Om STAND

•

Industrien er representert gjennom
Dagligvareleverandørenes Forening (DLF)

Interesseorganisasjon for uavhengige merkevareleverandører i dagligvare- og serveringsmarkedet

•

Handelen er representert gjennom
Dagligvarehandelens Miljøforum (DMF)

Koordinerer felles overordnede utfordringer i verdikjeden knyttet til bærekraft og redusert miljøbelastning

2

STANDs mandat (utdrag)
•

Har som formål å bidra til effektivisering og kostnadsreduksjoner i vareflyten fra produsent og frem til
forbruker

•

Skal ut fra et helhetlig syn være initiativtaker til og arbeide med oppgaver av felles interesse innen
logistikkområdet

•

Har som mål å utarbeide anbefalte standarder og retningslinjer. Disse blir juridisk bindende når de blir
henvist til i kommersielle avtaler mellom aktørene i bransjen

•

Gjelder for bruk i norsk dagligvarehandel. Anvendelse i andre kanaler (KBS, netthandel,
storhusholdning) må avtales eksplisitt mellom partene

•

Har et arbeidsprogram basert på saker godkjent av DLF og DMF

•

Partene i STAND skal dekke egne kostnader ved deltakelse

•

Prosjekter skal finansieres 50/50 fra industri og handel
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STAND-rammeverket er...
•

Et levende dokument

•

Resultat av prosjekter med klart definerte formål og kost/nytte-vurderinger

•

Kvalitetssikret og godkjent av DLF og DMF

•

Forankret hos berørte parter

•

Forutsigbart – endringer implementeres med godkjente varslingsfrister

•

Koordinert mot andre standardiseringsorganer som har standarder i tilknytning til dagligvarebransjen

•

Åpent og felles i dagligvarebransjen, og til enhver tid innenfor rammen av gjeldende konkurranselovgivning

•

Utviklet i henhold til myndighetenes krav til miljø etc.,

•

Utviklet for å bli innarbeidet i leveringsavtalene mellom partene

•

Publisert på www.stand.no
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Innhold www.stand.no

•
•
•
•
•
•

Prosessorientert rammeverk - understøtter fysisk og logisk verdikjede
Tilgjengelig på norsk og engelsk, på PC, Laptop og Mobiltelefon
Animasjoner for overordnet oversikt om STAND og detaljerte beskrivelser av utvalgte arbeidsoppgaver
SØK-funksjon gir rask tilgang til etterspurt informasjon
Nedlastbare dokumenter muliggjør egen dokumentasjon
Eget support-apparat gjennom support@stand.no
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Noen gevinster ved bruk av STAND-rammeverket
•

Frigjør tid i forhandlinger til konstruktive diskusjoner om vekst og verdiskapning til beste for forbruker

•

Bidrar til effektivisering, rasjonalisering og optimalisering av vare- og informasjonsstrøm

•

Optimaliserer samhandlingen mellom aktørene, og bidrar til reduserte kostnader og miljøkonsekvenser

•

Reduserer matsvinn og øker servicegraden gjennom oppfordring om å
•
•
•
•

Flytte restholdbarhet til detaljist og forbruker
Øke bruk av dynamisk holdbarhet – gir økt totalholdbarhet
Øke måling av faktisk forbrukt holdbarhet i det enkelte ledd i verdikjeden
Utvikle optimal emballasje

•

Sikrer effektiv logistikk og håndtering gjennom standardiserte modultilpassede transportenheter

•

Forenkler håndtering av reklamasjoner og returer ved å sette klare ansvarsgrenser

•

Reduserer tur-kostnad ved transport gjennom bruk av standardiserte, godkjente paller og lastbærere

•

Reduserer ressursbruk ved dialog om faktisk ytelse gjennom felles målemetode for beregning av servicegrad
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Noen gevinster ved bruk av STAND-rammeverket
•

Krav og retningslinjer for merking av D-pak og Pall
•
•
•

•

Felles rutiner for sporing, tilbaketrekking og tilbakekalling
•
•
•

•

Reduserer feilkostnader ved forsendelse og varemottak
Bedrer sporbarhet
Bidrar til raskere gjennomstrømming av varer, bedre servicegrad, og redusert kapitalbinding

Muliggjør kirurgisk tilbakekalling og tilbaketrekking.
Reduserer omfang
Kan utføres raskere og rimeligere for aktørene

Krav til utforming av F-pak, D-pak og Pall
•
•

Reduserer volum på alle forpakningsnivåer, som bidrar til redusert volum i transport og lagring
Sikrer utforming av emballasje tilpasset bransjens krav og behov, inklusive butikk og forbruker

•

Bidrar til vellykkede nyhetslanseringer og sortimentsendringer, korrekte grunndata til riktig tid,
optimaliserer ressursbruk og gir økt salg

•

Bruk av elektroniske handelsdokumenter (EDI)
•
•
•

Reduserer transaksjonskostnader for ordre, ordrebekreftelse, pakkseddel og faktura
Muliggjør sporing på leveranser
Gir sporbarhetsinformasjon mellom partene
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Effektiv verdikjede
Kostnadsreduksjon
Bærekraft
Matsikkerhet
Samfunnsnytte
www.stand.no
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