Bakoma Sp. z o. o.

OPIS WDROŻENIA SYSTEMU QGUAR

Miejsce wdrożenia:
Elżbietów k. Sochaczewa
Wdrożony system:
Qguar WMS Pro
Data rozpoczęcia współpracy:
2005 rok.
Praca magazynu:
Magazyn pracuje przez całą dobę,
siedem dni w tygodniu.

Profil Firmy
Bakoma Sp. z o.o wraz ze spółkami: Komagra Sp. z o.o, Polskie Młyny S.A., Bioagra S.A., Bioagra-Oil S.A.,
które tworzą grupę BZK Group ma na celu poszukiwanie rozwiązań na rzecz optymalizacji działań handlowych i operacyjnych w wybranych spółkach produkcyjnych.
Bakoma to największy producent i dystrybutor przetworów mlecznych w Polsce. Istnieje na rynku od
ponad 26 lat. Główna siedziba firmy znajduje się w Warszawie, natomiast produkcja jogurtów, serków
i deserów mlecznych ma miejsce w nowoczesnym zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Elżbietowie
koło Sochaczewa. Marka Bakoma znana jest z renomowanych oraz cieszących się uznaniem produktów,
do których należą: jogurty smakowe, jogurty naturalne, desery, musy owocowe, kefiry, śmietany i śmietanki, sery oraz batoniki.
Bakoma od dłuższego czasu buduje swoją pozycję jako silny producent przetworów mlecznych również
na rynkach zagranicznych. Produkty firmy dostępne są w takich krajach jak: USA, Anglia, Irlandia, Portugalia, Słowacja, Węgry, Rumunia, Rosja, Litwa, Estonia.
Produkty Bakoma cieszą się dużym uznaniem konsumentów. Potwierdzają to liczne medale i wyróżnienia, przyznane wyrobom spółki w konkursach, na targach oraz wystawach.

Charakterystyka branży/wyzwania
Producenci artykułów spożywczych należą do jednej z bardziej konkurencyjnych gałęzi gospodarki. Sprzedaż dóbr szybko rotujących stale wzrasta, co daje możliwość proponowania nowych produktów i wchodzenia na rynek z coraz ciekawszą ofertą. Szybka reakcja na zmieniające się potrzeby konsumentów, jest
więc gwarancją lepszego zysku. Firmy z branży spożywczej, aby stale rozwijać swój biznes i wygrywać
z konkurencją, powinny stosować w całym procesie przepływu materiałów i dystrybucji rozwiązania, które są efektywne i szybkie oraz zapewniają dostęp do szczegółowych informacji.

Wybrane rozwiązanie
Rozpoczęcie współpracy pomiędzy Quantum a Bakomą miało miejsce w 2005 roku. O wyborze Qguar
WMS Pro zadecydowało przede wszystkim doświadczenie firmy we wdrażaniu systemów w branży spożywczej, olbrzymi zestaw specjalizowanych funkcji, oraz możliwość dostosowania rozwiązania do indywidualnych potrzeb klienta. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze Qguar WMS Pro, była również
gwarancja poprawnej wymiany danych z istniejącym u klienta nadrzędnym systemem JD Edwards - ERP.

IT dla zarządzania łańcuchem dostaw

Korzyści
Wdrożenie Qguar WMS Pro okazało się dla Bakomy bardzo dobrym wyborem. Przy stale wzrastającej
liczbie asortymentu, system zwiększył wydajność operacyjną magazynu. Qguar WMS Pro umożliwił firmie
śledzenie partii i nośników magazynowych oraz zrządzanie partiami i datami przydatności. Zagwarantował zachowanie prawidłowej kolejności wydań produktów zgodnie z zasadą FEFO. Poprawie uległo
bezpieczeństwo oraz jakość obsługi klientów. Współpraca systemu z urządzeniami automatycznej identyfikacji pozwoliła firmie na usprawnienie pracy magazynierów, łatwą kontrolę stanów magazynowych,
a także na zmniejszenie ilości popełnianych błędów.
Dzięki wdrożonemu Qguar WMS Pro, firma ma możliwość zarządzania datami produktów w obszarze
zbiórki. Wdrażając system Qguar WMS Pro firma Bakoma Sp. z o.o uzyskała dostęp do stale rozwijanego
produktu, pozwalającego na dalszy rozwój procesów logistycznych oraz ich automatyzację.
Wychodząc na przeciw oczekiwaniom swoich klientów, a także dążąc do stałego usprawniania procesów
zachodzących na magazynie, Bakoma podjęła decyzję o aktualizacji Qguar WMS Pro. Upgrade systemu
do najnowszej wersji miał miejsce w 2013 roku, a jego nowe funkcje pozwoliły firmie na jeszcze efektywniejsze planowanie i zarzadzanie gospodarką magazynową.
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