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Kemmler först i Tyskland med att välja
planeringssystem från RELEX
Helsingfors, Finland, 20 maj, 2013. Kemmler Baustoffe GmbH, som försörjer
byggnadsfirmor och kontraktörer i södra Tyskland med byggnadsmaterial och kakel, har
valt RELEX sofistikerade verktyg för prognostisering, analys och styrning i syfte att
reducera lager- och hanteringskostnader med bibehållet höga servicenivåer.
“Vi önskade ett lagerstyrningssystem som inte bara försäkrar att våra kunder alltid hittar
det de behöver, utan även hjälper våra inköpare att planera och styra sortimentet i våra
butiker”, säger Ingo Herzog, Inköpsdirektör på Kemmler. ”Sedan tidigare letade vi efter
mjukvara för att optimera våra lager utifrån säsongsvariationer, och vi blev särskilt glada
över RELEX analytiska förmågor som hjälper oss att utveckla våra försörjningsprocesser
och vår sortimentsstyrning ännu mer.”
Kemmler, ett femte generationens familjeföretag som sysselsätter 1100 personer i mer
än 20 butiker, erbjuder en ”one-stop-shop” med produkter som företagets lojala kunder
kan lita på, oavsett om de är civilingenjörer som jobbar i ett stort projekt eller
hantverkare som ska sätta in ett nytt badrum.
“Byggnadsprojekt kräver omsorgsfull timing”, säger Herzog. ”Om material inte finns på
plats när det behövs så kan det stanna upp hela processen. Kemmler är synonymt med
pålitlighet – om du behöver något vill vi försäkra oss om att det finns på lager när du
behöver det – och det betyder att vi alltid måste ha kontroll över varenda del av det
breda sortiment som våra kunder förväntar sig.”
Innan avtalet slöts besökte chefer från Kemmler två långvariga RELEX-kunder i Finland.
Deras case belyste det nära samarbetet med RELEX, snabbheten i implementationen och
det nästan obefintliga behovet av löpande support.
Teamet från RELEX utförde en förstudie där Kemmlers befintliga försäljnings- och
lagerdata kördes genom systemet, för att i detalj visa var lagernivåer kunde reduceras
väsentligt utan att minska tillgängligheten. RELEX analytiska förmågor uppvisades när
frågor som krävde uppmärksamhet från ledningen, t.ex. långsamma eller olönsamma
artiklar, enkelt identifierades och komplementerades med åtgärdsförslag.
Integrationen mellan RELEX och ERP-mjukvaran UniTrade slutfördes snabbt, som Ingo
Herzog konstaterar: ”På bara några veckor efter projektstart så hade vi fullständigt
uppdaterad synlighet av alla materialflöden i våra butiker i RELEX. Vi kan nu få ut mer
värde från vår beställningsprocess, dels genom bättre utnyttjande av våra lager, dels
genom att konsolidera påfyllningen från våra leverantörer.”

www.relexsolutions.se

© RELEX

Press Release
Lehdistötiedote
20 maj, 2013
dd.mm.yyyy

Teamet från RELEX är entusiastiska över det nya samarbetet. ”Kemmler är ett
förstklassigt bolag som kontinuerligt letar efter smarta förbättringsmöjligheter och att få
deras kvalitetsstämpel är både en riktig komplimang och ett utmärkt sätt att markera vårt
inträde på den tyska marknaden”, säger Dr. Timo Ala-Risku, RELEX Tysklandschef.
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Om RELEX
RELEX är Europas snabbast växande utvecklare av planeringsystem inom detaljhandel och ligger i
absolut framkant vad gäller forskning, utveckling och praktisk affärsledning.
Med sina banbrytande lösningar gör RELEX sina kunder effektivare och lönsammare. Utöver
prognostisering och automatiserad varupåfyllning kan RELEX även erbjuda lösningar för
lageroptimering, allokering, styrning av kampanjer, sortiment och säsonger, analys av leveranskedjan
samt optimering av frakt och beställningskvantiteter.
RELEX system länkar samman analyser med genomförbara åtgärder. Företagets ingenjörer har
utvecklat en högeffektiv databas konstruerad för tillämpningar inom logistik och varuförsörjning, som
tillåter omedelbar behandling av stora mängder data med resultat levererade i realtid. Det har
möjliggjort för företaget att vara pionjärer inom anpassningsbar processutveckling: ett flexibelt och
målorienterat arbetsätt som tillåter processen att växa fram genom kontinuerliga finjusteringar.
Detta medför att RELEX mjukvara är enkel att installera, konfigurera och rulla ut. Systemet är lätt att
anpassa och kunderna behöver inte kunna förstå programmeringskod, ha en egen IT-avdelning eller
ringa konsulter – de kan själva driva sin egen systemutveckling.
RELEX grundades år 2005 av en grupp ledande logistikforskare från Helsingfors Tekniska Universitet.
Företaget har kunder i elva europeiska länder och håller snabbt på att etablera sig som ett
förstahandsval inom detaljhandelssektorn. RELEX har ungefär 60 anställda på kontoren i London,
Stockholm, Düsseldorf och Helsingfors, där det sistnämnda är huvudkontoret.
Läs mer: www.relexsolutions.se
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