Customer Case

Coca-Cola Korea
verbetert dienstverlening aan de klant & operationele processen

Coca-Cola Korea Bottling Company, eigendom van Coca-Cola Amatil, is een toonaangevend bedrijf
binnen de Zuid-Koreaanse drankenindustrie en is verantwoordelijk voor zowel productie als distributie
en klantenondersteuning. Het is opgericht in 1996 en heeft ongeveer 3.000 werknemers in dienst. CocaCola Korea genereert, met een assortiment van meer dan 120 producten, waaronder Coca-Cola, Sprite en
Fanta, een jaaromzet van meer dan USD 580 miljoen. In de drankenindustrie is het van cruciaal belang
om het juiste product op het juiste moment uit voorraad te kunnen leveren. Dankzij Descartes kon de
Coca-Cola Korea Bottling Company deze uitdaging aan. De implementatie van de Descartes’ oplossing
Routing & Scheduling™ heeft het bedrijf in staat gesteld, de nee-verkoop met succes terug te brengen en
tegelijkertijd de leveringscapaciteit met 13% te verhogen.

Ja, het was dankzij Descartes dat we de nee-verkoop hebben weten te
reduceren en tegelijkertijd onze leveringscapaciteit met 13% hebben verhoogd.
Onze dienstverlening aan de klant is nu beter en onze kosten zijn lager.
Tim Hossack,
Executive Director of Supply Chain, Coca-Cola Korea Bottling Company
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• Maximale voertuigbenutting: dynamische routering

Oplossing:
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Geoptimaliseerde verkoop- en distributieprocessen
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dienstverlening aan de klant opleveren.
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