ST UDI UM PRZYPA D KU K L IE N TA

„ Manhattan Associates to strzał w dziesiątkę. Ta
firma ma już imponujące osiągnięcia i pokazała,
że rozumie złożoność działalności w naszej
branży oraz że jej zasięg terytorialny jest na tyle
szeroki, aby zapewnić nam wsparcie w globalnym
wdrażaniu systemów”.
Jarno de Laat
dyrektor operacyjny ds. centrum kompetencji
– dystrybucja, Grupa adidas, Global IT
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Centrala: Herzogenaurach, Niemcy
Centra dystrybucyjne: Spartanburg, Karolina
Południowa, USA (100.000 m kw.), Manchester,
Wielka Brytania (50.000 m kw.),
Seul, Korea Południowa (14.000 m kw.)

Rozwiązania firmy Manhattan:
Warehouse Management for Open Systems
Supply Chain Intelligence
Labour Management
Slotting Optimisation

Połączone systemy: przenośniki, sortownice,
wyświetlacze regałowe, systemy radiowe, ERP

Zadanie:
Usprawnienie platformy systemów
łańcucha dostaw Grupy adidas dla
wszystkich marek.

Grupa adidas wprowadza
rozwiązania firmy Manhattan
w celu wsparcia globalnych
procesów dystrybucji
Sukces w świecie sportu

G

rupa adidas jest jednym z wiodących światowych producentów
artykułów sportowych. Oferuje szeroką gamę produktów skupionych w
trzech podstawowych segmentach: adidas, Reebok i TaylorMade-adidas Golf. Po
przeprowadzeniu strategicznej oceny swoich globalnych procesów dystrybucji
Grupa adidas postanowiła zastosować nową platformę systemów łańcucha
dostaw w trzech swoich centrach dystrybucyjnych, co pozwoli firmie zapanować
nad zwiększonym poziomem złożoności jej światowej sieci dystrybucji. Firma
potrzebowała nowych systemów, które nie tylko zarządzałyby etykietami różnych
marek, ale musiałyby też radzić sobie z wieloma zmiennymi związanymi z
dystrybucją artykułów sportowych na skalę światową.
Strzał w dziesiątkę

Rozwiązanie:
Rozwiązania Manhattan Associates do
zarządzania dystrybucją wybrane dla
trzech strategicznych lokalizacji w USA,
Europie i Azji.

Wyniki:
Standaryzowany model systemów
dystrybucji, lepsza kontrola i widoczność
łańcucha dostaw, większa dokładność
informacji o zapasach.

Firma Manhattan Associates została wybrana ze względu na jej szeroką
wiedzę specjalistyczną i doświadczenie w pomaganiu przedsiębiorstwom
w rozwiązywaniu problemów związanych z łańcuchem dostaw, a także jej
dotychczasowe udane wdrożenia w firmach prowadzących działalność
międzynarodową oraz z uwagi na jej doświadczenie w sektorze obuwniczym i
odzieżowym. Grupa adidas kupiła od firmy Manhattan kilka modułów pakietu
rozwiązań do zarządzania dystrybucją Distribution Management, w tym
Warehouse Management for Open Systems, Labour Management, Slotting
Optimisation oraz Supply Chain Intelligence.
Jarno de Laat, dyrektor operacyjny ds. centrum kompetencji – dystrybucja,
pion Global IT w Grupie adidas, powiedział: „Manhattan Associates to strzał
w dziesiątkę. Ta firma ma już imponujące osiągnięcia i pokazała, że rozumie
złożoność działalności w naszej branży oraz że jej zasięg terytorialny jest na tyle
szeroki, aby zapewnić nam wsparcie w globalnym wdrażaniu systemów”.
Grupa adidas rozpoczęła pierwszą fazę wielozakładowego wdrażania systemu
w trzech lokalizacjach. Faza ta objęła strategiczne centra dystrybucyjne firmy w
Seulu w Korei Południowej i w Manchesterze w Wielkiej Brytanii oraz magazyn
odzieży w Spartanburgu w amerykańskim stanie Karolina Południowa. Wdrażanie
systemu we wszystkich trzech zakładach miało przebiegać jednocześnie.

Warehouse Management for Open Systems, Supply Chain Intelligence,
ADIDAS – STUDIUM PRZYPADKU Z DZIEDZINY ŁAŃCUCHA DOSTAW |
			
Labour Management, Slotting Optimisation

Współpraca zespołowa

Centra dystrybucyjne, w których rozwiązanie
Manhattan Associates już działa, korzystają teraz z
szybszego przetwarzania operacji niż jakiekolwiek
inne magazyny przedsiębiorstwa, a połączenie z
systemem ERP firmy adidas udostępnia kadrze
kierowniczej dużo więcej informacji.

Nad projektem pracowali wspólnie członkowie zespołu Grupy
adidas oraz konsultanci Manhattan Associates. Firma adidas
koordynowała projekt ze swojej centrali IT w Niemczech,
gdzie oprogramowanie Manhattan Associates jest fizycznie
zainstalowane.
Najbardziej złożone było wdrożenie systemu w Wielkiej
Brytanii i USA, gdyż te centra dystrybucyjne są w wysokim
stopniu zautomatyzowane. Oprogramowanie Manhattan
Associates musiało być zintegrowane z systemem sterowania
zarządzającym urządzeniami transportu bliskiego w
zakładach. Pomimo tych trudności we wszystkich trzech
lokalizacjach system wdrożono w terminie, a podczas fazy
testowania w praktyce zidentyfikowano tylko niewielką liczbę
zmian w konfiguracji, które trzeba było wprowadzić w celu
dokładniejszego dostosowania pracy systemu do wymagań
firmy adidas.
Centra dystrybucyjne, w których rozwiązanie Manhattan
Associates już działa, korzystają teraz z szybszego
przetwarzania operacji niż jakiekolwiek inne magazyny
przedsiębiorstwa, a połączenie z systemem ERP firmy adidas
udostępnia kadrze kierowniczej dużo więcej informacji.
Po sukcesie pierwszej fazy projektu adidas stwierdził, że zespół
projektowy zajmujący się wdrażaniem rozwiązania Manhattan
to „Najbardziej efektywny zespół projektowy roku 2008”.

Więcej informacji o Manhattan Associates i naszych rozwiązaniach:
Ameryka Północna i Południowa +1 877.596.9208 • Europa, Bliski Wschód i Afryka +44 (0)1344 318000
Region Azji i Pacyfiku +61 (0)2 9454 5400 • www.manh.com
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