Közös nyelv a minőségi áruátvételben
Félreértések,
elégtelen
információáramlás,
rosszul felmért igények – az áruátvétel folyamatát gyakorta megnehezítik ilyen, és ehhez hasonló
problémák, melyek a beszállítók és a forgalmazók
számára időben és pénzben egyaránt veszteséget okoznak. A minőségi áruátvétel során a feltárt
hiányosságok következtében visszaküldött termékek mind a termelőnek, mind a forgalmazónak
jelentős kárt okoznak; részint a költséges szállítás,
részint a polcokról hiányzó, vagy a nem megfelelő
minőségű termékek következtében. A frissáru termékkör esetében a gondok hatványozottan jelentkeznek, hiszen a jól megfogalmazott minőségi
elvárások ellenére ezen termékcsoport paramétereinek objektív mérése és rendszerbe foglalása a legkevésbé kidolgozott.
A FoodSys Minőségellenőrzési és Technológiai Portál Frissáru Minőségellenőrzési Rendszer modulja
egyetlen központi adatbázisban tárolja az egyes cikkek minőségi jellemzőit, a minőségi áruátvétel során
alkalmazandó vizsgálatok leírását és az elvárt minőségi paramétereket. Csökkenti a minőségi áruátvétel folyamatában jelentkező meglepetéseket és félreértéseket, mind a beszállítói, mind a forgalmazói
oldalon. Lehetővé teszi az objektív, döntési helyzetet nem teremtő áruátvételi folyamat megvalósítását.
Az ellátási lánc szereplői számára egységes, minden résztvevő számára érthető és egyértelmű kommunikációs felületet biztosít.
Az FMR modul:
· elektronikus rendelésfeladást tesz lehetővé szállítói oldalról, megkönnyítve és lerövidítve az áruátvétel
időtartamát a forgalmazó telephelyén,
· a forgalmazók és a beszállítók számára érthető és egységes kommunikációs felületet biztosít,
· objektív, egységes, naprakész információkkal feltöltött áruátvételi rendszer,
· modulokként kezeli az egyes frissáru kategóriákat és azok minőségi követelményeit,
· egységesíti a minőségvizsgálati, minőségbiztosítási és márkázási feladatokat,
· speciﬁkációs adatbázisa rugalmasan bővíthető – új termékekkel, vagy akár termékcsoportokkal,
· a forgalmazók és beszállítók számára is egyértelművé és naprakésszé teszi az elvárásokat.
Milyen előnyökkel jár mindez az Ön és a vállalata számára?
· a közös nyelv használatával csökken a visszafordított áruk mennyisége, amely időt és pénzt takarít
meg mind a beszállítók, mind a forgalmazók oldalán,
· a naprakész adatbázisok csökkentik a félreértések lehetőségét a beszállítók és a forgalmazók között
– a termékminőségre vonatkozó követelmények egyértelművé, közérthetővé válnak,
· időt takarít meg a keresési, szűrési és statisztikai feladatok során,
· az átvett és visszautasított tételek időpont, beszállító vagy termék szerint listázhatók,
· egyszerűbbé válik a szállítói minősítés és a termékminőség alakulásának mérése.

