
                                                                   
 

www.imfactory.pl  / imfactory@astor.com.pl  / tel. 585540900 

Bifodan poprawił ocenę terminu dostawy na czas z 82% do 98% i zwiększył obroty 

100% pewności skutecznego zarządzania 

Procesy produkcyjne w Bifodan obejmują mieszanie składników zgodnie z zaleceniami, produkcję 

tabletek lub kapsułek, obróbkę powierzchni, pakowanie, kontrolę jakości, zatwierdzanie i dostawę. 

ROB-EX zapewnia podgląd wszystkich procesów, zapewniając, że produkcja jest zaplanowana tak, aby 

zasoby i materiały były optymalnie wykorzystywane. ROB-EX zrobił ogromną różnicę w codziennej 

pracy w Bifodan. Kierownik ds. Logistyki i zakupów Steen Christensen mówi: „ROB-EX daje nam 

kontrolę nad czasem dostaw, a nasza niezawodność jako dostawcy jest na najwyższym poziomie. Jest 

to niezbędne w naszej branży. Nasi klienci mają 100% pewność, że ich zamówienia są w najlepszych 

rękach i że otrzymują uzgodnione dobra dostarczone w uzgodnionej jakości i na czas. Dzięki 

skutecznemu i ścisłemu zarządzaniu naszymi działaniami, od przyjęcia zamówienia do dostawy, 

możliwe było zwiększenie zarówno obrotów, jak i przychodów bez zatrudniania większej liczby 

pracowników. ROB-EX ma w tym udział. ” 

Od zamówienia do gotowego produktu 

ROB-EX to graficzne narzędzie do planowania, w którym informacje do harmonogramu produkcji mogą 

pochodzić z systemu ERP. W Bifodan ROB-EX jest zintegrowany z NAV. Gdy zamówienia klientów, 

zlecenia produkcyjne i zamówienia zakupu są tworzone w NAV, odpowiednie informacje o zamówieniu 

są wymieniane z ROB-EX, a ROB-EX może później automatycznie składać zamówienie  

w harmonogramie produkcji. Zmiany zostaną natychmiast wymienione z NAV, jeśli planista 

zmodyfikuje harmonogram produkcji. 

Oczywiste korzyści 

Istnieje szereg korzyści związanych z zapewnieniem odpowiednim pracownikom w Bifodan 

bezpośredniego dostępu do zaktualizowanego harmonogramu produkcji. 

• Dział zakupów koncentruje się na tym, czy zamówione towary dotrą na czas, dzięki czemu 

zaplanowane zamówienia mogą rozpocząć się na czas 

• Optymalizacja planowanych zakupów, co oznacza, że surowce do produkcji docierają jak 

najbliżej czasu konsumpcji 

• Zmniejsza to poziom zapasów i obniża koszty obsługi 

• Uspokaja i zwiększa wydajność, gdy można wziąć pod uwagę wąskie gardła i inne problemy, 

zanim wpłynie to na trwającą produkcję w postaci nagłych zmian 

• Bifodan nie musi poświęcać czasu na omawianie możliwych zmian i opóźnień z klientami 

wewnętrznie w firmie 

• Brak zamówień, gdy dział sprzedaży obiecuje czas dostawy, którego Bifodan nie może spełnić. 

W harmonogramie produkcji pracownicy mogą zobaczyć, jakie będą konsekwencje pilnego 

zamówienia. 

• Wykres obciążenia roboczego w ROB-EX daje działowi sprzedaży możliwość szybkiego 

sprawdzenia, czy dostępna jest zdolność do przyjmowania nowych zamówień 

Zwiększona wiarygodność i obroty 
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Bifodan spełnia terminy dostaw na 98% zamówień po wdrożeniu ROBEX. Wcześniej było to około 82% 

zamówień, które zostały dostarczone na czas. Teraz Bifodan ma większą wiarygodność jako dostawca, 

a także zwiększył zadowolenie zarówno klientów, jak i pracowników. Ponadto lepsze planowanie 

produkcji przyczyniło się do 20% wzrostu obrotów. 

Wyzwania 

Aby uzyskać jak najbliższą 100% zgodność z obiecaną dostawą, ponieważ bezpieczeństwo dostaw jest 

ważnym czynnikiem w przemyśle farmaceutycznym. 

Solutions 

• ROB-EX planner 

• ROB-EX viewer 

• ROB-EX plus 

• ROB-EX project 

• ROB-EX manpower 

• ROB-EX integration 

• ROB-EX series & groups 

• ROB-EX multi-user 

Korzyści 

• Zgodność dostaw wzrosła z 82% do 98% 

• Zwiększona wiarygodność 

• Przyczynia się do 20% wzrostu obrotów  

 

O kliencie 

Bifodan A / S produkuje suplementy diety i lekarstwa. Produkcja składa się zarówno z własnych 

produktów Bifodan, jak i marek klientów. Po wdrożeniu ROB-EX Scheduler Bifodan poprawił swoją 

wiarygodność jako dostawca i zrealizował 20% wzrost przychodów. 

 


