
 

 
Vi fremtidssikrer din værdikæde 

En ny tilgang til forbedringer af 
supplier performance 

 

Supply chain forbedring/optimering er svært 

Supply chains er komplekse – med stort antal leverandører, flows af informationer, materialer og relationer. Det kan være 
svært at identificere fundamentale problemer i denne tåge af kompleksitet. Særligt fordi leverandør-kunde forholdet betyder 
forskellige og sommetider konfliktende interesser.  

Hvordan kan man effektivt drive forbedringer? 

 

Lyt til din supply chain for at forbedre den  

zuppli går tilbage til basics, og betragter forsyningskæden som en samling 
af mennesker i forskellige virksomheder og søger at forbinde dem, så 
deres stemmer kan høres på tværs af kæden. Det skaber fundamentet for 
forbedringer via samarbejde. zuppli giver dig mulighed for at vurdere (og 
blive vurderet af) dine leverandører, og give dig et ’to-vejs’ billede af din 
indgående forsyningskæde. Denne information giver et stærkt fundament 
for at drive forbedringer – både hos dine leverandører og hvordan du styrer 
din forsyningskæde. 

 

zuppli’s assessment identificerer problemer 

zuppli opererer på en kvartalscyklus, ved at trigge email request til 
nominerede ’assessors’ i din organisation og hos udvalgte leverandører. 
Assessors ’scorer’ performance hos de leverandører/kunder de er ansvarlige 
for, ved at benytte score i den cloudbaserede zuppli service. Assessment 
fokuserer på 5 nøgleområder. zuppli sørger selv for automatisk at ’jagte’ 
assessors så de får udfyldt assessments, og eskalerer automatisk hvis 
nødvendigt. zuppli genererer til sidst en rapport over kvartalets performance i 
forsyningskæden. Ved at benytte assessor anonymitet for at opfordre til 
åbenhed, og ved at dele feedback, benytter zuppli dette ’peer pressure’ til at 
drive forbedringer hos leverandører og i din egen organisation.  

 

zuppli er enkelt og cost-effective 

zuppli er designet til at være hurtigt at sætte op og effektiv  
udrulning på tværs af jeres supply base: 

✓ Ingen software integration 
✓ Intet behov for IT eksperter 
✓ Ingen dyre software licenser 
✓ Ingen sikkerhedsrisiko, ingen forbindelse til interne systemer 
✓ Eneste krav er adgang til email og web browser 
✓ I kan være i gang indenfor få dage 
✓ Ingen faste omkostninger – prissætning ift. antal leverandører 

 

Vil du vide mere? 

scat3 er officiel partner for zuppli i Danmark og Sverige. Kontakt os på www.scat3.com.  
zuppli er en digital service udviklet af Codexx Associates Ltd. i UK. Læs mere på zuppli.com. 


