Samordnad varudistribution
(SVD) har blivit enkelt
En molntjänst som kopplar ihop hela ditt SVD distributionsnätverk. Allt från varuägarna,
leverantörerna, distributören, dig själv och dina enheter. Transparensen blir total och
administrationen ett absolut minimum. Alla i hela kedjan har full kontroll på vad som händer,
när det händer och vem som gör och gjort vad vid vilken tidpunkt – Enkelt och Effektivt.
Allt enligt SFTI (Single Face To Industry) standard.
Med myloc Logistics kan du arbeta i ditt SVD nätverk och enkelt dela information med alla inblandade.
”Var är grejerna?” – myloc Logistics ger dig svaret

Arbeta smartare - Färre klarar mer
Med myloc Logistics automatiseras all
rutinkontroll och användarna kan fokusera på
avvikelser. Ett enhetligt arbetssätt gör det enkelt
att dela arbetsuppgifter mellan olika användare i
hela kedjan.

myloc Logistics anpassar du efter hur du vill
arbeta – inte tvärtom
På ett helt unikt sätt kan du enkelt konfigurera din
process precis så som du vill att den skall se ut.
Koppla på användare och arbetsuppgifter i olika
bolag. Efterhand som din SVD organisation
utvecklas, så följer myloc logistics med.

Du som kommun/beställare får minskad
administration eftersom alla händelser registreras
automatiskt samtidigt som din distributör får ett
betydligt enklare flöde eftersom alla kollin är
uppmärkta med korrekt information. Dina
beställande enheter får med automatik
leveransavisaring och kan då planera sin dag ännu
effektivare. Dessutom kan dom via aviseringen se
vad som är på väg och eventuella avvikelser mot
beställningen.

Inga stora systeminvesteringar, du har redan plattformen
Inga stora investeringar, bara en låg månadsavgift. myloc Logistics fungerar fristående men kan också
enkelt integreras i egna eller partners befintliga system. Skulle underliggande system behöva
moderniseras kan det göras succesivt utan att du behöver tappa fokus från att utveckla affärer och
effektivitet. Varken långa ledtider, krav på utökad bemanning eller tunga investeringar behövs.
Bättre service,
nöjdare enheter

Radikalt minskad
administration

Ditt verktyg för
att styra utan att
själv vara operativ

Mät och följ upp
I realtid. Det som
mäts blir gjort

Ett verktyg för idag, och imorgon
Med myloc Logistics förändras gamla arbetssätt. Rutinkontroll automatiseras och användarna kan
fokusera på avvikelser. Ett enhetligt arbetssätt även för helt olika processer gör det enkelt att dela
arbetsuppgifter mellan olika användare t ex i en kundtjänst. Resultat blir inte bara lägre kostnader
utan också effekter som minskat personberoende och sårbarhet.
Myloc AB
Stortorget 8
211 34 MALMÖ
info@myloc.se

