Yara Praxair investerer i flådestyring
”Når vi udstyrer chaufførerne med terminaler bliver mange dokumenter og manuelle
arbejdsgange overflødige”, udtaler productivity director Bjarke Kjeldsen, Yara Praxair.
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Fuld integration til SAP

Yara Praxair er en førende leverandør af industrigasser til
de fleste industrier i Skandinavien. Yara Praxair producerer,
leverer og markedsfører CO2, industrigasser, medicinske
gasser, specialgasser og tøris til et bredt udsnit af kunder.
Til distribution af gas til kundetanke råder Yara Praxair over
en større flåde specialindrettede tankbiler. Som en del
forretningen tilbyder Yara Praxair desuden installation og
vedligehold af gas-relateret udstyr monteret hos kunderne.

BulkPlanner er i forvejen integreret til SAP, der anvendes
som Yara Praxair-koncernens IT-system. Med indførelse af
flådestyring udvides integrationen yderligere.
”Flådestyringen giver os mulighed for at registrere de sidste
informationer elektronisk, og dermed vil vi have et komplet
elektronisk informationsflow - fra bestilling til levering,
fakturering og opfølgning”, afslutter Bjarke Kjeldsen.

Kørselskontoret i tankvognsafdelingen hos Yara
Praxair har gennem en årrække benyttet
BulkPlanner fra Locus til den daglige
ruteplanlægning. BulkPlanner anvendes til beregning
af graddage på kunders forbrug og lagerbeholdning,
ruteplanlægning for tankbilerne samt opfølgning på
distributionen. Løsningen suppleres nu med
flådestyring, så kommunikation mellem
kørselskontor og chauffører i fremtiden vil ske
elektronisk.

Effektivisering af arbejdsgange
”Når vi supplerer BulkPlanner med indførelse af
flådestyring effektiviserer vi arbejdsgangene i
distributionen yderligere, og samtidig reducerer vi risikoen
for fejl tilsvarende. Fragtdokumenter overflødiggøres,
administrative rutiner omkring fakturering automatiseres,
og mere præcis information giver os meget bedre mulighed
for opfølgning på distributionen”, konstaterer Bjarke
Kjeldsen.

Fakta Yara Praxair
Yara Praxair er et skandinavisk joint venture selskab mellem
det globale kemikalieselskab Yara International og Praxair,
som er et af verdens førende industrigasselskaber. Med
kontorer, produktions- og lageranlæg, samt forhandlere i
Norge, Sverige og Danmark, er Yara Praxair en førende
leverandør af industrigasser i Skandinavien.

Overblik og bedre kundeservice
Som en del af løsningen udstyres alle biler med GPS, og alle
informationer mellem chauffør og disponenter
kommunikeres i realtid.

Praxair beskæftiger på verdensplan ca. 27.000
medarbejdere, som forsyner mere end 1 million kunder
over hele verden. Praxair er bl.a. kendetegnet ved et meget
kompetent forskningsmiljø, som står bag mere end 3.000
aktive patenter.

”Vores produkter har ofte en central rolle i produktionen
hos vores kunder, og det er derfor af absolut vital
betydning at vi kan garantere forsyningssikkerhed. Med den
nye løsning vil vi kunne følge distributionen i realtid, og
dermed hele tiden sikre os et fuldt opdateret overblik over
status. Henvendelser fra vores kunder vil kunne besvares
straks, og vi vil kunne yde en optimal kundeservice”,
supplerer Bjarke Kjeldsen.

Yara International er en global virksomhed specialiseret i
fremstilling af landbrugsprodukter og miljøbeskyttelsesmidler. Som verdens største leverandør af mineralsk
gødning bidrager virksomheden til at producere fødevarer
og vedvarende energi til en voksende verdensbefolkning.
Yara beskæftiger omkring 7.300 medarbejdere, med en
årlig omsætning på omkring 60 milliarder danske kroner.
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