Peter Justesen

Supply chain er nøglen
til profitabel vækst
Peter Justesen har på godt ét år reduceret lagerværdi med 57 % og
forbedret servicegrader, likviditet samt lageromsætningshastighed
markant.
”Vi har altid været stærke på både salg og
indkøb. Det nye er, at vi nu optimerer på
den samlede værdikæde og balancerer
forsyning og salg gennem en systematisk
sales & operations planning-proces.”
udtaler BO Quist, COO.

Vi satser på lønsom vækst
Peter Justesens resultater er opnået med
fokus på SCM, category management og
S&OP med støtte fra ABC Analyzer.
”Fokus på disse områder er
afgørende for, at vi kan
skabe lønsom vækst i
vores forretning” fortæller
Bo Quist, COO i Peter Justesen

ABC ændrer adfærd og driver
forandringer
Peter Justesen har siden 2014 brugt ABC
Analyzer, som et af værktøjerne til at lede
og styre forsyningskæde og varesortiment.

Hvad gjorde

Peter Justesen?
Lagerværdi
reduceret med

Systematiske S&OP
processer

Servicegrad hævet til

+ 95%

-57%

“Det er meget vigtigt for os, at det ikke kun er et
operationelt værktøj.”
”ABC Analyzer er hos os både et strategisk,
taktisk og operationelt værktøj. Det skaber langt
mere værdi for os, når vi bruger det til at styrke
det tværgående samarbejde, drive forandringer og
ændre adfærd i hele organisationen”, fortæller Bo
Quist.

Fokus på det væsentlige
ABC leverer data som beslutningsgrundlag på alle
niveauer hos Peter Justesen: Til direktion, Supply
chain-ledelse og det operationelle indkøb,
kundeservice samt salg.
ABC-modellen giver sammenlagt et brugervenligt
værktøj, der guider hele organisationen til at
fokusere på de varer, der er vigtigst for forretningen.

Læs mere om ABC Analyzer på www.abcsoftwork.com og hent en 30 dages gratis trial

Mål:

Resultat:

Forbedre servicegrader, likviditet og cash flow,
samt reducere unødig supply chain kompleksitet.

På godt et år har Peter
Justesen opnået:

Løsning:

Velfungerende og agile
S&OP processer, markant
lagerreduktion på 57 % samt
en stigning i servicegraden
til + 95 %.

Datadreven supply chain præget at transparens
og effektivt samarbejde mellem Salg og Supply
Chain. Alle niveauer fra direktion til operations
bruger ABC data som beslutningsgrundlag.
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