
ENOSTAVNO BOLJŠE
NAbAVO POENOSTAVITE 
S HAbERKORN-Om



UPORAbNOST

PREPROSTO ENOSTAVNO
HAbERKORN ZmANJŠA 
KOmPLEKSNOST PROCESA 
NAbAVE

Nabava je kompleksna tema in je večinoma  povezana z večjim ob-
segom kot bi bilo to potrebno.
Tisoče velikih in majhnih stvari, ki jih proizvodnja in industrija dne-
vno potrebujeta, povzročajo v procesu nabave pogosto stroške, ki  
realno vrednost občutno presegajo.

Z različnimi dobavitelji, nezdružljivimi logističnimi rešitvami in po-
manjkljivimi dokumenti, je nabava bolj komplicirana, kot je to 
potrebno.

Haberkorn vam ponuja modularni koncept, ki znižuje stroške, izpo-
polni procese in zagotavlja oskrbo.

Naši izkušeni strokovnjaki vam bodo z veseljem svetovali pri:

• Sistematičnem upravljanju regalov
• Touch4order- naročanju s skenerjem
• Iskanju in naročanju v Haberkorn-ovi e-trgovini
• Vključevanju naših e-katalogov v vaš računalniški sistem
• Avtomatizirani elektronski izmenjavi podatkov

V nadaljevanju najdete osnovni pregled naših storitev optimiranja 
nabavnih procesov.
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PRIHRANITE CAS IN DENAR

CISTO ENOSTAVNO
PRIHRANITE CAS IN DENAR

Preprosta nabava prihrani čas in denar
• Manj napora z »vitkimi« storitvami
• Nizki stroški zalog z majhnim stanjem zalog
• Boljše cene z združevanjem naročil

Haberkorn zagotavlja oskrbo
• Varna oskrba z optimiranjem zalog in cikli za polnjenje  
• Zagotavljanje kratkoročne razpoložljivosti na kraju samem
• Konice potreb in posebne potrebe prestreže skladišče podjetja Haberkorn
• Haberkorn odgovarja za razpoložljivost vseh proizvodov polnjenja

Haberkorn vam zagotavlja udobje
• Standardni proizvodi so bolj enostavni
• Zagotavljanje proizvodov direktno na delovnem mestu za večjo produktivnost
• Enotni sistem poenostavi potek in odgovornost
• Upravljanje z artikli izven naše ponudbe

UPRAVLJANJE S SKLAdIŠCEm E-BUSINESS

STANdARdIzACIJA

storitve



„Mi proces nabave za industrijo in proizvodnjo izpeljemo 
enostavneje in zato bolj ekonomično.“ Dr. Wolfgang Blum



AbC ANALIZA

ENOSTAVNO, VENdAR 
UCINKOVITO
Z AbC ANALIZO
OPTImIRAJTE NAbAVO
V procesu nabave za industrijo in proizvodnjo ugodne cene proizvodov niso nikakršen porok 
za nizke stroške. Prav pri  C-artiklih se skrivajo stroški večinoma pri administrativnem vložku.
ABC analiza vam pomaga pri ocenjevanju vaše aktualne materialno-ekonomske situacije.

Artikle, ki jih boste nabavili, klasificirajte po sledečih kriterijih:

A in B artikli:   relativno majhna skupina proizvodov z ogromnim vrednostnim deležem 
pri celotnem nakupovalnem volumnu, vendar z nizkim deležem priskrbljenih artiklov

C artikli:  velika količina artiklov z zelo nizkim nakupovalnim volumnom

Od ABC ANALIzE K UCINKOVITI NABAVI

C-artikli
60%  proizvodov*

 • standardiziranje proizvodov
 • zaprtje dvojno evidentiranih   
    artiklov 
 • reduciranje raznolikosti tipov

B-artikli
28% artiklov*

A-artikli
12% artiklov*

Število artiklov

C-artikli
55% dobaviteljev*

 • zbiranje potreb
 • vrednotenje sortimenta  
    dobavitelja
 • reduciranje dobaviteljev

B-artikli
27% dobaviteljev*

A-artikli
18% dobaviteljev*

Število dobaviteljev

C-artikli
5% volumna nabave*

B artikli
15% volumna nabave*

A artikli
80% volumna nabave*

Volumen nabave

* številke za grafični prikaz temeljijo na domnevah
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KORAKI K UCINKOVITI NABAVI

Standardiziranje proizvodov in dobaviteljev
Npr. z individualnimi katalogi s črtno kodo firme Haberkorn oz. strategijo SingleSourcing 
za definiranje skupine blaga.

Poenostavljanje polnjenja skladišča
Npr.:  skeniranje črtne kode na praznem zaboju in avtomatsko naročilo, ki ga izvede odgo-
vorna oseba v podjetju.

Reduciranje stroškov 
Od enostavnega in hitrega naročila v našem e-shopu, do elektronskega posredovanja 
različnih poslovnih dokumentov: Haberkorn »e-Business« vas podpira pri odvijanju vaših 
poslovnih procesov.

ELEKTRONSKI 
POSLOVNI 
PROCESI

REŠITVE PRI 
UPRAVLJANJU
S SKLAdIŠCEm

STANdARdIzIRANJE 
dOBAVITELJEV 

IN ARTIKLOV

Katalog črtne kode: zaščita na delu



STANDARDIZACIJA DObAVITELJEV IN PRODUKTOV

Od individualnega kataloga s črtnimi kodami do strategije »Single sourcing«
Haberkorn vas podpira pri poenostavitvi vaših postopkov s standardizacijo dobaviteljev
in proizvodov. Standardizacija pomeni v tej zvezi predvsem zmanjšanje raznolikosti po-
dobnih proizvodov in zapiranje dvojno registriranih istih artiklov.
Cilj je, da združimo potrebe, ocenimo sortiment dobaviteljev in se koncentriramo na manj
dobaviteljev.
Kot največji ponudnik s tehničnim blagom v Avstriji, smo lahko mi vaš partner za »Single
Sourcing«, kot tudi ponudnik celotne blagovne skupine.

ENOSTAVNO 
STANDARDIZIRANI 
PROIZVODI IN 
DObAVITELJI

STANdARdIzIRANJE 
dOBAVITELJEV 

IN ARTIKLOV

REŠITVE PRI 
UPRAVLJANJU 
S SKLAdIŠCEm

STANdARdIzIRANJE 
PROdUKTOV

zmANJŠANJE 
dOBAVITELJEV
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• Hitra in brezhibna izbira proizvodov   
• Individualni sortiment za vaše standardne proizvode
• Enak postopek naročanja kot pri upravljanju z regali

• Zmanjšanje dobaviteljev z zbiranjem potreb
• Upravljanje skladišča damo dobavitelju, ki je vaš partner
• Pridobite s know-how in znanjem o produktih v partnerstvu

INdIVIdUALEN KATALOG 
S CRTNImI KOdAmI

SINGLE SOURCING –
PARTNERSTVO

ELEKTRONSKI 
POSLOVNI 
PROCESI

REŠITVE PRI 
UPRAVLJANJU 
S SKLAdIŠCEm

Artikli za gradbeništvo

Zaščita na delu

Tesnilna tehnika

Orodja



mOŽNOSTI UPRAVLJANJA SKLADIŠCA

Od skeniranega naročila do izdaje na skladišču
Optimirane rešitve upravljanja skladišča se začnejo z:

• Enostavnimi in brezhibnimi evidentiranji naročil
• Individualno prilagojenim regalnim sistemom
• Optimiranimi zalogami

Haberkorn vas podpira pri upravljanju skladišča do celotnega »outsourcing-a«. Pri 
tem lahko mimogrede vključimo tudi dodatne artikle, izven naše standardne ponudbe.

Seveda lahko za vas prevzamemo tudi vodenje zalog. Mi redno prilagajamo količine 
na zalogi vašemu razvoju porabe.

ENOSTAVNO VEC STORITEV
ZA POENOSTAVLJENO 
UPRAVLJANJE SKLADIŠCA

• Regalni sistem za 
   prometne znake

• Vložek za kartuše • Regal za paličasti material • Regal s poševnim dnom

STANdARdIzIRANJE 
dOBAVITELJEV 

IN ARTIKLOV

REŠITVE PRI 
UPRAVLJANJU 
S SKLAdIŠCEm
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• Optimalna razpoložljivost zaradi zalog na licu mesta
• Hitrejši dostop zaradi enotnih napisov / etiket
• Integracija v proces vrednotenja

REGAL/ŠKATLICA S 
CRTNO KOdO

• Enostaven in transparenten postopek naročanja 
• Evidentiranje artiklov in količin brez napak
• Avtomatsko preverjanje razpoložljivosti in informacije o 

cenah

EVIdENTIRANJE NAROCI-
LA S SKENERJEm

• Dispozicija v odvisnosti od porabe in polnjenje skladišča
• Prenos polnjenja skladišča na Haberkorn
• Ni več potreben nadzor nad roki dobav in naročil

REdNO POLNJENJE 
SKLAdIŠCA

• Enoten/ standardiziran proces naročanja preko Haber-
korn-ovega sortimenta

• Zagotavljanje razpoložljivosti z zalogami pri Haberkornu
• Zmanjšanje dobaviteljev s prevzemom vseh artiklov

VKLJUCITEV ARTIKLOV 
dRUGIH dOBAVITELJEV

• Redno usklajevanje naročil in količin
• Prenos vodenja zalog in disponiranja na Haberkorn
• Analize razvoja porabe in  pogostost obračanja artiklov

AKTIVNO STANJE zALOG

Kanban regal z 
2 škatlicama

Min./max. v razsutem 
stanju

Kanban semafor za 
univerzalne nosilce

Kanban semafor za regale

ELEKTRONSKI 
POSLOVNI 
PROCESI

REŠITVE PRI 
UPRAVLJANJU 
S SKLAdIŠCEm



ELEKTRONSKI POSLOVNI PROCESI

E-Business: od hitre izbire artiklov do elektronskega odvijanja vaših 
poslovnih procesov
Najenostavnejši elektronski poslovni proces se začne z iskanjem, najdbo in 
naročanjem v e-shopu. 
Z izvozom košarice s proizvodi preko OCI vmesnika ali z integracijo elektronskih ka-
talogov v svoj sistem dosežete obsežno globino postopka z izmenjavo dokumentov 
v elektronski obliki (brez papirja). Zmanjšajo se ročni vnosi podatkov.

S podjetjem  Haberkorn ste našli pravega partnerja za poenostavitev vaših elektrons-
kih poslovnih procesov.

ENOSTAVNO ELEKTRONSKO
ZA mANJ ADmINISTRATIVNIH 
STROŠKOV

BEwIRTSCHAf TUNGSLöSUNGEN
STANdARdIzIRANJE 

dOBAVITELJEV 
IN ARTIKLOV

REŠITVE PRI 
UPRAVLJANJU 
S SKLAdIŠCEm
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• Hitro, enostavno in udobno iskanje artiklov ter 
najdba le-teh

• Aktualne informacije o cenah in razpoložljivosti
• Pregledna predstavitev, vse informacije na enem 

mestu

• Avtomatski prevzem blaga iz »košarice z artikli« v vaš 
računalniški sistem

• Elektronsko posredovanje naročila
• Brezhibna komunikacija brez ročnih posegov

• Avtomatsko vzdrževanje podatkov in cen
• Klasifikacija proizvodov po definiranih standardih

• Brezhibna in avtomatizirana komunikacija
• Hitro in brezhibno izvajanje naročil
• Elektronsko izvajanje poslovnih procesov

IzBIRA ARTIKLOV V 
E-SHOP-U UVOz E-SHOP KOŠARICE

ELEKTRONSKO USKLA-
JEVANJE KATALOGOV

ELEKTRONSKA IzmEN-
JAVA POdATKOV

BEwIRTSCHAf TUNGSLöSUNGEN
ELEKTRONSKI 

POSLOVNI 
PROCESI

REŠITVE PRI 
UPRAVLJANJU 
S SKLAdIŠCEm



STEP by STEP

Storitve nabave pri Haberkornu so zasnovane tako, da jih v vašem podjetju 
lahko uporabljate po meri. Z modularno nadgradnjo se vaš proces nabave 
lahko optimira korak za korakom. Naše storitve rastejo torej skupaj z vašim 
podjetjem.

ENOSTAVNO KORAK zA 
KORAKOm
POSTOPNO OPTImIRANJE 
NAbAVE

PREMIUM 
PLUS

Aktivno vodenje zalog
• Haberkorn vodi in ažurira vaše C-artikle

Upravljanje regalov s strani podjetja Haberkorn
• Vodenje zalog in polnjenje s strani podjetja Haberkorn
• Vključevanje tujih dobaviteljev in tujih proizvodov

Samostojno polnjenje regalov opravljeno z lahkoto
• Zavarovanje razpoložljivosti zalog na kraju samem
• Vključevanje storitev v obstoječe procese s strankami

Preprosto naročanje s katalogom črtnih kod
• Skeniranje v kombinaciji s specifičnimi katalogi črtnih kod 

PREMIUM

STANDARD

EASY



Zahteve strank Rešitve

• Optimiranje procesov z vključitvijo elektronskih sistemov
• Upravljanje skladišča in vodenje zalog predano podjetju Haberkorn
• Optimiranje zalog z aktivnim vodenjem zalog

• Skladiščenje in polnjenje s strani podjetja Haberkorn
• Vse iz ene roke z vključevanjem tujih dobaviteljev in tujih proizvodov
• Elektronsko in avtomatsko opravljanje procesov

• Zagotavljanje razpoložljivosti vseh standardnih artiklov na delovnem mestu
• Preprosto prepoznavanje nujnosti naročanja z vizualizacijo zalog
• Hitrejši dostop do artiklov z enovitimi napisi

• Vsi standardni artikli na vpogled
• Hitra izbira in udobne možnosti naročanja standardnih artiklov 
• Katalog individualnih standardnih artiklov stranke
• Prikaz dnevno aktualnih cen in razpoložljivosti
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NAROCANJE S 
SKENERJEm REdNO POLNJENJE

IzBIRA ARTIKLOV V 
E-SHOPU

ImPORT E-SHOP 
KOŠARICE

REGALI/ŠKATLE S 
CRTNImI KOdAmI

ELEKTRONSKO
USKLAJEVANJE 
KATALOGOV

ELEKTRONSKA 
IzmENJAVA POdATKOV

VKLJUCITEV 
TUJIH ARTIKLOV

AKTIVNO STANJE 
zALOG

INdIVIdUALNI KATALOG 
CRTNIH KOd

SINGLE SOURCING 
POGOdBA



www.haberkorn.si 
www.haberkorn.com

Ostale lokacije:

Haberkorn GmbH
4060 Leonding
Technologiering 11
info.leonding@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
6063 Rum / Innsbruck
Bundesstraße 51
info.innsbruck@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
9500 Villach
Zehenthofstraße 35
info.villach@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
6961 Wolfurt
Hohe Brücke
info.wolfurt@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
8055 Graz
Hafnerstraße 124
info.graz@haberkorn.com

Haberkorn s.r.o.
CZ - 747 62 Mokré Lazce
Generála Vlachého 305 
www.haberkorn.cz

Haberkorn Kft.
H - 1087 Budapest
Asztalos Sándor u. 9-12
www.haberkorn.hu

Haberkorn d.o.o.
HR - 10431 Sveta Nedelja
Dr. Franje Tudmana 16
www.haberkorn.hr

Haberkorn d.o.o.
SRB - 21000 Novi Sad
Suboticka 44
www.haberkorn.rs

Haberkorn Eood
BG - 1360 Sofia
ul. Adam Mizkewitsch Nr. 4a
www.haberkorn.bg

Haberkorn d.o.o.
SI - 2000 Maribor
Vodovodna ul. 7
T 02 / 32 06 710
F 02 / 32 06 730
www.haberkorn.si

Haberkorn GmbH
1030 Wien
Modecenterstraße 7
info.wien@haberkorn.com

Unico Haberkorn AG
CH - 9442 Berneck
Musterplatzstraße 3
www.unico-haberkorn.ch

ENOSTAVNO BLIŽJE.
V 10 DRŽAVAH S 30 PODRUŽNICAMI.

Haberkorn Sp. z o.o.
PL - 44-348 Skrzyszów
ul. Powstańców Śląskich 238
www.haberkorn.pl

Haberkorn GmbH
Profilsysteme
8054 Graz, Gradnerstraße 145
info.profilsysteme@haberkorn.com
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