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Tiekėjo valdomų atsargų strategija VMI (Vendor managed inventory) 

Kaip užtikrinti prekių buvimą parduotuvės lentynoje išlaikant  nedideles prekių atsargas? Atsakymą į tai duoda 
naujas ECR Community VMI vadovas. 

ECR Community parengtas VMI vadovas, paaiškina, kaip įmanoma užtikrinti gerą prekių prieinamumą,  išlaikant 
nedideles prekių atsargas. Be VMI principų čia pateikiamos ir strategijos įgyvendinimo, kontrolės bei tikslų 
nustatymo gairės, pateikiami gerosios praktikos pavyzdžiai. Nemokamą kopiją anglų kalba galite parsisiųsti iš čia: 
www.gs1.ch/ecr. 

Leidinys pavadinimu „Best practice in implementing VMI – a recommendation by the ECR Community“ supažindina su 
veiksmingu bendradarbiavimu paremta tiekimo strategija, kuri  užtikrina gerą prekių prieinamumą, išlaikant santykinai 

mažas atsargas. Leidinys apibendrina tiekimo grandinės ir akademinės bendruomenės ekspertų įžvalgas, padildydamas 

jas 15-oje  šalių atliktos apklausos rezultatais. Taip pat  leidinyje nagrinėjami pagrindiniai tiekimo grandinės klausimai, 
įskaitant VMI principus ir organizavimą, svarbiausios prekių kategorijos, įgyvendinimas, kontrolė bei ir IT sprendimai. 

Vadove aprašoma naujausia VMI teorija, joje pateikiami įrankiai bei šablonai, kurie palengvina strategijos praktinį 

įgyvendinimą tiekimo grandinės ekspertams. Šį vadovą privalu turėti visiems, kurie susiję su tiekimo grandinėmis Europoje. 

Rengiant šį vadovą dalyvavo 15 ECR ir GS1 organizacijų narių bei Talino technologijos universiteto dėstytoja Hele 

Hammer. Unikalų bendradarbiavimo projektą koordinavo GS1 Šveicarijos padalinys. Valentinas Wepferis,  Šveicarijos 

ECR/GS1 vadovo pavaduotojas, paaiškina: „Procesų modeliai veiksmingi tik tada, kad jie veikia tarpvalstybinėje erdvėje. 
VMI vadovas yra tik pradinis žingsnis, kurio vystymui reikia glaudžiai bendradarbiauti ir toliau“. Declanas Carolanas, ECR 

Community  bendravaldytojas sako: “VMI vadovas yra pirma svarbi ECR Community (anksčiau žinoma kaip ECR Europe) 

publikacija ir visiškai pagrįstai gali taip vadintis, nes ji gerai apibendrina ECR Community  tikslą ir prasmę - būti 
bendradarbiavimo lyderiu. 

ECR/GS1 Switzerland yra bendradarbiavimo platforma, kurios pagalba ekspertai kuria vertę, optimizuodami prekių ir informacijos 

judėjimą. GS1 Šveicarija savo darbe naudoja pasaulinius GS1 standartai ir ECR procesų modelius, kurių pagalba galima kurti 

efektyvesnes vertės grandines. GS1 Šveicarijos padalinio nariais yra daugiau kaip 5000 įmonių –taip asociacija gali pasiūlyti visiems 

prekybos partneriams patrauklų bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi tinklą. Praktiniai mokymai, naudingos publikacijos ir įkvepiantys 

renginiai skatina žinių sklaidą, naudingą visiems dalyviams. GS1 Šveicarija yra GS1 Global ECR Europe ir  Europos logistikos asociacijos 

narė. www.gs1.ch  

 

Norėdami daugiau informacijos apie VMI vadovą kreipkitės: 
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