Komunikat prasowy
W kwietniu 2017 roku Grupa O'KEY z powodzeniem
wdrożyła rozwiązanie JDA Category Management
Moskwa, 13. Czerwiec 2017 – Grupa O'KEY (LSE: OKEY), jedna z czołowych rosyjskich sprzedawców
artykułów spożywczych, ogłosiła wdrożenie zupełnie nowego systemu - JDA Category
Management.
Rozwiązanie JDA Category Management, wybrane przez grupę O'KEY, automatyzuje procesy
biznesowe związane z zarządzaniem przestrzennym asortymentu ("półką") w hipermarketach i
supermarketach.
System:
•
zapewnia kontrolę nad dostępnością produktów w sklepach,
•
umożliwia usprawnienie prezentacji produktów na podstawie planogramów i
•
zapewnienia prawidłowe oraz zautomatyzowane zamawianie produktów.
Wszystkie rozwiązania łatwo dostosowują się do potrzeb każdego sklepu przy użyciu integracji z
programem Microsoft Dynamics AX i ORACLE RPAS - biorąc pod uwagę specyfikę sprzedaży i
cechy regionalne.
Sergey Shamov, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu GC O'KEY, powiedział:
"Przed wdrożeniem systemu JDA Category Mangement, proces uzupełniania półki produktami nie
był zautomatyzowany, a wpływ czynnika "ludzkiego" był bardzo wysoki. Spowodowało to błędy w
zamówieniach i w rezultacie nie wszystkie produkty były wyeksponowane lub dostawy były
nadmierne.
System JDA pozwala zautomatyzować proces uzupełniania zapasów półek i zminimalizować
prawdopodobieństwo wystąpienia braku danego produktu, co znacznie poprawi poziom
zadowolenie naszych klientów. "
Prace nad wdrożeniem rozwiązania JDA zostały uruchomione w O'KEY na początku 2016 roku. We
współpracy z Generalnym Wykonawcą, Strategix CFT, który ma więcej niż 25 lat doświadczenia w
dziedzinie Category Management i Supply Chain projekt został pomyślnie wdrożony.
Jan Hanussek, Generalny Wykonwaca Strategix CFT, powiedział::
"Cieszymy się, że firma O'KEY wybrała rozwiązanie JDA Category Management. Chciałbym również
podziękować za owocną współpracę, która doprowadziła do pomyślnego zakończenia projektu.
Uważam, że ta decyzja biznesowa jest zgodna z obecną strategią O'KEY na rzecz wzmocnienia
wewnętrznych kompetencji w dziedzinie Category Management.
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FIRMA O'KEY WDRAŻA JDA CATEGORY MANAGEMENT

O O‘KEY
O'KEY jest jedną z największych sieci handlowych w Rosji. Głównym formatem sprzedaży detalicznej
grupy jest hipermarket pod marką O'KEY odpowiadający standardom europejskim. Supermarkety
pod marką O'KEY są uzupełnieniem do podstawowego formatu hipermarketów O'KEY. Grupa
rozwija innowacyjny format rabatów pod marką DA!. O'KEY był pierwszą rosyjską siecią detaliczną,
która wprowadziła kanał sprzedaży online z asortymentem hipermarketów w Moskwie i
Petersburgu. Grupa otworzyła w 2002 roku swój pierwszy hipermarket w Sankt Petersburgu i od tego
czasu wykazuje stały wzrost. Do dnia 19 kwietnia 2017 r. Sieć O'KEY obejmuje 164 sklepy: 73
hipermarkety, 36 supermarkety i 55 sklepów dyskontowych.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z: Menedżer Public Relations LLC O'KEY" Ksenia
Pescherova Kseniya.Pescherova@okmarket.ru
O STRATEGIX
Strategix CFT to globalna organizacja, która zapewnia zintegrowane i sprawdzone na rynku
rozwiązania z zakresu zarządzania kategorią (Category Management - CM) i łańcuchem dostaw
(Supply Chain Management - SCM). Strategix CFT opiera się na głębokiej wiedzy z dziedziny techniki
i biznesu. Organizacja już wielkorotnie pomogła wiodącym detalistą i producentom na całym
świecie przy wdrożeniu kompleksowych środowisk wspierających procesy Categotory
Management i Supply Chain. Strategix CFT powstał w wyniku konsolidacji między niemiecką firmą
doradczą o nazwie Strategix Enterprise Technology i firmy CFT inc. z branży IT z siedzibą w Chicago.
Firma Strategix CFT ma ponad 25 lat doświadczenia w CM i SCM oraz zatrudnia ponad 250 osób
na całym świecie w siedzibach w Niemczech, Polsce, Rosji, Turcji i USA.
KONTAKT
Strategix CFT Sp. z o.o.
Tel. +48 61 843 99 70
contact@strategix.pl
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