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Improving stock and service

MODERN VOORRAAD MANAGEMENT
Binnen veel bedrijven is er een continue uitdaging om voorraad niveaus te managen
en processen die hiermee te maken hebben te verbeteren. Huidige software
systemen bieden hiervoor vaak onvoldoende functionaliteit wat resulteert in een
extensief gebruik van complexe spreadsheets.

DE GENOVA PLANNING
OPLOSSING IS GEBASEERD OP
TIA A3® SOFTWARE:


GEINTEGREERDE
ONDERSTEUNING VAN DE
GEHELE PLANNINGSCYCLUS



UNIEKE COMBINATIE VAN
LOGISCHE EN STATISTISCHE

Deze uitdaging vraagt om een software oplossing die voorraad controle combineert

VOORSPELMODELLEN

met uitstekende forecast functionaliteit en een sterke budgettering toepassing.



STERKE PROCESSTURING

Commerciële managers, product managers en supply chain managers moeten



WEB BASED

samenwerken om het optimale resultaat te behalen. Ze moeten sneller kunnen be-



EENVOUDIGE INTEGRATIE MET

slissen op basis van accurate informatie. De tool moet kunnen omgaan met com-

ALLE ERP SYSTEMEN


SNELLE “PLUG AND PLAY”

plexe organisatie structuren waarbij verschillende verkoopkanalen (internet, eigen
winkels, groothandel), voorraadlocaties (winkelvoorraad, regionale magazijnen, consignatie) en ordertypes (termijnorders, voorraadorders, POS) worden ondersteund.

IMPLEMENTATIE


KORTE TERUGVERDIEN TIJD

De Genova planning oplossing combineert deze vereis-

ten in één effectieve en efficiënte oplossing. Product ma-

DE GENOVA PLANNING
OPLOSSING WORDT GEBRUIKT BIJ:

nagers en commerciële managers worden ondersteund
bij het plannen en optimali-



KLEDING & SCHOENEN



HOME



VERLICHTING

voudig accurate vraagvoor-



ACCESSOIRES

spellingen genereren en de vraagontwikkeling (per verkoop kanaal) analyseren ge-



...

baseerd op actuele verkoopinformatie. Op basis van de geplande vraag, voorraad-

seren van het assortiment.
Planners kunnen snel en een-

dekking en veiligheid worden automatisch inkoop voorstellen voor zowel eind pro

WHOLESALE EN RETAIL

Improving stock and service

ducten als benodigde onderliggende materialen/tijd bij assemblage.

DE GENOVA PLANNING OPLOSSING
De software oplossing bestaat uit modules die aan te passen zijn aan de specifieke
bedrijfsprocessen.
Dynamische assortiments budget en management
De dynamische budget module stelt de organisatie

SOFTWARE
Genova werkt met “state of the art”
planning software, noodzakelijk voor
het optimaliseren van de service
niveaus zonder de voorraad onnodig te
verhogen.

in staat om het assortiment op verschillende manieren, dimensies en niveaus te plannen, zowel in

stuks als waarden. Of er nu per regio, product
groep, klantgroep of zelfs per artikel of klant wordt
gepland, de planning is altijd gebaseerd op dezelfde data. Het is het ideale planning platform en
geschikt voor assortimenten van iedere omvang.
Continue vraag voorspelling
Nadat het budget is vastgesteld neemt de vraagvoor-

CONSULTANCY
Onze ervaring in groothandel en detailhandel stelt ons in staat om het
planningsproces te analyseren en te
adviseren hoe dit het best kan worden
ingericht voor uw bedrijf.
Onze projectbenadering is “to the
point” en leidt tot een snelle
implementatie. Binnen enkele weken is
de oplossing operationeel.

spelling het over. Gebaseerd op historische en dagelijkse verkoop informatie, wordt een nauwkeurige

voorspelling gemaakt die rekening houdt met seizoen

TRAINING

patronen, uitzonderingen en eventuele verkoop in

Voorspellen en plannen blijft
mensenwerk. Wij leveren opleidingprogramma's om planning skills en
kennis te verhogen en te verzekeren
dat het proces optimaal ondersteund
blijft.

sets. De software herkent een structurele verandering
in het vraagpatroon en zal de planner hier tijdig op
attenderen. De oplossing ondersteunt “life cycle management”: het helpt de planner
bij het introduceren van artikelen en het identificeren van artikelen die uitgefaseerd
moeten worden. Eventuele marketingcampagnes worden separaat op artikelgroep en
artikel niveau gepland. Het effect van de campagne kan naderhand worden geanalyseerd.
Voorraad controle en inkoop management
Gebaseerd op de eerder vastgestelde markvraag wordt het inkoop voorstel bepaald.
Hierbij wordt rekening gehouden met beschikbare voorraad, openstaande inkoop

SUPPORT
Onze “hands-on” ondersteuning
gedurende de implementatie wordt
voortgezet na het “live” gaan van het
systeem. Onze persoonlijke betrokkenheid leidt tot een maximaal resultaat.

orders, veiligheidsvoorraden, economische bestel hoeveelheden, doorlooptijden,
enzovoort. Als het artikel wordt verkocht in verschillende maten dan wordt automa-

FIXED PRICE

tisch de ideale maatverdeling berekend en toegepast. Van artikelen met een stuklijst

Genova werkt op basis van all-in en
fixed price offerte. Dit betekent voor u
dat het project altijd binnen het budget
blijft.

wordt direct de behoefte aan onderliggende materialen berekend en de hiervoor benodigde inkoop voorstellen aangemaakt.
Management Cockpit

De management cockpit toont uitzonderingen en kengetallen (KPI’s) Vanzelfsprekend is er een directe Excel
interface voor ad-hoc analyses.
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Genova Consultancy is gespecialiseerd in de implementatie en ondersteuning van TIA A3 software met als
doel het optimaliseren en managen van voorraad en
inkoop processen.
Onze consultants hebben TIA A3 software succesvol
geïmplementeerd bij bedrijven in Nederland, België,
Zweden, Duitsland, Italië en Denemarken.
De kracht van de software tool is veelvuldig bewezen
in de kleding en schoenen industrie maar ook in aanverwante industrieën zoals workwear, meubels, woningtextiel en sieraden.

GEINTEGREERDE PLANNING EN “BEST IN
CLASS” VOORSPEL ALGORITMES LEIDEN TOT:


VERBETERING SERVICE NIVEAU



VERLAGING VOORRAAD NIVEAU

“BEST PRACTICE” PROCESSEN LEIDEN TOT:


SNELHEID (VAN DAGEN NAAR UREN)



NAUWKEURIGHEID



EFFICIENCY

GENOVA GARANTIE
IMPLEMENTATIE BINNEN EEN MAAND


OPERATIONELE SOFTWARE



GETRAINDE GEBRUIKERS



KORTE TERUGVERDIENTIJD

TIA A3® software is een product van TIA A3 Forecast
GmbH, Regensburg, Duitsland.

GENOVA CONSULTANCY BV

www.genovaconsultancy.com
info@genovaconsultancy.com
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