Case Jumbo / C1000
Portaal Artikelen Opvoeren

Masterdatamanagement: eenvoudig artikelen
opvoeren binnen SAP
Jumbo en C1000 maakten voor het verzamelen van gegevens over nieuwe en te saneren artikelen gebruik van een Excel proces genaamd
de Rollende Artikel Kalender, oftewel het RAK. Om de samenvoeging van de beide organisaties en het artikel opvoerproces goed aan te
sturen is er door Oliver IT een nieuw proces ontworpen dat ontsloten wordt via het Web.

Over Jumbo & C1000

De vraag

Jumbo Supermarkten heeft de C1000 supermarkten

Jumbo maakt voor het verzamelen van gegevens over nieuwe en

overgenomen en heeft het voornemen om de formules

te saneren artikelen gebruik van een Excel proces, genaamd de

samen te brengen onder één versterkt Jumbo merk. Naast

Rollende Artikel Kalender (RAK). Dit Excel-bestand gaat de betrokken

de migratie naar één formule, zal ook de ondersteunende

afdelingen langs, waar additionele informatie wordt toegevoegd.

organisatie worden geïntegreerd. Met name op gebied

De laatste definitieve check wordt uitgevoerd door de afdeling

van logistiek, ICT en operatie wil men de nodige

Data Management. Daarna worden de gegevens geüpload in het

synergievoordelen behalen.

SAP systeem en met handmatige acties verwerkt. Veel stappen
in dit Master Data proces waren niet optimaal, onder andere door
de handmatige acties en foutgevoeligheid. Jumbo heeft Oliver IT
gevraagd om het RAK te automatiseren middels een portaal/web
applicatie.
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De oplossing

Wat heeft het opgeleverd?

Om de samenvoeging van de beide organisaties en specifiek

De applicatie heeft gezorgd voor:

het artikel opvoerproces goed aan te sturen, is er een nieuw

• Reduceren van het aantal fouten vanwege automatisering

RAK proces ontworpen dat ontsloten wordt via het Web.

• Verhoging van de kwaliteit

Van briefing aan categorie management en van inkoop,

• Tijdsbesparing, omdat het proces sneller verloopt

logistiek, finance tot aan opvoer in de SAP systemen van
Jumbo. De management cockpit geeft direct inzicht in de

De applicatie geeft o.a. inzicht waar de nieuwe artikelen zich bevinden

statussen van de processen. Aanpassingen van de data,

in het proces. Het nieuwe systeem is veel minder foutgevoelig, omdat

zoals die voorkwamen in het Excel RAK, worden nu centraal

veel zaken geautomatiseerd zijn. Daarnaast voert SAP meer dan 150

geregistreerd. De processen worden op een volgordelijke wijze

checks uit ter controle.

ondersteund.

Oliver IT. Redefining Simplicity

Onze expertises en diensten

Bij Oliver IT geloven we in de kracht van eenvoud. Daarom

• Solution Architectuur

gaan we bij het ontwikkelen van onze gebruiksvriendelijke

• SAP Netweaver BPM, CE, Portal

web- en mobile- applicaties uit van de werkprocessen

• Proces integratie (SAP XI, PI, PO)

van eindgebruikers. We zorgen ervoor dat deze optimaal

• Web & App development in de meest gangbare en recente

aansluiten bij hun werkzaamheden.

technieken als - SAP UI5, HTML 5, Sencha, Phonegap, Java,
Adobe, Webdynpro, etc.
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