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INFORMACJA PRASOWA
Mniej dokumentów i błędów – globalny standard GS1 w Grupie Raben
Grupa Raben wdrożyła standard danych GS1 XML, dzięki któremu zlecenia oraz inne
komunikaty magazynowe monitorowane przez firmę mają jednolitą postać. Za
sprawą tego rozwiązania Grupa Raben poprawiła zarówno efektywność przepływu
informacji, jak również szybkość realizowanych procesów magazynowych.
Zastosowanie jednolitego kanonicznego modelu danych ułatwia przetwarzanie zleceń
magazynowych w systemach WMS Grupy Raben. Umożliwia również przyspieszenie
podłączania się nowych klientów i partnerów Grupy.
Początkowo wdrożeniem objęte były tylko komunikaty: awizo dostawy, potwierdzenie
otrzymania dostawy oraz potwierdzenie wydania.
W ramach prac zmapowano wszystkie poniższe komunikaty magazynowe do standardu GS1
XML:
• awizo dostawy,
• potwierdzenie otrzymania dostawy,
• potwierdzenie wydania,
• zamówienie,
• raport ze stoku,
• dane podstawowe,
• ruchy magazynowe (zmiany statusów; move in; move out).
Kolejnym etapem wdrożenia zostały objęte pozostałe
miały na celu uszczegółowienie przepływu informacji
magazynowych oraz stanów zapasów. Wprowadzenie
błędy związane z przepływem informacji dotyczącej
stanu fizycznego przechowywanego ładunku.

z wymienionych komunikatów, które
dotyczących realizowanych procesów
monitorowania statusów zmniejszyło
rezerwacji towaru lub monitorowania

„Zastosowanie
jednolitego
standardu
danych
dla
komunikatów
magazynowych
w wewnętrznym obiegu informacji nie tylko uporządkowało model danych, ale również
pozwoliło na dalszą automatyzację procesu przetwarzania danych w organizacji. Uwzględniając
podobne efekty uzyskane z wdrożenia komunikatów transportowych, mamy możliwość
integracji wszystkich procesów logistycznych w Grupie Raben. Wprowadzane reguły powodują
automatyzację przetwarzania dokumentów oraz minimalizację błędów zarówno przy ich
opracowaniu, jak również poprawnym interpretowaniu informacji” – komentuje Krzysztof
Garstecki, Kierownik Zespołu EDI w Raben Management Services

Przykładem długofalowych korzyści jakie Grupa Raben osiągnęła wdrażając jednolity standard
danych GS1 XML w procesach magazynowych, jest:
•
•
•

obniżenie kosztów projektów EDI (elektronicznej wymiany dokumentów),
przejrzystość transakcji elektronicznych realizowanych w procesach magazynowych
Grupy Raben,
istotne skrócenie czasu wdrożeń operacji dla nowych klientów, którzy zdecydowali się
na zaadaptowanie po swojej stronie standardu GS1 XML.

„Wdrożenie standardu GS1 XML w Grupie Raben przebiegło płynnie i bezproblemowo. Firma
działała proinnowacyjnie i poszukiwała standardu, który spełni ich obecne i przyszłe wymagania
biznesowe, a jednocześnie ma charakter globalny, dobrze udokumentowany i utrzymywany
przez niezależną i wiarygodną instytucję. Wdrożenie standardu wpływa pozytywnie na poprawę
jakości współpracy pomiędzy kontrahentami oraz transparentność danych w obrębie Grupy
Raben, co oznacza, że założony przez nas cel projektu został zrealizowany” – podsumowuje
Agata Horzela, Ekspert ds. TSL w GS1 Polska.
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GS1 Polska – Zarządza Systemem GS1 w Polsce. Jako jedyna upoważniona instytucja przyjmuje
firmy z polski UE i instytucje do Systemu GS1 i nadaje im uprawnienia do stosowania kodów
kreskowych GS1. Wspiera uczestników systemu w efektywnym wdrażaniu standardów GS1,
stanowiących zbiór wielobranżowych rozwiązań i narzędzi identyfikacyjnych oraz komunikacyjnych.
Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze aktywny udział w rozwijaniu globalnych standardów
i nowych zastosowań.

Więcej informacji www.gs1pl.org

2

