CASE STUDY

PREMAR
O kliencie

Potrzeby

Firma Premar od ponad 25 lat prowadzi i rozwija swoją działalność
handlową w trzech obszarach: techniki, elektryki i motoryzacji. Słupska
firma jest Regionalnym Dystrybutorem znanych w kraju i na świecie
marek jak: Orlen Oil, Castrol, Rowe,
Petrygo, Organika, WD-40, Moje
Auto, Bosma, Alca, Baldwin Filters,
Filtron, Centra, Varta, Sznajder, FAG,
Stomil Sanok, Optibelt, SKF, SNR,
FŁT-Kraśnik, Passerotti, Corteco.
Odbiorcy i dostawcy są dla firmy
motywacją do ciągłego doskonalenia zarówno technicznego, m.in.
poprzez wdrożenie nowego systemu
zarządzania, jak i branżowego oraz
poszerzania asortymentu sprzedażowego. Firma jest bardzo dobrze
przygotowana
do
współpracy
w szerokim zakresie doradztwa
technicznego i doboru produktów.
Ponadto świadczy usługi serwisu
akumulatorowego i monitoringu
środków smarnych, przy współpracy
z serwisem olejowym Orlen Oil.

Szeroki
asortyment
Premaru
stale się rozwijał. Firma potrzebowała
nowego skalowalnego systemu ERP,
który umożliwiłby pełną automatyzację zarządzania polityką cenową
i stanami magazynowymi, a także
wsparłby procesy logistyczne.
Od nowego systemu właściciel
firmy oczekiwał spersonalizowania
interfejsów poszczególnych użytkowników (zgodnie z ich potrzebami
i funkcją) oraz wdrożenia rozwiązania
B2B, niezbędnego do obsługi partnerów handlowych. Nowe narzędzie
musiało również uwzględniać obszar
CRM, uproszczenie obiegu dokumentów i automatyzację procesów
księgowych.
W założeniu indywidualne cenniki
i
rabaty
musiały
uwzględniać
politykę tworzenia cen i dynamikę
zmian powiązaną z aktualną ofertą
producentów i dostawców. Dodatkowo – ze względu na bardzo rozbudowany asortyment – Premar oczekiwał
stworzenia modelu pracy w oparciu

BRANŻA MOTORYZACYJNA

o „drzewo” towarów. Pozwoliłoby
to
na
szybkie
zmiany
cen
w obrębie grup towarowych lub
asortymentu danego producenta
lub dostawcy. Pozostałe wymagania
to: usystematyzowanie informacji
o położeniu towaru w magazynie,
zarządzanie stanami, kompletacja
i inwentaryzacja oparte o system
kodów kreskowych, automatyczne
księgowanie i tworzenie list załadunkowych, które uwzględniałyby
optymalizację tras dostaw i ładowność samochodów.
Wysokie wymagania stawiane przez
Premar spełniał system Navireo
ERP firmy InsERT – dzięki szerokiej funkcjonalności podstawowej
oraz otwartości na wprowadzanie
indywidualnych
rozwiązań.
Natomiast Sfera Navireo umożliwiła
stworzenie dodatkowych modułów
funkcjonalnych, które obsługują
specyficzne dla przedsiębiorstwa
procesy. Wpływ na wybór Navireo
miała także dostępność obsługi
wdrożeniowej i posprzedażnej oraz
atrakcyjna cena.

