Garanterat sänkta transportkostnader
SSAB AUTOMATISERAR OCH OPTIMERAR
PROCESSEN FRÅN INKÖP TILL BETALNING
SSAB Norden tog ett helhetsgrepp när de samordnade
sin vägtransportupphandling med det nyligen förvärvade finska bolaget Ruukki. Den gemensamma
lösningen från TenderEasy och Primelog möjliggjorde en omfattande upphandling på begränsad tid och
dessutom att säkerställa att effekten – sänkta transportkostnader – håller i sig under kontraktsperioden.
Lösningen användes första gången för att ta kontroll
över de transportinköp och avtal som används för
bolagens exportflöden med lastbil. Projektgruppen
bemannades med personal från både Sverige och
Finland och tillsammans satte man upp en kravbild
på sina kommande leverantörer. Med lokal kännedom om respektive enhets krav på transport-lösning
säkerställdes kvalitet i val av transportörer samtidigt
som man hade en gemensam process och tillvägagångssätt för upphandlingen.

Mindre manuellt arbete med användarvänligt
upphandlingssystem
För SSAB var detta en omfattande upphandling, och
man sökte efter ett system så att man kunde komma
bort från det manuella och mycket tidskrävande arbetet.
TenderEasy valdes därför att det är användarvänligt
både för SSAB och transportörerna, och projektteamet
kunde efter en kortare utbildning själva jobba i systemet.
I TenderEasy skapades offertmallarna och all viktig
information som transportörerna skulle ta del av.

Ett webbaserat uppstartsmöte genomfördes, där alla
deltagande transportörer bjöds in. På mötet introducerades de i upphandlingen, de krav SSAB hade och de
fick även en genomgång av hur offert-mallarna skulle
fyllas i. Transportörerna lämnade sedan in sina offertsvar
via systemet, och SSAB kunde själva granska, jämföra
och analysera offerter från många olika leverantörer på
ett enkelt och repeterbart sätt.
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Upphandlingen genomfördes med flera anbudsrundor, möten med anbudslämnare samt slutförhandling. Totalt genomfördes ett 40-tal leverantörsmöten
under 30 dagar.
”Som upphandlingssystem fungerade TenderEasy
väldigt bra för oss. Vi hade inte kunnat genomföra en så
omfattande upphandling med så här många anbudslämnare utan stöd av systemet. Att TenderEasy dessutom kan göra jämförelser väldigt snabbt och smidigt
underlättade ju förstås väldigt mycket för oss. Det
fungerade smidigt att ge leverantörerna feedback på
deras resultat mellan offertrundorna. Att kunna göra det
för alla flöden och alla tariffer var fantastiskt värdefullt”,
säger Roger Lindgren, Inköp transporter, på SSAB.

Avancerad fakturakontroll säkerställer
att avtalen används och följs
Efter upphandlingen importerades de nya transportavtalen enkelt in i Primelog TMS eftersom offertmallarna i upphandlingen var kompatibla med Primelog
TMS från start.
Kontinuerligt och automatiskt sker kontroll av alla
transportfakturor mot både sändningsinformation och
prisavtal i Primelog. SSAB behöver endast granska
och agera på eventuella avvikelser. De nya avtalen i
kombination med Primelog har gjort det möjligt att
direkt säkerställa att man betalar rätt pris för sina
transporter. Alla avvikelser kommer upp till ytan
automatiskt med minimal insats av personalen.
”Med hjälp av Primelog TMS är målsättningen att vi ska
säkerställa att våra framförhandlade avtal följs och
används. Dessutom ger Primelog det stöd vi behöver för
att analysera våra transportutgifter historiskt. Systemet låter
oss bryta ner kostnaden för att identifiera var ytterligare
förbättringspotential finns inför nästa upphandling”, säger
Maria Weibull, Logistikchef, SSAB Special Steel.

Sänkta kostnader x 2
Genom att använda Primelog för fakturakontroll och
TenderEasy för upphandling har SSAB som målsättning
att automatisera och optimera processen från inköp
till betalning av sina transporttjänster. Detta innebär
bättre kontroll på hur kostnaderna uppstår och fördelas
internt. Dessutom har kostnadsbesparingar uppnåtts
både genom en effektiv upphandling och genom en
automatisk fakturakontroll.

Cost Control
Freight sourcing
1. Fraktupphandlingen sätts upp
i TenderEasy
2. Transportörerna svarar med offert
3. När transportören är vald överförs
prislistan till Primelog
4. Primelog förkalkylerar kostnaden
baserat på sändningsinformation
5. Fakturakontroll utförs automatiskt
vid fakturans ankomst
6. Analys av avvikelser och rättningar
Lösningen för transportupphandling och fakturakontroll

Om SSAB
SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära
samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och
tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Företaget är en ledande producent på den globala marknaden
för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (Q&T),
tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom
byggsektorn. SSABs stål och tjänster bidrar till lägre vikt hos slutprodukten
och ökar även produktens styrka och livslängd.
SSAB har ett kostnadseffektivt och flexibelt produktionssystem.
SSABs produktionsanläggningar i Sverige, Finland och USA har en
årlig produktions-kapacitet av stål på 8,8 miljoner ton. Företaget har
också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina
och en rad andra länder. I Sverige och Finland sker produktionen i
integrerade masugns-processer. I USA sker skrotbaserad produktion i
elektriska ljusbågsugnar.

Om TenderEasy
TenderEasy är en leverantör av marknadsledande teknik för transportinköp. Med den mest användarvänliga lösningen på marknaden
expanderar vi plattformen och vårt team för att möte framtida efterfrågan från fraktköpare över hela världen. Vår vision är att hjälpa våra
kunder att hantera och dra nytta av de möjligheter som möjliggörs
genom digitaliseringen av logistikområdet, och att göra en av världens
största branscher mer effektiv och miljömässigt hållbar.

Om Primelog
Primelog hjälper företag med globala försörjningskedjor att förbättra
verksamheten genom bättre kontroll, lägre kostnader och högre
servicenivåer och är en ledande SaaS (Software-as-a-Service) leverantör
i norra Europa. Vår kompetens inom logistik och vår mjukvara Primelog
TMS är det som attraherar våra globala kunder, de största och mest
inflytelserika företagen i sin bransch. Primelog agerar genom egna
kontor och partner-nätverk i Europa och Nordamerika.
Mer information finns på www.primelog.se.

