LUIS ALEXANDRU, ANA ȘI CORNEL
Decizia de a implementa soluția integrată Route Planner & iTrack Logistics a venit în urma unei perioade de analiză în care ne-am convins de potențialul aplicațiilor de a ne susține în planiﬁcarea dinamică a rutelor și veriﬁcarea în timp real a acestora. Proiectul a fost unul complex, cu multe provocări,
cu toate acestea a fost implementat în timp util și în bugetul alocat, datorită unei bune comunicări
între echipele de implementare și a experienței consultanților implicați. Utilizarea acestor soluții ne
ajută în planiﬁcarea eﬁcientă, rapidă și informată a rutelor zilnice și ne da un control mai bun asupra
activității nostre logistice. Utilizând soluția Route Planner & iTrack Logistics plannerii obțin rapid
planurile zilnice de livrare, pot calcula impactul operațional al unor decizii punctuale în planiﬁcarea
rutelor, iar în timpul zilei de lucru avem acces la informații valoroase referitoare la activitatea șoferilor.
Astfel reușim să ne asigurăm o mai bună gestionare a livrărilor și a gradului de mulțumire a clienților
noștri.
THORBJØRN SCHMIDT-JACOBSEN, AMCS
Proiectul Ana și Cornel este unul special deorece gradul de utilizare a soluției Route Planner împreună cu iTrack Logistics este unul foarte avansat atât prin complexitatea funcționalităților implementate cât și prin procedura de lucru construită de Ana și Cornel. Reușita acestui proiect vine atât din
orientarea celor de la Ana și Cornel către o continuă eﬁcientizare operațională, cât și din experiența
partenerilor de la iTrack Logistics în implementarea soluțiilor noastre de planiﬁcare.
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COSMIN BĂROIU, ITRACK LOGISTICS
Implicarea activă a ambelor echipe a fost un aspect care a înlesnit ﬁnalizarea cu succes a implementării. Totuși succesul se datorează analizei detaliate realizate înainte de proiect, soluțiilor tehnice
folosite și a conﬁgurării acestora pe baza cerințelor culese. Ana și Cornel are meritul că în ultimii ani
a investit continuu în eﬁcientizarea proceselor logistice, reușind în acest mod să aibă sprijinul tuturor
celor implicați în proiectul de planiﬁcare a rutelor, inclusiv al șoferilor care respectă rutele planiﬁcate
pentru ei, folosind aplicația iTrack Logistics mobile pentru a trimite statusuri din teren. Integrarea
iTrack Logistics a fost salutată de către aceștia, principalii beneﬁciari ai optimizării rutelor. Mulțumim
celor de la Ana și Cornel pentru colaborarea din timpul implementării și suntem mulțumiți că putem
să aducem beneﬁcii business-ului lor.
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DESPRE ANA ȘI CORNEL

SOLUȚIA IMPLEMENTATĂ

Ana și Cornel este unul dintre principalii producători și distribuitori de preparate din carne
din România. Cu o vechime de peste 20 de ani, brandul Ana și Cornel este unul de tradiție, asigurând o acoperire la nivel național. Din 2012 produsele Ana și Cornel sunt exportate și în țări
precum Italia sau Spania. Distribuția este asigurată din 3 centre în România, cu peste 200 de
vehicule deservind cele 100 de magazine proprii Ana și Cornel și rețeaua de supermarket- uri partenere.

Complexitatea cerințelor a impus implementarea unei soluții integrate Route Planner & iTrack Logistics care să acopere atât nevoia unui instrument avansat de planiﬁcare operațională, cât și necesitatea unei aplicații care să comunice în timp real cu șoferul și vehiculul de livrare raportând gradul de
respectare a rutelor planiﬁcate.

NEVOILE COMPANIEI ȘI PROVOCĂRILE PROIECTULUI
Considerând acoperirea la nivel național și complexitatea crescândă în procesul de livrare a mărﬁi,
Ana și Cornel a dorit implementarea unei soluții care să susțină departamentul de logistică în planiﬁcarea rutelor zilnice și veriﬁcarea gradului de respectare a acestora de către șoferi.
Procesul de rutare existent în cadrul companiei a fost îmbunătățit de-a lungul anilor astfel încât planiﬁcarea zilnică avea deja un grad ridicat de ﬂexibilitate prin alocarea șoferilor în rute și zone diferite la
nivel de zi sau de săptămâna. Această abordare a permis departamentului de logistică să ia în considerare o planiﬁcare dinamică a rutelor zilnice. Însă una dintre provocările principale a fost obținerea
unor planuri dinamice și eﬁciente într-un mod rapid și informat, în funcție de speciﬁcul diferit al ﬁecărei
zile operaționale.
Astfel Ana și Cornel a decis să implementeze o soluție de planiﬁcare dinamică automată pentru rutele
zilnice, pentru reducerea numărului de kilometri parcurși pentru livrări și pentru a oferi responsabililor
cu planiﬁcarea, cu rapiditate, toți indicatorii de performanță speciﬁci unei zile de activitate.

Decizia de a implementa această soluție a venit în urma unei etape de analiză în care reprezentanții
Ana și Cornel au validat potențialul Route Planner și profesionalismul echipei de consultanți pentru a
face față acestei provocări, de a se adapta cerințelor speciﬁce de business ale companiei și de a
gestiona complexitatea parametrilor de rutare.
Soluția implementată este integrată cu sistemul ERP (SAP) comunicând bidirecțional pentru transmiterea datelor necesare planiﬁcării și evidențelor obținute în urmă execuției din teren.

FUNCȚIONALITĂȚI IMPLEMENTATE
• Planiﬁcarea dinamică a rutelor zilnice;
• Monitorizarea gradului de respectare a rutelor în timp
real din punct de vedere distanță și timp;
• Conﬁrmarea livrărilor și cantităților livrate în timp real de
către șoferi;
• Navigarea șoferilor către punctele de livrare;
• Estimarea costurilor de livrare și calcularea costurilor
reale pentru livrare.

O altă nevoie a fost asigurarea unei modalități de a veriﬁca în timp real gradul de respectare a rutelor,
atât din punct de vedere indicatori cheie precum distanța parcursă și timpul de condus, cât și din
punct de vedere calitativ, respectiv respectarea intervalelor orare de vizitare a clienților
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