Heineken
Logistyka
Studium przypadku

HISZPA SKI ODDZIA HEINEKENA WYBIERA
DRUKARKI ZEBRA DO DRUKOWANIA FAKTUR
I KWITÓW
®

Oddzia firmy Heineken w Hiszpanii, Servicio Integral a Horeca (SIH), wybra bezprzewodowe drukarki przenone Zebra
do drukowania kwitów i faktur z wykorzystaniem przenonych terminali podczas dostaw realizowanych przez
dystrybutorów firmy. Celem inwestycji jest usprawnienie procesów i podniesienie jakoci dokumentów oraz oszcz dno
czasu i zmniejszenie kosztów. SIH obejmuje 14 firm dzia aj cych w 22 lokalizacjach, obs uguje 300 tras dystrybucji i
zatrudnia 400 pracowników.

Problem
Dawniej kierowcy uywali wypisywanych odr cznie formularzy lub gotowych
druków odbijanych przez kalk , przez co tworzenie nowych dokumentów by o
utrudnione i powolne. Prowadzi o to do wielu skarg zwi zanych z b dami lub
trudnociami w odczytaniu dokumentów.

Cele
G ównym celem projektu by o przyspieszenie procesu dystrybucji i
umoliwienie dystrybutorom wprowadzania poprawek w zamówieniach
w czasie dostaw, co pozwala oby na eliminacj b dów w tworzonej
dokumentacji i w kocowym procesie wystawiania faktur. Ponadto firmie SIH
zalea o na zwi kszeniu jakoci pokwitowa i faktur drukowanych na
drukarkach przenonych oraz ograniczeniu kosztów nadmiernego zuycia
papieru.

Rozwi zanie
System wykorzystuj cy bezprzewodowe drukarki przenone Zebra QL 420™
i RW 420™ oraz terminale MC9060 firmy Symbol umoliwia teraz poprawianie
zamówie w czasie dostawy. Moliwe jest wprowadzanie zmian i drukowanie
na  danie bez marnowania papieru. W wyniku wprowadzenia tego nowego
procesu dystrybutor ma teraz udokumentowan ca prac wykonan
w terenie w ci gu dnia. Jest to moliwe dzi ki przesy aniu danych do
centralnego systemu przez terminale firmy Symbol.

G ówne korzyci:
wysokiej jakoci dokumenty dla odbiorców kocowych,
elastyczno – kierowcy mog teraz drukowa na miejscu u klienta,
szybkie drukowanie kwitów i faktur na  danie (co pozwala na eliminacj
b dów zwi zanych z odr cznym wpisywaniem informacji),
automatyczne przetwarzanie informacji z trasy na koniec kadego dnia pracy,
oszcz dno papieru,
atwa w uyciu drukarka z szybk wymian papieru.

Zastosowane rozwi zanie:
Seria RW 420 firmy Zebra
Seria QL 420 firmy Zebra
Terminale MC9060 firmy
Symbol

Víctor A. García Ortiz, kierownik dzia u informatyki w SIH Distribution,
stwierdzi : „Zastosowanie przenonych drukarek termicznych wysokiej jakoci
jest korzystne zarówno dla wizerunku naszej firmy, jak i dla naszych klientów.
Urz dzenia te pozwalaj nam drukowa kwity i faktury wyszej jakoci i nie
zawieraj ce b dów, co przyspiesza proces fakturowania i ogromnie
oszcz dza czas powi cany na prace administracyjne.”
David Parras, dyrektor ds. rozwoju sprzeday w Zebra Technologies Spain,
powiedzia : „Jestemy bardzo zadowoleni z tego projektu i uzyskanych
rezultatów. Z przyjemnoci b dziemy nadal pracowa nad nowymi
rozwi zaniami dla SIH i firmy Heineken w Hiszpanii.”

Przyszo
W przysz oci SIH planuje wdroy w swoich 22 jednostkach ( cznie 400
kierowców) system urz dze Zebra i Symbol, wykorzystuj c moliwoci
terminali. Oznacza to, e moliwe b dzie generowanie kwitów dostawczych
z kodami kreskowymi, co zapewni jeszcze szybsze przetwarzanie danych
w systemie SAP. Heineken planuje take zastosowa system ledzenia
towarów, z czym wi e si wdroenie we wszystkich magazynach firmy tego
samego rozwi zania.

Servicio Integral a Horecha (SIH)
SIH, spó ka nale ca do Heineken Spain, zapewnia scentralizowan obs ug
firmom zajmuj cym si dystrybucj produktów Heinekena w Hiszpanii.
Obejmuje to budow i zarz dzanie centralnym systemem komputerowym.
Firmy te zlokalizowane s w rónych punktach Hiszpanii i zapewniaj
dystrybucj produktów rónych marek nale cych do firmy Heineken, np.
Heineken, Amstel, Cruzcampo, Buckler, Kaliber, dla placówek handlu
detalicznego w sektorze hotelarsko-gastronomicznym. Firmy te prowadz
take dystrybucj produktów innych firm.
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Gówne korzy ci:
Wysokiej jako ci
dokumenty dla odbiorców
ko cowych
Elastyczno – kierowcy
mog teraz drukowa na
miejscu u klienta
Oszcz dno

papieru

