točko.
Nerazpoložljivost izdelka (Out of Stock) se zmanjša z 8 % na 3 %.
Napačna naročila se zmanjšajo s 3,6 % na 0,78 %.

Manjši obseg upravljanja s podatki omogoča prodajnemu, nabavnemu
in promocijskemu osebju, da več pozornosti in časa nameni spodbujanju
povpraševanja in povečanju obsega poslovanja.
Matične podatke o izdelkih zajamemo, obdelamo in objavimo
enkrat, prejmejo jih vsi partnerji, ki jih želijo.
Zajete podatke prek globalnega e-kataloga GDSN lahko tudi
izvozimo in uporabimo za nadaljnjo obdelavo.
Podatki o novih izdelkih in spremembe že zajetih podatkov so vidni
v trenutku nastanka.

Boljši poslovni izid zaradi kakovostnih podatkov

• Tako angleška kot tudi avstralska študija sta pokazali, da so matični
podatki o izdelkih v več kot 80 % primerov nekakovostni.
• Tako v Angliji ocenjujejo, da bo industrija v naslednjih petih letih
zaradi nedoslednih podatkov utrpela najmanj 300 milijonov funtov
izgub zaradi zmanjšane prodaje, zaradi dodatnih 710 milijonov
funtov stroškov (manko in dodatni stroški aktivnosti administriranja
za odpravo napak) pa bo temu ustrezno manjši tudi dobiček iz
poslovanja.
Ti stroški nastanejo zaradi izpada prodaje in vseh aktivnosti, ki so
potrebne za odpravljanje posledic nekakovostnih podatkov:
• manko trgovcev – 250 milijonov funtov,
• stroški aktivnosti trgovcev – 135 milijonov funtov,
• manko dobaviteljev – 225 milijonov funtov,
• stroški aktivnosti dobaviteljev – 100 milijonov funtov.
• Podobno tudi v Avstraliji ugotavljajo, da bodo trgovci in dobavitelji v
naslednjih petih letih utrpeli 675 milijonov dolarjev manjšo prodajo
od pričakovane in zaradi dodatnih stroškov aktivnosti administriranja za
350 milijonov dolarjev nižje dobičke iz poslovanja.
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Viri:
GCI/CapGemini Report: Internal Data Alignment. (maj 2004).
www.gs1.org/docs/gdsn/IDA_GCI_Cap_Gemini.pdf
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