
Supply Chain

Inspiring consumer goods sector by everis



Cadena de subministrament.

Som capaços de proporcionar serveis i solucions que són importants en cada
pas del cicle vital d'un producte. A fi de millorar els índexs d'eficàcia d'una
cadena de subministrament, tenim dos objectius principals: agilitat a l'hora
d'adaptar-se a les noves necessitats empresarials i maximització dels recursos
actuals. Volem cobrir satisfactòriament qualsevol requisit que un client pugui
tenir i adquirir un control i una visibilitat màxims, per la qual cosa cal supervisar
diferents dimensions en els esdeveniments de la cadena de subministrament i
permetre prendre una decisió d'optimització.

El que importa realment
everis ha estat present en els canvis que el sector ha experimentat en els
darrers anys i ha participat en les transformacions que l'han modelat. L'àmplia
experiència que tenim en aquest sector fa possible que estiguem al capdavant
de l'avantguarda i el reconeixement.

Serveis:
• Manufactura eficient (MES).
• Excel·lència operativa.
• Cadena de subministrament en temps real.
• Planificació empresarial integrada.
• Operacions i manteniment d'actius (IoT).
• Innovació de productes sostenible (PLM).
• Excel·lència en el proveïment.



Manufactura àgil (MES).

Els fabricants s'han esforçat durant dècades a millorar la manera de dur a terme
les operacions de producció a l'àrea de manufactura a través de diferents
enfocaments. El mercat ràpid actual requereix una estructura de producció
integrada i eficient per facilitar que l'organització pugui satisfer la demanda
dinàmica dels clients de la manera més eficient.

Una part molt elevada dels representants del sector més destacats considera la
millora de l'eficiència dels processos de producció com un dels motors
principals que li han permès assolir els seus objectius d'excel·lència operativa i
reducció de costos. No obstant això, les millores de l'eficiència no arriben soles
sense una estructura de captura de dades sòlida i fiable, uns processos de
producció apropiats i unes solucions de TI amb alt valor afegit.

Com pot everis ajudar?
• Millora del control de les operacions a través de la introducció a l'empresa

d'una imatge de l'àrea de producció de baix a dalt.
• Millora contínua de les operacions (millora de l'eficiència [OEE], reducció

dels costos i els residus, identificació dels colls d'ampolla, etc.).
• Permetre l'estandardització i les comparacions de referència de les

operacions entre les plantes.
• Permetre la millora contínua, reduir el consum de paper a les fàbriques i ser

un agent clau d'Indústria 4.0.
• Augmentar la competitivitat al sector.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència internacional en implementacions de MES a tot Europa.
• Associació sòlida amb proveïdors de programari de MES.
• Coneixement sòlid del sector de béns de consum de venda ràpida.



Excel·lència operativa.

L'excel·lència operativa se centra en el creixement del negoci a través de la millora contínua
del rendiment de la cadena de subministrament:

• Augmentar la contribució del valor per als clients.
• Augmentar l'eficiència de tots els processos de la cadena de subministrament.
• Implicar el personal en la millora contínua dels seus processos.

L'excel·lència operativa a la cadena de subministrament dels béns de consum de venda
ràpida inclou tots els processos, des de l'adquisició de matèries primeres fins al lliurament
dels productes acabats a l'usuari final, és a dir: proveïdors, magatzems de matèries
primeres, activitats de manufactura, magatzems de productes acabats, canals de
distribució, majoristes i detallistes fins a arribar al client final.

Com pot everis ajudar?
• Implementació d'estratègies (basada en Hoshin Kanri):

 Definició del pla estratègic en què a l'equip de direcció s'inclou també la
participació d'altres col·laboradors.

 Implementació del pla.
 Supervisió i revisió del pla.

• La gestió del rendiment garanteix que els objectius s'assoleixin de manera eficient i
eficaç.

• Excel·lència al procés de la cadena de subministrament amb enfocaments específics o
combinats:
 Logística àgil.
 Manufactura àgil.
 Serveis àgils.
 Six Sigma i eines estadístiques avançades (SPC).

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (consultoria empresarial,

coneixements sobre béns de consum de venda ràpida, analítica i SAP).
• Conjunt d'actius disponible (conjunt d'eines d'avaluació del rendiment SC, segmentació,

escenaris SAP-IBP, etc.).



Cadena de subministrament en temps real.

En la cadena de subministrament en temps real s'espera adquirir un control i una visibilitat
màxims mitjançant la supervisió de diferents dimensions en els esdeveniments de la cadena
de subministrament. L'objectiu principal és reduir el temps que transcorre entre que
l'esdeveniment es produeix i les mesures o les decisions que es prenen amb relació a
aquest esdeveniment.

Controlar els esdeveniments rellevants és un factor clau per reduir els riscos, maximitzar
l'eficiència i augmentar l'agilitat a la xarxa. Guanyar competitivitat mitjançant l'oferta de
productes fiables i puntuals i millorar els serveis per als clients a través de:

• Adquirir, transferir i compartir dades en temps real.
• Fer un seguiment complet i obtenir una visibilitat organitzada a partir de la informació

rellevant.
• Refer els processos de planificació, comandes i avaluació en línia i de manera contínua.
• Controlar o pronosticar els esdeveniments i les desviacions.
• Establir controls i mesures automatitzades i intel·ligents a partir de les dades obtingudes.

Com pot everis ajudar?
• Permetre prendre decisions molt ràpides, precises i efectives.
• Crear una visibilitat de la cadena de subministrament d'extrem a extrem.
• Millorar la planificació i el canvi només a partir de l'evolució de la demanda històrica a la

demanda en temps real i de la informació sobre els esdeveniments.
• Realitzar diagnòstics més complexos mitjançant l'analítica com a sistema predictiu i

prescriptiu en temps real.
• Reduir els passos i permetre prendre mesures i decisions puntuals i al punt de l'activitat

empresarial.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Referències, experiència i associació amb grans peces clau de productes amb relació a

serveis i tecnologies estratègics com ara analítica, dades massives i mòbil.
• Coneixements sòlids sobre béns de consum de venda ràpida combinats amb

consultoria empresarial per a solucions de disseny específiques del sector alineades
amb cada cadena de valor.



Planificació empresarial integrada.

Crear xarxes de subministrament transparents i amb molta capacitat de resposta és
una de les qüestions clau d'aquesta transformació, en què s'optimitza el servei i la
rendibilitat del client mitjançant l'equilibri del subministrament a fi de satisfer la
demanda dinàmica a un cost òptim. En aquesta àrea, un dels objectius principals és
transformar la cadena de subministrament de l'empresa en una xarxa de demanda a
través d'una planificació empresarial basada en la demanda:

• Alinear els objectius estratègics, financers, comercials i operatius per a la
planificació empresarial basada en la demanda.

• Desenvolupar vistes a curt, mitjà i llarg termini de la demanda prevista a través de
diversos canals.

• Planejar a través de la col·laboració multifuncional, l'anàlisi i l'optimització dels
senyals de demanda en temps real, de les restriccions de subministrament i dels
requisits d'inventari.

• Ampliar la planificació mitjançant la col·laboració amb clients, socis i proveïdors.
• Convertir el pla en objectius factibles per a sistemes de compliment.

Com pot everis ajudar?
• Ampliació de l'horitzó de la planificació amb millora de la visibilitat a mitjà i llarg

termini.
• Gestió del desequilibri entre el subministrament i la demanda (amb efecte en els

beneficis i les pèrdues) efectiva i orientada al negoci.
• Millorar l'alineació a través de les diferents àrees de l'empresa (SC, màrqueting,

vendes, finances i proveïment).
• Optimització del pla d'inventari i de l'ús de les capacitats de producció.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (consultoria

empresarial, coneixements sobre béns de consum de venda ràpida, analítica i
SAP).

• Conjunt d'actius disponible (conjunt d'eines d'avaluació del rendiment SC,
segmentació, escenaris SAP-IBP, etc.).



Operacions i manteniment d'actius (IoT).

Estratègia i rendiment dels actius, planificació i programació del manteniment,
manteniment predictiu, gestió dels actius mòbils… Tots aquests problemes es
poden resoldre mitjançant l'ús d'Internet de les coses, la intel·ligència artificial,
les dades massives, etc.

Com pot everis ajudar?
• Planificació del manteniment i les operacions per als actius.
• Desenvolupament d'una xarxa de sensors que ofereix un sistema de

manteniment predictiu per als elements que intervenen en la producció.
• Sistemes secundaris per a l'estudi analític de la informació obtinguda a

partir de la xarxa de sensors a fi de generar quadres de comandament en
temps real per a la gestió d'actius.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Som experts a desenvolupar solucions amb les tecnologies més recents,

incloses IoT, intel·ligència artificial, etc.
• Podem assumir el control i el manteniment de qualsevol actiu que l'empresa

ja tingui.
• La nostra capacitat d'anàlisi de dades ens permet implementar solucions

específiques per gestionar el manteniment predictiu de qualsevol actiu.



Innovació de productes sostenible (PLM).

La innovació al sector de béns de consum és un procés complex que planteja
a les companyies reptes empresarials específics:
• Gestionar els projectes i els catàlegs d'innovació en un marc internacional

amb flexibilitat local.
• Gestionar les dades de productes i proveïdors en una única «versió de la

veritat» connectada.
• Millorar la formulació, l'embalatge, la qualitat de l'etiquetatge, el compliment i

la seguretat dels productes mitjançant processos predictibles.

Com pot everis ajudar?
• Cicles de desenvolupament del producte i l'embalatge més ràpids a fi

d'oferir productes de més qualitat, menys cost i més conformitat per
respondre a les necessitats dels consumidors.

• Reduir el cost de compliment.
• Millorar la satisfacció del client.
• Reduir les repeticions de treballs i les retirades de productes.

Valors diferencials del nostre enfocament
• everis coneix els processos de les empreses de béns de consum de

venda ràpida i les pràctiques recomanades per a la implementació de PLM.
• Serveis de PLM d'alt valor afegit que proporcionen una rendibilitat de la

inversió ràpida.



Excel·lència en el proveïment.

Vull ser més eficient i aconseguir estalviar al meu departament de Proveïment. Segur
que quelcom similar és la proclama més repetida dels directors de producció de
totes les empreses. Coneixeu bé les vostres despeses i les seves causes i
distribucions? Disposeu d'una metodologia definida per al proveïment basada en les
pràctiques recomanades del mercat per al vostre sector? Participa el vostre proveïdor
en els vostres processos? Feu un seguiment pel que fa a la conformitat amb el vostre
proveïdor actual? Obteniu descomptes comercials quan pagueu puntualment els
vostres proveïdors?

Estem segurs que, en moltes ocasions, molts directors de producció no tenen
resposta per a aquestes i altres preguntes relacionades amb els processos de
proveïment eficients i sostenibles.

A everis hem dissenyat un pla per abordar aquests reptes als departaments de
Proveïment de qualsevol empresa. Si es tenen en compte factors importants, com
ara l'estratègia, el temps o els sistemes, que permeten assolir un èxit garantit,
qualsevol empresa pot tenir un departament de Proveïment professionalitzat capaç
de respondre a qualsevol qüestió perquè disposa de suficients eines i coneixements.

Com pot everis ajudar?
• Gestió de la despesa.
• Aprovisionament electrònic.
• Gestió dels contractes.
• Compra segons comanda.
• Factura electrònica.

Valors diferencials del nostre enfocament
• Experiència en totes les disciplines necessàries per a l'èxit (consultoria

empresarial, coneixements sobre béns de consum de venda ràpida, analítica i
SAP).

• Conjunt d'actius disponible (presentacions comercials, referències, sistema de
demostracions).
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