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Bakgrunn for Program Optimal varebestilling var våre 
kompliserte bestillingsprosesser i butikk

Viktig informasjon om kampanjer og forhåndsordrer kommer i 
mange ulike kanaler à vanskelig å se helheten

Ulike bestillingsportaler med ulikt innhold, 
brukergrensesnitt og funksjonalitet à vanskelig å 
navigere, finne rett informasjon og utføre bestilling rett

Det er dårlig ytelse i bestillingsportalene og det hender at 
sesjonen avsluttes før bestilling er ferdig registrert à må 
begynne på nytt

Det er vanskelig å vite hvilken bestillingskanal som skal benyttes for 
de ulike varene

I en travel hverdag er det liten tid til å analysere historikk på 
stykksalg og omsetning à det er stort ønske om bestillingsforslag på 
så mange varer som mulig

Manglende beslutningsstøtte i bestillingsøyeblikk gjør det vanskelig å beregne rett 
bestillingsmengde: eks. lagerbeholdning, innkommende varestrøm, salg, tildeling, 
sortiment, avtalemessige vilkår, salgsprognose

Det er mulig å gjennomføre bestillinger via PDA som aldri blir 
registrert i SAP

Ingen beholdningsstyring à ingen kontinuerlig kontroll på / 
oppfølging av svinn

En rekke ulike bestillingskanaler: Portal, PDA, AVS, telefon, faks, 
leverandørportaler, leverandørrepresentanter mv.

Begrensninger i PDA-løsning medfører behov for å 
registrere bestillinger på bakrommet der man ikke har 
oversikt over produkter og beholdning på hylle
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Automatiske bestillingsforslag som standard

Ett felles grensesnitt for butikk tilgjengelig på relevante flater

Etablert tydelig prosesseierskap og forum for forvaltning av 
bestillingsløsninger 

Høyere hylleservicegrad, riktig varetrykk og salgsvekst

Lavere svinn/ukurans i butikk og høyere realisert brutto

Redusert tid brukt på bestilling i butikk

Målbildet er å få:

1

2

3

Dette vil gi:

Hensikten med programmet er å forenkle bestilling i butikk, redusere svinn og øke 
salget gjennom gode bestillingsforslag og enhetlig grensesnitt
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Beholdning
Kontroll på beholdning i butikk til enhver tid

Høsten 2016 ble det gjort en evaluering som ga oss en anbefaling på hvilke prosesser 
og systemer som måtte på plass for å nå målbildet

Masterdata
Enhetlig artikkelstruktur og god kontroll og kvalitet på 
masterdata

Sortiment
Gode prosesser, rutiner og verktøy for 
sortimentsplanlegging og gjennomføring som kan gi oss
oversikt over faktisk sortiment i butikk

Optimal varebestilling inkludert kampanje
Gode prosesser og rutiner for «normalflyt» av alle varer 
og hensiktsmessige verktøy for kampanjeplanlegging og 
-gjennomføring

Teknologi
God utnyttelse av dagens grunnsystem i SAP ved å 
bruke standardfunksjoner og -moduler

Besluttet struktur

Teknologi
Tilbake til standard SAP, implementering av grunnsystemer og design av et felles grensesnitt 

i butikk for alle bestillingsløsninger

Løpende beholdningsoversikt

Optimal varebestilling
Prognoser og ordreforslag som standard 

Felles grensesnitt for butikk

Korrekt masterdata
Artikler er registrert i SAP med 

enhetlig artikkelstruktur
Forbedret artikkelorganisering og –

livsløp

Reelt sortiment gjennom moduler

Gjenspeiling av reelt sortiment per 
butikk i SAP

PMR 

Integrert kampanjehåndtering 
Integrert system for
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Fiori Launchpad

Mara
Marc
Ekko
Ekpo

…

HANA DB

DDF Staging 
tables

Production 
tables

CARAB Netweaver ABAP Server

RFC
DDF Interface

ECC Netweaver ABAP

DRFOUT
PMCH
PMAT
PMPL

…

DB

Mara
Marc
Ekko
Ekpo

….

SLT

Gateway

DB Schema: SAPERP DB Schema: SAPCAR

Data Replication Framework
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PP&C – Promotion planning & calendar fra Retail Solutions
PMR – Promotion Management Retail fra SAP
Tilbud Analyse – Egen utviklet

Gradvis Utrulling 
• Feb 19 – jan 22
• 200 Brukere
• 91 OSS’er
• 42.000 Tilbud på over 50 mill. prod.lok.

Grensesnitt
• Fordelingstabeller/Allokering
• Forsterkninger - Betingelseskontrakter
• Marketing
• BW

Utfordringer
• Prosesser og tidslinjer
• Data replikering 
• Ytelse

Optimal Kampanjestyring
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Vi arbeider med å tilpasse standard UDF-funksjonalitet til 
vår data

• Historisk salg med 2 års historikk
• Kampanjer 
• Høytider 
• Prisendringer
• Sportsbegivenheter
• Priorsberegning 
• Unormalt avvik fra normalsalg
• Out of stock detection
• Daglig prognose 

UDF

UDF-Funksjonalitet
• Tverrfaglig samarbeid i Coop 
• Videreutvikle og tune parametere i UDF 
• Input til UDF
• Samarbeid med SAP 
• Erfaringsutveksling (eks. Coop SE)

• Kalkulerer prognose for 33 millioner 
produktlokasjoner hver dag

• Prognosehorisont
• Dagligvare: 100 dager
• Faghandel: 560 dager 

• Ytelse

Prognoseteam UDF
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Hvordan kan vi jobbe med prognosekvaliteten?

Analyseprognoseappen i Fiori SAP Analytics Cloud (SAC) 
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Hvor er vi med implementering av UDF?

• PMR ferdig utrullet for alle kjeder
• Her brukes prognoser fra UDF 

• Utrulling av UDF til F&R 
• 8 pilotbutikker er rullet ut
• Varierende erfaring
• Gradvis utrulling basert på analyser hvor vi ser UDF leverer 

bedre/like godt enn F&R

• Sesongordre
• Erfaring fra Sport- og fritidsmesse
• Ultra slow sellere og slow sellere skaper utfordringer  
• Sesongprofilene kan slå uheldig ut og peake på feil periode i året    
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• Helhetlige og integrerte løsninger – kan utvikle på 
hver vår «tue»

• Mange eiere og interessenter – Må sikre tverrfaglig 
involvering i videreutvikling

• Krav om flerfaglig kompetanse - Krever innsikt i 
løsninger og brukerbehov både fra teknisk og 
forretningsmessig perspektiv

Løsningene henger tett sammen og krever helhetlig 
forståelse på tvers av organisasjonen

Hvordan sikre videre forvaltning av produktene
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Etablere tverrfaglige team til forvaltning av produktene

PRODUKTRÅD

Målbilde

Sikre stabil og robust drift 
av produkt og løsninger

Ikke nødvendigvis ansvarlig for selve 
overvåkningen av løsninger, men 
ansvarlig for oppfølging av avvik som 
identifiseres

Har all nødvendig kompetanse 
og kapasitet som trengs i 
teamet – «selvberget»

Forholder seg til retningslinjer 
og føringer fra andre områder i 
Coop, f.eks. IT-sikkerhet og UX-
prinsipper

Produktteam

Produktleder

Hente input fra organisasjonen og 
kundeinnsikt for å sikre at man 
prioriterer og løser reelle 
utfordringer

Tverrfaglig kompetanse, 
sikrer at løsningene ivaretar 
helheten og gjøres på rett 
sted

Mandat til å ta beslutninger 
innen gitte mål og rammer –
agilt og effektivt

Strategi Teknologi-
målbildet

Sikkerhet og 
personvern

Design

Eksempler, ikke uttømmende oversikt
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Vi oppretter nå tverrfaglige produktteam til forvaltning av 
løsningene

Daglig drift og forvaltning1 Feilretting og 
incidents2 Forbedringsarbeid og 

videreutvikling3Utvikling og utrulling0 Avslutning og avviklingn

Utvikling

Tid



Synne Sandnes

Prognoseansvarlig butikk
- UDF

Kine Gjeitnes

Systemansvarlig
- PMR 

- Replikering

Takk for oss!

Stein Johnsen

Produktleder varebestilling


