GS1 Marketing

Анализа на случај
Во Mitchells & Butlers се имплементира Доставницата (ASN)
користејќи GS1 Стандарди за подобрување на видливоста на
залихите и ефикасноста
Со 15.000 нарачки од страна на пабови и ресторани секоја недела, од витално значење е Mitchells & Butlers да
има целосна видливост на залихите за компанија да биде во можност да води ефикасен бизнис. Компанијата
ги имплементираше централизиран систем за контрола на залихите кој се темели врз GS1 стандардите, притоа
остварувајќи значителна заштеда. Имплементацијата на Доставниците (Advanced Shipping Notices - ASN) ѝ
овозможи на компанијата брза и ефикасна детекција на евентуалните грешки во текот на нарачувањето,
испораката или фактурирањето.
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