Globalny Język Biznesu

INFORMACJA PRASOWA
Elektroniczna wymiana danych między Maspex a PEKAES
Firma Maspex wdrożyła komunikaty GS1 XML, które pozwolą przyspieszyć procesy
transportowe, wyeliminować ewentualne błędy oraz obniżyć koszty wymiany
informacji. Zalety implementacji odczuwalne są zarówno dla producenta, jak
i jego operatora logistycznego – firmy PEKAES.
„Z projektem standaryzującym proces wymiany danych pomiędzy systemami operacyjnymi
firmy zlecającej oraz usługodawcy wiązaliśmy od początku duże oczekiwania. Mamy nadzieję,
iż w efekcie zastosowania standardowego rozwiązania komunikacji GS1 XML w przyszłości
znacznie

przyspieszymy

integracje

z

naszymi

potencjalnymi

dostawcami

usług

oraz

ograniczymy koszty w postaci utrzymywania serwisu różnych dotychczasowo stosowanych
rozwiązań” – podsumowuje Dariusz Smaza, Z-ca Dyrektora d.s. Logistyki w firmie Maspex.
Korzyści z wprowadzenia GS1 XML:
•

skrócenie integracji systemów między partnerami biznesowymi

•

obniżenie kosztów projektów EDI (elektronicznej wymiany dokumentów)

•

zwiększenie przejrzystości transakcji elektronicznych

•

przyspieszenie obsługi błędów związanych z nieprawidłowymi danymi w komunikatach
transportowych

„Projekt realizowany przy aktywnym wsparciu GS1 Polska, pozwolił nam wdrożyć standard
komunikacji,

przy

jednoczesnym

usprawnieniu

procedury

obsługi

zleceń.

Dodatkowo

wypracowane rozwiązania i dokumentacja będą niewątpliwie pomocne przy kolejnych
projektach. Oferowanie integracji systemowych zgodnych z normami GS1 przyczyni się do
skrócenia jej czasu i obniżenia kosztów, co będzie stanowiło wartość dodaną dla naszych
Klientów” – komentuje Piotr Gaik, Kierownik Działu Rozwoju i Wdrożeń PEKAES Sp. z o.o.

Więcej informacji na temat wdrożenia GS1 XML w firmie Maspex znajduje się tu:
http://bit.ly/maspex-pekaes
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GS1 Polska – Zarządza Systemem GS1 w Polsce. Jako jedyna upoważniona instytucja przyjmuje firmy
i instytucje z Polski UE do Systemu GS1 i nadaje im uprawnienia do stosowania kodów kreskowych GS1. Wspiera
Uczestników Systemu w efektywnym wdrażaniu standardów GS1, stanowiących zbiór wielobranżowych rozwiązań
i narzędzi identyfikacyjnych oraz komunikacyjnych. Opracowuje rozwiązania krajowe oraz bierze aktywny udział
w rozwijaniu globalnych standardów i nowych zastosowań.

Firma Maspex jest liderem na rynku soków, nektarów i napojów w Polsce, w Czechach, na Słowacji, czołowym
producentem na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii i na Litwie oraz wiodącym producentem produktów instant (kawa,
kakao, herbatki rozpuszczalne) w Europie Środkowo-Wschodniej. Maspex to także lider na rynku makaronów
w Polsce oraz ich wiodący producent w Rumunii. Zajmuje również wysoką pozycję na rynku dżemów, keczupów
i sosów oraz jest czołowym producentem w segmencie dań gotowych i przetworów warzywnych w Polsce.
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Chemikals Sp. z o.o., Spedycja Polska SPEDCONT Sp. z o.o.
PEKAES Sp. z o.o. jest jedną z największych spółek sektora TSL. PEKAES zapewnia kompleksową obsługę
Klientów w ramach całego łańcucha dostaw – oferuje pełen pakiet usług logistyki magazynowej, dystrybucję
drobnicową krajową i międzynarodową oraz spedycję: całopojazdową krajową, międzynarodową, morską
i lotniczą, kolejową, jak również logistykę towarów masowych i usługi intermodalne.
PEKAES dysponuje jedną z najefektywniejszych sieci krajowych terminali dystrybucyjnych, kolejowymi
terminalami kontenerowymi i przeładunkowymi w Polsce oraz siecią kilkunastu partnerów zagranicznych we
wszystkich kluczowych krajach Europy. W 19 polskich oddziałach, 1 terminalu kontenerowym, 2 terminalach
kolejowych oraz 6 magazynach logistycznych, firma zatrudnia blisko 1 100 pracowników.

