Aktuella frågor inom logistik och B2B
inom fordonsindustrins försörjningskedja
Sten Lindgren, Odette Sweden

Trender B2B i fordonsindustrin
EDI uppstod under 1980-talet och mycket av det som
används idag fastlades för 30 år sedan och har endast
ändrats i mindre omfattning sedan dess.
Samtidigt har affärskraven och IT-mässiga
förutsättningar ändrats i betydande omfattning
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Exempel på förändrade affärskrav
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Globalisering
g av inköp
p och p
produktion medför
längre ledtider och komplexare transportflöden
Mera komplexa transportflöden leder till andra
krav på visibilitet
Fullt genomförd Lean Manufacturing får
konsekvenser för förpackningsstorlekar,
förpackningstruktur och materialhantering
V l til marknadsförutsättningar
Volatila
k d fö t ätt i

IT-mässig förutsättningar
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p
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g
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Huvudelement i B2B-kommunikation har varit:
Meddelandeformat baserade på EDIFACT
Batchvis filöverföring.
Den enda större förändring som skett är att
datatransporten lämnar ”Televerksvärlden” och går
till Internet
Generellt har bilden således i stort varit förhållandevis
stabil under en längre tid (minst 15 år)
Vi ser nu tendenser till att modellen håller på att
förändras

Workshop 2013-04-29
How Web Services change the Automotive Business Integration
Web Services Principles in B2B, Security, Infrastructure and Prerequisites,
Automotive Use Cases
Axel Grosse, Principal Solution Architect, Axway
Application of new business integration concepts for Volvo Truck
aftermarket in the US. Potential and considerations
Roger Andersson, Volvo IT
What are the issues in business integration today?
Håkan Holm, iCore
Connecting SME:s to the automotive digital supply chain
Autogration: Basic concept
concept, applications
applications, real cases
cases, expectations
Jörg Walther, VDA and Odette International
Possibilities with new services like EPC Information Services (EPCIS) for
traceability
Retail, logistics, traceability of fish, … Automotive applications based on EPCIS
Niklas Hild, Microtracking, Jörg Walther, VDA and Odette International
New Web Services Projects in Odette International
Jörg Walther, VDA and Odette International, Sten Lindgren, Odette
Sweden
SOLA - Smart Online Logistics in Automotive Manufacturing (Project
proposed
d to
t FFI)
Jörgen Ljunggren, Altiro

Exempel på aktuella utvecklingsbehov
På en volatil marknad behövs bättre underlag för
produktionsplanering och kapacitetsdimensionering
Många stödprocesser är med dagens mått mätt
eftersatta det gäller bl a transportadministration och
eftersatta,
hantering av returemballage
Miljökraven ökar och påverkar mer och mer B2Brelationerna

Underlag för produktionsplanering och
kapacitetsdimensionering
p
g

Men i början av augusti kom
kallduschen för pressgjuteriföretagen
i gruppen Components Norrköping
och Components Hultsfred med cirka
175 anställda.

Dröjde med ordrar
Allt fler av företagens kunder sköt upp
sina order och sänkte sina prognoser
för inköp inför hösten.
”Vi
Vi hamnade i en akut likviditetskris
eftersom vi hade material på väg in
som vi inte kunde stoppa.”
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Fordonsmarknaden
Präglas självklart av den allmänna ekonomiska situationen
Splittrad bild med både kraftiga uppgångar och kraftiga nergångar:
Geografiskt (Europa, tillväxt-ekonomier,……
Olik kkundsegment
Olika
d
t ((småbilar,
åbil premiumbilar,
i bil ….))
Olika produktvarianter, tjänstebilar, hantverkarbilar,
privatbilar…
Påverkan från lagstiftning (Euro-classer motorer,
miljöbilssubventioner, skrotningspremier,….
Slutsats:
Enbart pga marknadssvängningar kan efterfrågan variera
+/ 20 – 40 % på något kvartal
+/Sannolikt kan svängningarna bli ännu större genom att
OEMs succesivt anpassar nivåer uppåt och neråt

”Collaborative Forecasting”
Vad är problemet?
Dagens arbetssätt
D
b t ätt (EDI,
(EDI materialbehovsberäkning
t i lb h
b äk i etc)
t )
medverkar till fördröjning och förvanskning av behovsinformation
nedåt i kedjan.
Resultat från våra projekt indikerar att det tar från 2 veckor och
upp
pp till en dryg
yg månad innan information om väsentligt
g ändrad
efterfrågan hos OEM når Tier 3.
Sannolikt kommer nuvarande principer för prognoser och
leveransplaner att behöva omprövas (mot daglig uppdatering)
Odette-rekommendationer
Odette rekommendationer
Flera publikationer om Prognosinformationskvalitet
Implementeringsanvisning från Odette Sweden

Odette-rekommendationer om
Prognosinformationskvalitet
Två nyckelbegrepp har definierats i Odette-publikationer:
FAI, Forecast Accuracy Index (Mäter informationskvalitet i
prognos mot verkliga avrop)
WTS Weighted
WTS,
W i ht d Tracking
T ki Signal
Si
l (Mät
(Mäter
informationskvalitet i prognosinformation)
Projektet ”* NAF – Förbättrad prognoskvalitet inom
fordonsindustrin” har tagit fram ett IT-verktyg för mätning
av FAI och WTS
IT-verktyget (som förutsätter att man har licens för QlikView)
kommer att erbjudas kostnadsfritt till alla medlemsföretag
inom NAF Odette Sweden.

* Finansiering från deltagande företag samt

Transportadministration

Transport Management: Aktuella frågeställningar
Transportadministration är inte lika väl utvecklad som
g
processer
andra industriella logistiska
Underleverantörer tvingas exempelvis använda en mängd
olika portaler för transportbokning. Ett medelstort
g kan ha 10 olika förfaringssätt
g
för
leverantörsföretag
transportbokning, beroende på kund och transportör
Globaliseringen inom produktion och inköp har lett till
e a komplexa
o p e a ttransportflöden
a spo t öde oc
och ö
ökat
at be
behov
o a
av
mera
visibilitet
I dagsläget finns inte denna visibilitet beroende på att
transportbranschen och industrin har olika vyer
vyer, där
transportbranschen är sändningsorienterad medan
industrin är kolli-orienterad
Vi tror att en gemensam märkning och identifiering av
kollin är en grundförutsättning för bättre integration, därför
har vi utvecklat ”Modulariserad Transportetikett”.

Proposal – New modularized label

Delivery
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Leveransmärkning

Packaging label
Förpackningsmärkning
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3.
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Delivery note ID

Transport info

Transport
p
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Transportmärkning

1.
Product information
Package
g ID

Format – A5
• 210 mm
• 74 + 74 mm
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Några viktiga grundprinciper i förslaget
Ett kolli märks så tidigt
g som möjligt
j g i flödet med en
globalt unik kolli-identitet som sedan bibehålls fram till
slutlig förbrukning
Alla parters märknings- och läsbehov ska tillgodoses
(leverantör, transportled, slutkund)
License Plate alltid längst ned till höger
Etikettmått och modulmått som anpassats till historik,
etiketthållare och till vanligen förekommande
utskriftsformat för etiketter

Proposal – New modularized label
Labelling in production
Packaging label
(valid for the whole supply chain)
• Pallets
• KLT, small box, etc.
• Inner packaging
p
g g

Labelling at despatch
Delivery label
(added at despatch)
• Transport units

Optional: For complex transport
routings at X-docks
Transport
p label
• Transport units
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Layout proposal – Three label modules
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NAF – Effektiva transportprocesser inom
f d
i d t i (Proof
(P
f off Concept)
C
t)
fordonsindustrin
En workshop har hållits med deltagande teknikföretag och
standardiseringsexpert
Nuläge
g
Testmatris under utveckling med olika cases och förutsättningar
Vårt förslag om modulariserad etikett i huvudsak verifierat
Vårt förslag ingår i nyligen påbörjad CEN-process (ISO MITL)

NAF

Nätverk för Affärsutveckling
i Försörjningskedjan

SOLA – Lösningskoncept
Exempel på integrerade
klienttjänster
• Utskrift av
etiketter/dokument
• Skanning av gods

• Överföra info mellan parter
• Visualisera, planera &
styra godsflöden

Plattform som knyter samman parterna i försörjningskedjan till en låg
kostnad. Detta möjliggör ökad integration och samverkan med samtliga
parter samt att SME och nya leverantörer kan integreras och konkurrera
på lika villkor.
Tjänsterna är inte branschspecifika – projektresultatet kommer även andra
branscher tillgodo.

• Tjänsterna kan erbjudas
av olika leverantörer –
skapa ny marknadsplats

SOLA – Projektfakta
9 leverantörsföretag
3 transportföretag
3 universitet/högskolor
8 övriga företag (2 är verkstadsföretag)

Odette Sweden
Altiro Consulting
Scania
Volvo Cars
Volvo Group
Autoliv
Autotube

• Projektledning:
Sten Lindgren, Odette Sweden
Jörgen Ljunggren, Altiro Consulting (assisterande projektledare)

L
Leverantörer

–
–
–
–

OEM
M

• Tvärfunktionellt projekt, stöd hos samtliga avtalsparter
inom FFI

PM

Deltagande projektparter

Bulten
Gestamp HardTech
GKN Driveline
Höganäs
IAC Group
Kongsberg Automotive
SKF

• Projektet är indelat i 8 arbetspaket
TSP
P

DB Schenker

• Tidplan: 1,5 år, maj 2013 – dec 2014
WP2 Verksamhetskrav & processer
WP3 Relaterad utvecklingspotential
WP4 IT-arkitektur
WP5 Demonstrator
WP6 Affärsmodell & lösningsstr
lösningsstruktur
kt r
WP7 Realiseringsstrategi
WP8 Informationsspridning & utbildning

Chalmers
GU – Handelshögskolan
SU – Datavetenskap
Atlet

Övriga
a företag

– Total projektbudget:
23,8 MSEK
– Sökt finansiering:
11,2 MSEK
– Offentlig andel av budget: 47 %

WP1 Projektledning

Akkademi

DSV

Arbetspaket

• Projektbudget
j
g

DHL

Toyota Material Handling (BT)
KGH Customs Services
E d N
Encode
Networks
k
Memnon Network
UnitedLog

Miljökraven

Miljökraven påverkar B2B-relationerna

Inom Odette arbetar vi nu med en guideline för beräkning och rapportering av
emissioner (GHG – växthusgaser) från fordonsindustrins godstransporter
Bakgrunden till detta är ökade krav på rapportering, exempelvis
Externa krav
Legala krav
Kundkrav på produkter och tjänster
CSR-relaterad rapportering
Interna behov
Kontinuerliga förbättringar avseende CO2, kostnader,…
Analyser i samband med strategiska beslut
Utvärdering
g av LSP:er

Växthusgaser (GHG)*
Koldioxid
K
ldi id (CO2)
Metan (CH4)

Förbränning
Fö
b ä i av ffossila
il b
bränslen
ä l
Utsöndring från idisslande boskap,
läckage från avfallsupplag
Lustgas (N2O)
Avgång från jordbruksmark, förbränning
av såväl fossila bränslen som biobränslen
Ofullständigt halogenerade Läckage från kylskåp, värmepumpar och
fluorkarboner (HFC)
brandsläckningsutrustning
Fluorkarboner (FC)
Förorening vid aluminiumframställning
Svavelhexafluorid (SF6)
Läckage från tyngre elektrisk apparatur

* Viktigaste växthusgaserna enligt Intergovernmental
Panel of Climate Change (IPCC)

Miljökraven påverkar B2B-relationerna
Exempel på legala krav - Frankrike
”French Decree”* träder i kraft succesivt under 2013
Innebär krav på obligatorisk rapportering av CO2 från transportör till kund
avseende alla transporter som påbörjats och / eller avslutats på franskt
territorium
Detta ska ske inom två månader från att transporten genomfördes
På förfrågan ska transportören kunna redovisa beräkningsprinciper, ”accurecy
level”, information som erhållits från olika transportben, …
Rapportering ska ske enligt principerna i CEN-standarden EN 16258:2012

Storbritannien
Från april 2013 måste alla storföretag, initialt drygt 1000 företag, dokumentera
sina CO2 emissioner, från 2016 omfattas betydligt flera.

* Décret n° 2011-1336 du 24 octobre 2011 relatif à l'information sur la
quantité de dioxyde de carbone émise à l'occasion d'une prestation de
transport

Rapportering av emissioner blir lätt en
komplex fråga
I sin enklaste form kan GHG-rapportering bestå av:
Ett emissionsvärde uttryckt i CO2-ekvivalenter (en gemensam
måttenhet som gör att det går att jämföra klimatpåverkan från olika
växthusgaser)
ä th
)
Med referens till sändnings ID eller liknande
Med information om beräkningsmetod och vald noggrannhetsmodell
(accurecy level)
GHG-rapportering
g blir mer komplext om följande
j
också ingår:
g
Verklig bränsleförbrukning
Verkliga emissionsvärden
Från olika transportben
Med allokering av respektive sändnings del av ett transportben
Med mera…..
mera

GUIDELINES FOR REPORTING FREIGHT TRANSPORT
GHG EMISSIONS WITHIN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Background to Greenhouse Gas Reporting
General Approaches to GHG Reporting
Reporting according to Objectives
Calculation Methodology
Roles & Responsibilities in Supply Chain Transport
GHG Reporting
R
Reporting
ti Guidance
G id
Future Trends
Reference Information
Odette GHG Reporting - Assessment Scheme
Odette GHG Reporting - Glossary Of Terms

Allmänna råd som ges i rekommendationen
Klargör syftet, varför rapportera (legala krav, kundkrav,
CSR )
CSR…)
Lista aktuella emissioner och dess källor
Samla in data med så god noggrannhet som möjligt
Använd etablerade beräkningsmetoder och
emissionsvärden
Bekriv vald metodik och gjorda antaganden som en del av
rapporteringen
Följ rekommendationerna i Odettes dokument

Tack för intresset!
Sten Lindgren, VD
Odette Sweden AB
+46 8 700 41 20
sten.lindgren@odette.se

