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Med TIS är det
lätt att närvara
även på avstånd

Valet av systemleverantör
blev ett enkelt beslut
Texstar är en ledande leverantör av lätta arbets- och profilkläder i Sverige med huvudkontor i Norrtälje. Företaget
producerar och distribuerar lätta arbetskläder till huvudsakligen den Svenska marknaden men växer även nu kraftigt i Norden. Texstar arbetar idag inom tre segment, Lätta
arbets- och profilkläder, Security (väktare/ordningsvakter)
samt vård -dental.
Vi erbjuder ett brett utbud av arbetskläder genom ett tydligt koncept med ett begränsat antal utvalda, populära
färger. Detta underlättar valet för slutkunder och gör det
möjligt för dem att upprätthålla en enhetlig profil när de
klär företaget - från fältpersonal och lagerpersonal till
ledning. Kollektionen är välkänd för elegant design, hög
kvalitet och enastående passform och uppskattas av sina
bärare. Texstar har en stor räckvidd på den svenska marknaden och arbetar under varumärkena Texstar, Texstar
Security och Wear at Work.
Med huvudsaklig produktion i Asien och tanke på planerad expandering i Norge är tullager ett självklart nästa
steg i företagets utveckling. Valet av Tyringe som systemleverantör blev ett enkelt beslut då vi från början kände
att de kunde bidra med den kunskap och engagemang
som vi sökte. De var också väldigt entusiastiska att driva
detta projekt tillsammans med oss vilket var och är en
stor trygghet. Än så länge är projektet i uppstartsfas och
vi ser fram emot att kunna implementera en färdig lösning
under sommaren så vi har några hektiska och spännande
månader framför oss.

Logistik- och inköpsansvariga
Per Ekström och Jenny Blomgren.

Förbättringar i säkerheten
Vi arbetar fortlöpande med förbättringar i säkerheten för våra
applikationer.
En av förbättringarna som har varit mer synlig för användarna
är den uppdaterade inloggningen till TIS med säkrare hantering av lösenordsåterställning.
En mindre synlig förbättring är att vi nu endast tillåter
HTTPS-anslutningar till TIS. Detta innebär att kopplingen
mellan användarens webbläsare och TIS alltid är krypterad för er bästa säkerhet.
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Enkel reklamation av färskvaror
Bakgrund
Hantering av färskvaror är en utmaning för alla inblandade i leveransen till kund. Kommer varor sent är det troligt att varan
kan vara skadad eller ha ”kort datum”. Många företag gör en enklare avräkning mot nästa köp, andra en avräkning varje
månad och ”clearar” på bästa sätt, gärna godtyckligt och med osäkert resultat. Bäst är naturligtvis att kunna planera och
övervaka leveranser så att detta inte sker, men störningar orsakade av ”omständigheter” förekommer och då krävs att
drabbad del i leveranskedjan agerar skyndsamt.
Utmaning
Utmaningen ligger i att kunna eliminera fel i leveransen på ett kvalitetsmässigt korrekt sätt samtidigt som det ska frigöra tid
att göra annat för säljare och leverantör. Ju snabbare mottagande part kan kontrollera och vid behov rapportera skadade
varor desto bättre möjlighet att hitta en lösning för ekonomiskt bästa hantering. Med dagens digitaliseringsteknik finns nu
utmärkta förutsättningar att snabbt, enkelt och kostnadseﬀektiv ta emot, kontrollera och rapportera skadat gods mellan
parterna i leveranskedjan.
Vad vi gjorde
En digitaliserad mottagning och kontroll kan se ut så här.
• En föranmäld leverans godsmottas med hjälp av ett elektroniskt formulär som hanteras på en mobil skärm. Basinformation registreras och CMR-koden fotograferas.
• Inleveransen visas i systemet, i en vy som delas av både kontrollerande personal och inköpare.
• Inleveransen stickprovkontrolleras. Finner kontrollanten partiet OK registrerar han/hon ett UA i det elektroniska
formuläret och status ändras till grön.
• Kontrollanten skapar en elektronisk reklamation i det fall skador på varan hittas. Varans skada fotograferas med
hjälp av den mobila skärmen och bifogas reklamationen. Beroende på skadans allvarlighet startar en bestämd
process. Är skadan liten notifieras inköparen. Är skadan lite större går notifieringen ut till leverantör med uppmaning om återkoppling för åtgärd.
• Reklamationer kan därefter följas på skärmen där sedan inköparen hanterar processen, transporter bokas etc.
Resultat och förtjänster
• Alla inblandade ser vad som kommer att levereras in under dagen, vilket ger en bättre arbetssituation för lagerpersonal.
• Transporter kan planeras ”tidigare” vilket medför att varans tid på lager minskar samt att kvalitén mot kund ökar.
Resultat: längre hållbarhet.
• Notifieringen från mottagare till leverantör ligger naturligt i mottagningsprocessen och ”glöms inte bort”. Inköpare och leverantör kommer till snabbare beslut vilket minskar förluster.
• Transparent överblick för alla gör det enkelt att snabbt hantera och handlägga aktuell reklamation.
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Konsult i världsklass, nu också världsrekordinnehavare!
Grattis till vår TA-konsult Patrik Hägg!
Han är inte bara vass på jobbet. Patrik är även SM M45-guldmedaljör på 400 m och silvermedaljör på
200 m efter friidrottstävlingar inomhus i Malmö.
Inte nog med det. Efter resultattävlingar tog även Patrik, i det svenska
veteranlandslaget M45, stafettpinnen den sista biten in i mål. Laget
sänkte M45-världsrekordet med
21 sekunder på 4 x 400 m!
– Det är precis som på jobbet med
våra kunder, precision, planering
och laganda, säger Patrik.

Foto: Christer Schapiro

VD har ordet

till samma mål. Det är mycket som tar sig nya former, det sker en anpassning till rådande situation
och det gäller att hänga med i det nya. Vi hänger
med och anpassar våra aﬀärsflöden tillsammans
med våra kunder. I takt med anpassningen ökas
digitaliseringsgraden och kraven på automatiseringen ökas, eller borde vara så!? Kontakta oss
gärna för att se hur vi kan hjälpa er med er anpassning till dessa nya former, nya utmaningar och nya
möjligheter!
Fredrik Winbladh
CEO

Sällan har framtiden varit så här oviss! Efter
coronavirusets intågande i samhället så är
det inte mycket som är sig likt, men samtidigt
ändå. Ska försöka utveckla det!
Vi märker av att våra kunder och andra verksamheter är drabbade, möten ställs in, resor avbokas,
event skjuts fram m m, men samtidigt så ska projekt
slutföras och många aﬀärsflöden fortsätter kommunicera. En skillnad från tidigare är troligen att
varor och tjänster hittar andra vägar eller lösningar
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