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KorzyÊci z wdro˝enia systemu ASW
w firmie dystrybucyjnej
W nawiàzaniu do rozmowy z wiceprezesem i dyrektorem ds. logistyki
firmy Auto-Art. SA. (Logistyka 2/2001)
przedstawia si´ krótki spis korzyÊci,
które firma osiàgn´∏a dzi´ki wdro˝eniu systemu ASW.
Charakter prowadzonej dzia∏alnoÊci

Auto-Art SA powsta∏ w roku 1991.
Niewielkie wówczas przedsi´biorstwo
dzia∏a∏o bardzo dynamicznie i ju˝
w 1994 roku przekszta∏ci∏o si´ w Spó∏k´ Akcyjnà, obejmujàcà zasi´giem
dzia∏ania znacznà cz´Êç Polski. Rok
1997, to pozyskanie przez firm´ inwestora finansowego Pioneer Poland Fund,
którego wk∏ad kapita∏owy zamknà∏ si´
kwotà 7,5 miliona dolarów. By∏ to moment prze∏omowy w rozwoju Auto Artu.
Spó∏ka mog∏a rozszerzyç sieç oddzia∏ów w ca∏ym kraju i po dziewi´ciu latach na rynku uzyskaç sprzeda˝ rocznà
na poziomie 42 milionów dolarów.
Obecnie Auto-Art SA jest czo∏owym
graczem bran˝y motoryzacyjnej
w sektorze after market, który obejmuje niezale˝nych dystrybutorów cz´Êci
samochodowych.
Dzisiejszy Auto-Art SA, to:
■

■

■

■

■

■

7 Regionalnych i 22 Lokalne Centra
Dystrybucji firmy
50 000 referencji do samochodów
zachodnich, krajowych i koreaƒskich
sieç ponad 100 autoryzowanych
warsztatów
struktura logistyczna zapewniajàca
klientom 24 godzinny cykl dostaw
bezpoÊrednia opieka przedstawicieli handlowych dla sta∏ych klientów
obroty roczne znacznie przewy˝szajàce 100 milionów PLN

Pomys∏ na sukces

Bran˝a motoryzacyjna wymusza na
przedsi´biorstwach poddanie si´ ogromnym rygorom walki konkurencyjnej. Ciàg∏e inwestycje, monitorowanie poczynaƒ
rynku, reakcja na kroki konkurencji, to ko-

niecznoÊç firm tego i ka˝dego innego
sektora. Jednak to nie wystarcza.
Jednym z kilku kluczowych pomys∏ów Auto-Artu by∏o wdro˝enie systemu
wspomagajàcego zarzàdzanie przedsi´biorstwem. Wspó∏pracujàc z konsultantami Instytutu Logistyki i Magazynowania wybrano system ASW, wdra˝any przez firm´ IBS Polska.

■

■

Najwa˝niejsze cele

Najwa˝niejsze cele, jakie Auto-Art
stawia∏ sobie wdra˝ajàc ASW, to:
usprawnienie obs∏ugi klienta, szybki
dost´p do wiarygodnej informacji,
szybkoÊç przep∏ywu informacji dla zarzàdu, optymalizacja stanów magazynowych. Oczekiwano oczywiÊcie, ˝e
system b´dzie niezawodny i umo˝liwi
analiz´ ca∏ego, prowadzonego biznesu. Przede wszystkim zaÊ celem by∏y konkretne oszcz´dnoÊci – zysk.
Dla realizacji planów w firmie wdro˝ono modu∏y: Finanse, Ârodki Trwa∏e,
Dystrybucj´, Zarzàdzanie Magazynem, Analizy oraz modu∏ internetowy
Internet Connection.
Efekty wdro˝enia

Na wroc∏awskiej konferencji o Zarzàdzaniu ¸aƒcuchem Dostaw w kwietniu br., Marek Borkowski przedstawi∏
korzyÊci, jakie jego firma uzyska∏a
dzi´ki wdro˝eniu ASW. Oto one:
Bie˝àca informacja
o wyniku finansowym firmy.
■

■

■

■

Raport miesi´czny – dost´pny jest jeden dzieƒ po zakoƒczeniu miesiàca
Raport starzenia nale˝noÊci i zobowiàzaƒ – dost´pny na bie˝àco.
Âcis∏a kontrola limitów kredytowych
kontrahentów
Szybki dost´p do statystyk dystrybucyjnych i finansowych

Zmniejszenie kosztów
obs∏ugi zleceƒ zakupu

Racjonalne zarzàdzanie zapasami

Po wdro˝eniu ASW nastàpi∏o poprawienie rotacji zapasami o 20%
■ Mo˝liwoÊç dokonania szybkiej segmentacji zapasów i na tej podstawie tworzenie zapasów optymalnych dla potrzeb firmy.
Stworzenie nowego kana∏u dystrybucji poprzez Internet przy pomocy
modu∏u ASW Internet Connection
■ Dotarcie do nowego klienta (warsztatu) le˝àcego poza zasi´giem dzia∏ania jednego z oddzia∏ów
■ Brak koniecznoÊci zatrudniania nowych pracowników do obs∏ugi zleceƒ internetowych.
■ Mo˝liwoÊç uzyskania przez klienta informacji technicznej (bardzo wa˝ne
w przypadku bran˝y motoryzacyjnej)
■ Mo˝liwoÊç uzyskanie przez klienta
informacji o dost´pnoÊci towaru
■ Mo˝liwoÊç Êledzenia statusu zleceƒ
sprzeda˝y
■ Mo˝liwoÊç
sprawdzenia przez
klienta swoich rozrachunków
■

Podsumowanie
■

■

■

■
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■

Stary system obs∏ugiwa∏o w tym za-

kresie 16 osób przy 27 000 pozycji asortymentowych, ASW obs∏uguje 8 osób przy 50 000 pozycji
Obs∏uga zleceƒ wewn´trznych. Stary system poÊwi´ca∏ na to 6 godzin
przy 27 000 pozycji asortymentowych, ASW – 3 godziny przy
50000 pozycji
Stopieƒ realizacji zleceƒ wewn´trznych. Stary system – oko∏o 75%,
ASW – 92%

System ASW spowodowa∏ obni˝enie
kosztów w ciàgu jednego roku o 25%.
ASW umo˝liwia sprawne zarzàdzanie firmà wielooddzia∏owà.
Jest platformà do rozwoju nowych
lokalizacji, jak i nowych produktów
Umo˝liwi∏ stworzenie nowego kana∏u dystrybucji
Umo˝liwia zarzàdzanie ca∏ym ∏aƒcuchem dostaw.
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