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Konsum Värmland väljer RELEX för
effektivare butikspåfyllning
Helsingfors, 28 maj 2015. Konsum Värmland, en kooperativ ekonomisk förening som ägs
av sina cirka 152 000 medlemmar, har valt RELEX för att förbättra och ytterligare
automatisera varupåfyllningen till sina dagligvarubutiker.
Konsum Värmland hade redan för flera år sedan implementerat auto-order med hjälp av
den funktionalitet som finns i föreningens affärssystem M3. För att lyfta varupåfyllningen
till nästa nivå och höja automationsgraden även för de allra färskaste varorna,
kampanjerna, högtiderna samt säsongerna, som hittills i stor utsträckning skötts manuellt
av butikspersonalen, krävdes mera avancerad funktionalitet. Därmed valde man att
komplettera affärssystemet med RELEX prognostiserings- och varupåfyllningslösning.
Implementeringen förväntas minska personberoendet i beställandet och frigöra tid för
ännu bättre kundservice i butikerna. Ytterligare strävar Konsum Värmland efter klara
ekonomiska effekter i form av minskat matsvinn, ökad försäljning genom ökad
hylltillgänglighet, samt sänkta lagernivåer.
”Vi har väldigt bra erfarenheter och har uppnått tydliga resultat i vårt samarbete med
dagligvaruhandlare i andra länder. Jag ser fram emot en lika framgångsrik implementering
och tror vi kan åstadkomma minst lika fina resultat tillsammans med Konsum Värmland,”
säger Johanna Småros, en av RELEX Solutions grundare och VD för den svenska
verksamheten.

Om Konsum Värmland
Konsum Värmland är en ekonomisk förening som ägs av sina cirka 152 000 medlemmar.
Huvudkontoret och styrelsen finns i Karlstad, och verksamheten bedrivs i 84 försäljningsställen över
hela landskapet.
Konsum Värmland driver också en egen livsmedelsindustri i form av bageri, lagercentral och
transportcentral. I föreningens helägda dotterbolag finns gränshandelsbutikerna MaxiMat och
Charlottenberg Supermarket, Lågpriskedjan Pekås och Värmlands Chark AB.
Föreningen har cirka 1 300 årsanställda och den totala försäljningen uppgick under 2014 till 3,9
miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner
sig i ett mycket expansivt och offensivt skede.
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Om RELEX
RELEX Solutions är Europas snabbast växande utvecklare av SCM-lösningar.
RELEX egenutvecklade databas och applikation är först i världen med att erbjuda detaljhandel,
grossister och tillverkare SCM-lösningar som bygger på banbrytande, extremt kraftfull minnesbaserad
beräkningsteknologi.
RELEX system genomför avancerade kalkyler över 100 gånger snabbare än traditionella system. Detta i
kombination med systemets unika konfigurationsmöjligheter levererar en helt ny nivå av prestanda och
flexibilitet i planering och styrning av leveranskedjan.
Kunder i 16 länder utnyttjar RELEX system för prognostisering, lageroptimering och automatisk
varupåfyllning för att uppnå 30 % lägre lagernivåer, upp till 40 % mindre svinn och inkurans, ökad
servicegrad med tillgänglighetsnivåer på 98 % och över, samt klart högre lönsamhet.
RELEX grundades år 2005 av tre ledande logistikforskare och är idag Europas snabbast växande företag
i sin bransch. RELEX sysselsätter över 100 personer på kontoren i Stockholm, Oslo, London, Wiesbaden
samt huvudkontoret i Helsingfors.

Läs mera: www.relexsolutions.se
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