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Comtrade lahko Ryanairu v minuti napolni štiri boeinge 737
Ryanair namerava preob-
raziti letalsko panogo. Z 
uvajanjem najnaprednej-
ših in k strankam usmerje-
nih tehnologij želi postati 
vodilni digitalni ponudnik 
potovalnih storitev. Osno-
va za uresničevanje te vizi-
je bo platforma myRyana-
ir, s katero so popolnoma 
preoblikovali uporabniško 
izkušnjo potnikov.

Aplikacija myRyanair posto-
pek rezervacije skrajša za 20 
odstotkov in potnikom poma-
ga pri organizaciji celotnega po-
tovanja. Razvili so jo v irski po-
družnici podjetja Comtrade, ki 
jo je Ryanair izbral za partnerja 
pri digitalni preobrazbi. Z apli-
kacijo myRyanair lahko stran-
ke v osebnem profilu oprede-
lijo svoje potovalne zahteve, 
varno shranijo informacije za 
plačilo in podatke o potnem li-
stu ter iščejo med 1.800 poleti.

Zapomni si lahko tudi 
najljubše sedeže
Na podlagi osebnega profila 
aplikacija strankam pomaga 
tudi pri drugih aktivnostih, ki 
spremljajo potovanje. To so na 
primer prilagojeni nasveti za 
potnike ter logistične storitve 
za dodatne prihranke. Če se 
stranke tako odločijo, jih apli-
kacija poveže z drugimi potni-
ki, s katerimi si lahko delijo ta-
ksi za prevoz na letališče. Plat-
forma si zapomni tudi najljub-
še sedeže ali pa predlaga resta-
vracije na cilju.

Hitra obdelava ogromnih 
količin podatkov
»Količine podatkov, ki jih ob-
deluje myRyanair, so izjemne. 
Platforma je razvita, da obde-
la podatke 106 milijonov ljudi, 
kolikor jih Ryanair prepelje vsa-
ko leto,« je povedal John Hur-
ley, tehnološki direktor v pod-
jetju Ryanair. V času najvišjih 

obremenitev lahko myRyana-
ir vsako minuto zapolni sede-
že na štirih letalih boeing 737.

Z digitalizacijo do 180 
milijonov potnikov na leto
»V prihodnosti podjetje Ryana-
ir vidim kot vodilnega digitalne-
ga ponudnika potovalnih sto-
ritev, h kateremu je pridruže-
na letalska družba. S tehnolo-
gijo želimo prilagoditi uporab-
niško izkušnjo tehnološko če-
dalje bolje podkovanim stran-
kam,« je povedal Hurley. Do le-
ta 2024 želijo število potnikov 
povečati na 180 milijonov na 
leto. Aplikacija myRyanair bo 
pri tem igrala zelo pomembno 
vlogo, saj je zasnovana tako, da 
se bodo z rastjo podjetja pove-
čevale tudi njene zmogljivosti.

V devet mesecev zrinili 18 
poslovnih let
»S podjetjem Ryanair sodelu-
jemo pri njihovem preobliko-

vanju v inovativnega ponudni-
ka potovalnih storitev, v kate-
rem tehnologija igra vodilno 
vlogo,« je pojasnil Dejan Ću-
šić, direktor skupine za rešit-
ve in storitve v podjetju Com-

trade Irska in VB. Po njegovih 
besedah je Comtrade aplika-
cijo razvil v devetih mesecih. 
Vsega skupaj so v projekt vlo-
žili 36 tisoč razvijalskih ur, kar 
pomeni 18 poslovnih let. Apri-

la letos je bila aplikacija na po-
delitvi nagrad za tehnološko 
odličnost (Tech Excellence 
Awards) uvrščena v ožji izbor 
v kategoriji projekta leta v za-
sebnem sektorju.

Jo
h

n
 o

h
l

e
 P

h
o

t
o

 "Dejan Ćušić, 
direktor skupine 
za rešitve 
in storitve 
v podjetju 
Comtrade 
Irska in VB, in 
John Hurley, 
tehnološki 
direktor v 
podjetju Ryanair, 
sta predstavila 
aplikacijo 
myRyanair, 
s katero želi 
Ryanair postati 
vodilni digitalni 
ponudnik 
potovalnih 
storitev.

Glavni izziv koncepta JIT 
(just-in-time) je obvladova-
nje potreb kupcev ter za-
log materiala in izgotovlje-
nih izdelkov brez zalog v 
skladiščih in tudi proizvo-
dnji. Tega izziva so se lotili 
tudi v grosupeljskem pod-
jetju Belimed, kjer so sis-
tem nabave in proizvodnje 
JIT podprli z ERP-siste-
mom MIT Orkester.

»Blago in surovine je treba na-
ročati tako, da bodo v podjetju 
ravno ob pravem času, takrat, 
ko jih bo potrebovalo. Ob tem je 
izredno pomembno, da bo vse 
dobavljeno tudi v dogovorjeni 
količini, zahtevani kakovosti 
in seveda po optimalni ceni,« 
je dejal Tibor Zavrl, višji sveto-
valec za proizvodnjo v podjetju 
MIT informatika.

Kako to počnejo v 
Belimedu?
Belimed v sistemu MIT Orke-
ster najprej razpiše delovne na-
loge za proizvodnjo, ki so nare-
jeni na podlagi kosovnic konč-
nih izdelkov. Sistem izračuna 
potrebne količine blaga in suro-
vin glede na načrtovane roke iz-
delave in želene količine konč-
nih izdelkov za kupca. Izredno 
pomemben podatek je želeni 
rok dobave blaga in surovin, ki 
mora prispeti le nekaj dni pred 
začetkom proizvodnje.

Ko blago in surovine pris-
pejo v podjetje, se izvede koli-
činski in kakovostni prevzem 

v MIT Orkestru, pri čemer je 
nadaljnji postopek izdaje bla-
ga in surovin popolnoma av-
tomatiziran po sistemu direk-
tne logistike (navzkrižno pre-
tovarjanje – cross docking). To 

pomeni, da se blago in surovi-
ne ne uskladiščujejo v skladišč-
ne regale, temveč se opravi ne-
posredna izdaja na že aktivne 
delovne naloge za proizvodnjo. 
Hkrati se samodejno izdelajo 

tudi izdajnice za material, ki je 
zahtevan na delovnih nalogih.

Blago in surovine se prip-
ravijo na vozičke ali odložijo 
na odlagalna mesta regalov za 
navzkrižno pretovarjanje, od 
koder se polnijo posamezni de-
lovni centri. Vsi premiki in sam 
material so sistemsko vodeni in 
sledljivi z uporabo črtne kode 
in mobilne rešitve, ki deluje na 
prenosnih terminalih s čitalni-
ki črtne kode.

Veliko je odvisno od 
dobaviteljev
Sistem JIT v resnici zahteva, 
da tako dela celotna oskrbo-
valna veriga. Samo to omogo-
ča zagotavljanje nepretrgane-
ga proizvodnega procesa. Do-
bavitelji imajo torej pri tem od-
ločilno vlogo.

»Dobro sodelovanje z doba-
vitelji je izredno pomembno, 
zato naj bo prva naloga naba-
ve poiskati prave partnerje, ki 
bodo razumeli, da niso le pro-
dajalci blaga ali storitev, tem-
več pomemben člen, ki pri-
pomore k temu, da vsi skupaj 
dosegamo najboljše rezulta-
te in ustvarjamo skupno dob-
ro,« je povedal Istok Bonifer, 
vodja globalne nabave v sku-
pini Belimed.

Zaradi velike pomembnos-
ti JIT-dobav materiala so v Be-
limedu uvedli prilagojeno oce-
njevanje dobaviteljev. Pri tem 
so določili glavna merila, kot 
so kakovost, pravočasnost do-

bav, količinska točnost in obrat 
zalog. Pri tem jim pomaga upo-
rabljena metoda razvrščanja 
dobaviteljev, podprta z rešitvi-
jo BI@MIT, ki omogoča zbira-
nje in analiziranje podatkov iz 
poslovnoinformacijskega siste-
ma MIT Orkester. Ocenjevanje 
dobaviteljev zato temelji le na 
objektivnih podatkih!

Ocenjevanje kot spodbuda
Vsi dobavitelji so o svojih oce-
nah obveščeni vsako četrtletje, 
organizirana pa je celo ocenje-
valna tekma s finančnimi na-
gradami, da bi bili dobavitelji 
dodatno spodbujeni k izboljša-
nju medsebojnega sodelovanja. 
»V vsakem trenutku imamo na 
voljo kakovosten seznam odo-
brenih dobaviteljev kakor tudi 
seznam dobaviteljev, ki so bili 
pri ocenjevanju ocenjeni naj-
slabše. Za te se določijo novi 
ukrepi za izboljšanje ali pa se 
od njih poslovimo,« je še pove-
dal Bonifer.

Kot ugotavljajo v Belimedu, 
so se v zadnjih dveh letih doba-
vitelji izredno izboljšali, poleg 
tega so motivirani za izboljšave, 
saj s tem pridobijo dobre konč-
ne ocene. Pričakuje se celo, da 
bodo ocene med njimi kma-
lu tako izenačene, da bo pot-
rebna dodatna zaostritev oce-
njevalnih meril oziroma uved-
ba novih.

V Belimedu zmanjšali 
zaloge za 30 odstotkov
Z uvedbo sistema MIT Orkester in pristopa JIT so zmanjšali zaloge za okoli 
30 odstotkov, pri čemer se je za 30 odstotkov povečal tudi obrat zalog

 "V ERP MIT Orkester naročila za izdelke lahko vstopajo v sistem 
po različnih poteh, od ročnega vnosa nabavnega referenta do av-
tomatizacije vnosov z uporabo elektronske izmenjave podatkov. 
Kupec lahko tako naroča izdelke prek spletnega portala, in sicer iz 
nabora in po pogojih, ki jih določa pogodba, prek portala pa lahko 
tudi spremlja stanje izdelave naročil in dobavne roke. Naročilnice 
se lahko sprejemajo tudi prek vmesnika RIP ali prek pošiljanja da-
totek XML (e-SLOG), pri čemer se lahko uporabijo standardne stori-
tve e-izmenjave.

 " Informacijski sistem MIT hkrati poenostavlja tudi nabavo materi-
ala. Na podlagi izračunanih materialnih potreb prek kosovnic, raz-
pisanih in planskih delovnih nalogov ali na podlagi signalnih zalog 
se generirajo predlogi naročilnic. Ti se s potrditvijo nabavnika pre-
tvorijo v ustrezno elektronsko obliko za naročanje pri določenem 
dobavitelju in posredujejo glede na dogovorjen način pošiljanja: 
med njimi so RIP za trgovine (Spar, Mercator …), elektronske naro-
čilnice v e-Slogu prek e-izmenjave, datoteke pdf po e-pošti ter nepo-
sredne integracije z dobaviteljevim sistemom ERP. Možna je upo-
raba elektronskih naročilnic, potrditve naročil in dobavnic, s čimer 
se brezpapirno izpelje celoten nabavni proces.

Brezpapirno poslovanje v 
nabavni verigi

Istok Bonifer, vodja globalne 
nabave v skupini Belimed:
Dobro sodelovanje z 
dobavitelji je izredno 
pomembno, zato 
naj bo prva naloga 
nabave poiskati prave 
partnerje.

 " Zaradi velike pomembnosti JIT-dobav materiala so v 
Belimedu uvedli prilagojeno ocenjevanje dobaviteljev.


