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Transmeri prognostiserar och styr
produktionen med RELEX lösning
Lägre lager, ökad servicenivå
Helsingfors, Finland, 21 mars, 2013. Transmeri, import- och marknadsföringsbolag inom
dagligvaror samt kosmetika, samarbetar med ett annat välrenommerat finskt bolag –
RELEX; Europas snabbast växande leverantör av lösningar inom supply chain
management.
Transmeri har skapat nya processer för sälj- och verksamhetsplanering runt RELEX
prognostisering. Med den nya lösningen på plats kan Transmeri nu planera sin produktion
utifrån mer tillförlitliga försäljningsprognoser.
Transmeri och RELEX definierade tillsammans den nya processen, som bygger på
matematisk prognostisering. Inom inköp strävade Transmeri till att optimera
säkerhetslagren för både slutprodukter och förpackningsmaterial. Målsättningen var mer
korrekta försäljningsprognoser, lägre lagernivåer och ökad tillgänglighet. Resultaten har
varit mycket lovande.
“Detta var ett exceptionellt omfattande projekt, eftersom både orderberäkning och en
helt ny prognosprocess introducerades samtidigt”, säger RELEX VD Mikko Kärkkäinen.
”Trots detta höll sig projektet inom tidsramarna och genomfördes planenligt”.
“Integration genomfördes med hjälp av Acandos SAP-standardpaket. Detta gjorde det
möjligt att genomföra integrationen i en ambitiös tidtabell, trots projektets omfattning.”
Även kunden är nöjd.
“Kombinationen av RELEX system och våra nya processer har ökat prognossäkerheten
märkbart. 95 % av våra produkter prognostiseras helt automatiskt och
prognossäkerheten har förbättrats med ca tio procentenheter. Detta har haft en stor
betydelse för förankringen av förändringarna hos vår personal”, säger Transmeris
Produktions- och Logistikdirektör Pasi Berggren.
“Antalet förändringar och justeringar i prognoserna har reducerats kraftigt i takt med att
medarbetarna har börjat lita på de prognoser som systemet förser oss med”, fortsätter
Berggren.
Transmeri planerar nu att ytterligare utvidga användandet av RELEX lösning för att även
omfatta behovsplaneringen av råvaror.
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Om RELEX
RELEX är Europas snabbast växande leverantör av lösningar för leveranskedjan. Vi gör våra kunder mer
effektiva och mer lönsamma. Våra paradgrenar är optimering, automatiserad prognostisering,
varupåfyllning och analyser i realtid.
RELEX bildades av en grupp ledande logistikforskare från Tekniska högskolan i Helsingfors och deras
banbrytande forskning har lett fram till utvecklingen av våra SaaS (Software as a Service) och
installerade lösningar. Vi är kända för att alltid lyssna på våra kunder och för att kunna erbjuda dem
snabba, flexibla, problemfria och effektiva lösningar.
Vi arbetar med ledande detaljhandelsföretag och grossister, med välkända leverantörer av
konsumtionsvaror och med reservdelsföretag i hela Skandinavien. De låter våra prognoser styra
miljoner av varuflöden, använder sig av vår automatiska varupåfyllning i hundratals butiker och tiotals
lager och litar på att systemen kan kontrollera varuflöden värda miljarder euro.
Vi har hjälpt våra kunder öka sin försäljning och servicegrad, minska sina lagernivåer och -värde samt
att frigöra tid från beställande och avrop. Inte minst har vi hjälp dem att spara in kostnader.
Förutom prognostisering och automatiserad varupåfyllning, kan vi erbjuda lösningar för
lageroptimering, allokering, styrning av kampanjer, sortiment och säsonger, analys av leveranskedjan
samt optimering av frakt och beställningskvantiteter.
RELEX grundades 2005 och har vuxit genom att vårt goda rykte spridit sig. Nu har vi uppnått en 66:e
plats på Deloittes lista över de snabbast växande teknologiföretagen i Europa, Mellanöstern och Afrika.
Vi sysselsätter över 50 personer på våra kontor i London, Stockholm, Düsseldorf och på huvudkontoret
i Helsingfors.
Läs mer: www.relexsolutions.se

Om Transmeri
Transmeri Groups moderbolag, Oy Transmeri Ab, importerar och marknadsför populära dagligvaror
och kosmetika i Finland och Baltikum. Företagets omsättning 2011 var cirka 46 miljoner Euro och de
sysselsätter ungefär 190 personer.
Läs mer: www.transmeri.fi/en
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