Rozwiązanie Darwin EDI
zapewnia ciągłe powiązania handlowe z firmą Ford
Firma Burrenkopf powstała w 1945 roku
i jest producentem oraz hurtownikiem
najwyższej jakości olejów i smarów.
Burrenkopf ma swoją siedzibę w Kolonii
i dostarcza szeroką gamę produktów do
dużych firm. Firma, która posiada ponad
60 lat doświadczenia w swojej branży
może się poszczycić wydajnym procesem
realizacji zamówień i fakturowania.
Jako lokalny dostawca wysokiej jakości
smarów dla firmy motoryzacyjnej Ford,
Burrenkopf
wcześniej
przyjmował
zamówienia i zarządzał wymianą
dokumentów biznesowych za pomocą
portalu internetowego Forda.

Jednakże, po zmianach w procesach
biznesowych Ford zlecił firmie przejście
na zintegrowany system EDI i wymianę
dokumentów w postaci zaszyfrowanej,
przy czym ta zmiana była niezbędnym
wymogiem dalszej współpracy.
Burrenkopf nie miał wdrożonego systemu
EDI i zlecał wszystkie swoje potrzeby
w zakresie technologii informacyjnych
dostawcom
zewnętrznym.
Firma
zwróciła się z prośbą do Data
Interchange o dostarczenie rozwiązania
EDI celem kontynuowania współpracy z
Fordem.
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Burrenkopf
oczekiwał
rozwiązania, które będzie łatwe
w użytkowaniu, szybkie w
implementacji i niedrogie oraz,
co najważniejsze, musiało ono
całkowicie spełniać wymagania
Forda.
Data
Interchange
zaproponowało
rozwiązanie
Darwin
wyposażone
we
wbudowaną funkcję obsługi
procesów EDI Forda.
Darwin
był
gotowym
rozwiązaniem, dzięki któremu
firma
Burrenkopf
mogła
otrzymywać
zamówienia
i
prognozy od Forda. Burrenkopf
mógł również wysyłać awiza
wysyłki, a także tworzyć całą
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powiązaną
papierową
transportowe.

dokumentację
i
etykiety

Od wdrożenia
rozwiązania
Darwin
Burrenkopf
wyeliminował
czasochłonne
procesy
wymagające
interwencji ręcznej i powiązane
z nimi koszty korzystania z
portalu internetowego. Firma
ograniczyła również znacząco
koszty administracji i łańcucha
dostaw.
Burrenkopf
był
również
zaskoczony tym, z jaką łatwością
udało się skonfigurować i
wdrożyć rozwiązanie. Szybka

implementacja,
instalacja,
konfiguracja,
szkolenia
i
przekazanie rozwiązania zajęło
dwa dni, czyli dużo mniej czasu
niż
przewidywały
praktyki
branżowe.

Klient: Burrenkopf

Dzięki
rozwiązaniu
Data
Interchange, które obsługuje
wszystkie procesy EDI w
procesie
transakcyjnym
dostawców Forda Burrenkopf
może nadal współpracować
z firmą jako dostawca 1-go
poziomu i jest w stanie
spełnić wszystkie wymagania
przyszłych klientów w zakresie
wymiany danych EDI.

Burrenkopf jest producentem i

Web: www.burrenkopf.com
Kraj: Niemcy
Branża: Motoryzacja

Profil Klienta
dystrybutorem wysokiej jakości
olejów , smarów i olejów smarowych
. Firma Burrenkopf została założona
w 1945 roku i dostarcza różnorodne
produkty naftowe i smarujące do
przemysłu, handlu, biznesu i klientów
indywidualnych.
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