Branschlösning Köttgrossist
Mindre manuella processer

Exempelföretaget i detta caset är en mellanstor grossist med ca 35anställda och
som levererar kött i hela Stockholmsregionen. Grossisten säljer det mesta inom
kött, fisk och skaldjur för restaurangbranschens behov. Grossisten omfattas även
av Hav & vattenmyndighetens nya Spårbarhetskrav som trädde i kraft i januari
2019. Spårbarhetskraven är ett EU direktiv som klubbades igenom redan 2011.

Utmaning
Ett flöde med livsmedel kräver full kontroll över lager och produktion, dessutom har leverantörer
av fisk rapporteringsskyldighet till Havs och Vattenmyndigheten.
o

Hur kan man skapa en effektivitet i produktionsflödet?

o

Vad kan göras för att minska administrationen kring fakturering av kunder?

o

Hur kan digitala verktyg hjälpa företaget att förenkla arbetsdagen i lager och
produktion?

o

Hur automatiserar man rapporteringen av fiskförsäljning till HaV?

Deras resa kan hjälpa er att välja ett affärssystem som förstår just din bransch.
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Effektiv produktion och smidigare flöden
När lagkraven för spårbarhet av fisk tillkom behövde livsmedelsleverantörer hitta en
lösning som täckte deras totala behov för verksamheten.
Direktkonsult har nu levererat lösningen SPÅRA, som är ett tillägg till Visma Business
som företaget haft sedan tidigare. Lösningen innefattar hela flödet från inleverans,
genom produktion och till utleverans av deras livsmedelsprodukter. Med SPÅRA får de
ett mer digitaliserat och effektiviserat flöde som sparar tid, ger bättre kontroll över lager
och även bättre kontroll över lönsamheten.

” Om vi är noggranna och fyller på systemet med rätt information så
fungerar flödet perfekt”
- Ekonomiansvarig
Före SPÅRA implementerades fanns en oro att systemet och kraven om att rapportera
till Hav & Vatten myndigheten skulle göra att arbetet var långsammare och krävde mer
administration. Men nu, efter att SPÅRA är i full drift så märker företaget alla fördelar
med ett tydligt flöde med digitala verktyg.
•
•
•
•
•
•
•

Mobil Lager ser till att plockaren väljer produkter utefter datum och hållbarhet.
De använder mindre tid till inventering och korrigeringar av lagersaldon eller
batcher.
Returer på grund av felplock existerar inte längre.
Enklare märkning med etikettlösningar som integreras med SPÅRA.
Mindre övertidsarbete när man har bättre kontroll av flödet.
Ingen produktkännedom krävs, en vikarie eller nyanställd kommer i arbete
omedelbart.
Bättre kontroll över kylvarorna och speciellt brutna förpackningar.

Kontroll över priser
En av de stora fördelarna vår grossist upplever med att ha implementerat SPÅRA är att
de nu har ordning på kostpriset genom hela flödet, både före och efter produktionen.
De ser vad en vara faktiskt kostar och kan ta ut rätt pris för sina produkter.
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Mobil Lager – digitalisera plockrutinerna
Mobil Lager är en viktig del i SPÅRAS flöde. Du får en förenklad och digitaliserad
process ute i verksamheten, där handdatorer som är anpassade för miljön hjälper
personalen. Med funktioner som inventering, godsmottagning, märkning och plockning,
får du med Mobil Lager en handdatorlösning som gör att du enkelt kan effektivisera din
lagerhantering.
Det går inte bara fortare, det blir också färre fel. Du
sänker dina kostnader samtidigt som kvaliteten och
kundservicen förbättras. Istället för utskrifter eller
listor på din dator ger det mobila gränssnittet dig
full kontroll via en handdator och du har alltid
uppdaterad lagerinformation.

Integrera och automatisera
Har ditt företag liknande processer, med livsmedelsproduktion eller intensiva
lagerflöden? Vill du öka effektiviteten och flexibiliteten i era verksamhetsprocesser? Då
är Visma Business och SPÅRA lösningen för dig!
Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er att digitalisera ditt företags
arbetsprocesser?
Ring mig på 0733-939 748 eller maila till jonas.svensson@direktkonsult.se
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