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Jeden z největších maloobchodníků s potravinami na světě, který zaměstnává více 
než 500 000 lidí a slouží miliony zákazníků každý týden v Asii a Evropě, včetně 
Velké Británie a Severního Irska vyžadovalo podporu RGIS. Řetězec supermarketů je 
největší maloobchod s potravinami v Irsku s hrdým rekordem v investicích a vytváření 
pracovních míst a zaměstnáváním 9 000 kolegů ve více než 170 obchodech.

 POŽADAVEK

Řetězec supermarketů potřeboval řešení, které by zvýraznilo rozdíly mezi přijatými 
a zaúčtovanými zásobami v distribučním centru (DC).
Řetězec supermarketů požadoval, aby RGIS poskytla následující :
• Kontroly dodávek pocházející z konkrétního distribučního centra ve Velké Británii
• Poskytnutí reportů na USB flash disku
• Data pro zvýraznění rozdílů mezi přijatými a zaúčtovanými zásobami
• Zvýšit přesnost dodávek

 ŘEŠENÍ

Řetězec supermarketů uzavřel partnerství s RGIS, aby dokončil kontrolu dodávky 
z konkrétního projektu distribučního centra a RGIS poskytl :
• Telefonický hovor před inventurou k projednání následujícího :

• Veškeré položky, které nebudou předmětem počítání
• Interní personální plány pro sčítání
• Proces „Sin Bin“ u položek bez čárového kódu
• Odsouhlasení času zahájení
• Jakou kontrolu přesnosti bude potřeba provést

• Tým 15 zkušených auditorů RGIS naplánovaný na dva týdny (tři dny za týden) 
pro počítání konkrétních dodávek

• RGIS poskytl USB flash disk s informacemi o počtu; číslo oblasti, doručovací číslo, 
čárový kód, TPNB a množství

 VÝSLEDEK

Řetězec supermarketů zajistil pomocí outsourcingu od RGIS kontroly dodávky 
z konkrétního projektu distribučního centra, bylo dosaženo těchto výsledků :
• Celkem bylo přesně zkontrolováno 70 klecí
• Zákazník porovnal výsledky poskytnuté společností RGIS s dodávkami, a byl schopen 

prošetřit případné rozdíly
• Tento projekt měl pozitivní dopad na zvýšení přesnosti dodávek do řetězce 

supermarketů

Díky spolupráci s 
RGIS byl řetězec 

supermarketů schopen 
porovnat přesné 

výsledky, které mu 
poskytl RGIS společně 

s dodacími listinami, 
což mělo pozitivní 
dopad na zvýšení 
přesnosti dodávek
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