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Nu är det bråda tider. Inom RESMAT
präglas arbetet för fullt dels med förbere
delser för införandet av 1000:- anslag
och dels med PCL-90, projekt central
lager 1990, som förväntas ge väsentliga
förbättringar i vår reservdelsförsörjning.
För att klara det här arbetet krävs vissa
lageromläggningar som i sin tur kan in
nebära vissa störningar i försörjningen.
Jag hoppas att Ni som är våra kunder
har en viss förståelse för detta, för syftet
är ju att när arbetet är klart kunna ge Er
en bättre service. Vi inom RESMAT gör i
alla fall allt för att det skall bli så lite stör
ningar som möjligt.
Jag kan med glädje konstatera att
etappen 1 av PCL-90 har gått helt enligt
plan och i skrivandets stund har vi invig
ning av den nya terminalbyggnaden.
Under sommaren och början av hösten
sker sedan en successiv inflyttning och
därefter börjar förberedelserna för etap
pen 2 som bl a innebär en ombyggnad av
berget.
För att vidga våra vyer så har vi nyli
gen besökt Volvo för att titta på deras la
gerhantering, dels besökte vi centrallag
ret i Göteborg och dels var vi i deras
Europalager i Ghent. Det var ett mycket
intressant besök där Volvo svarade upp
på ett fantastiskt fint sätt.
Som framgår på annan plats i detta
nummer, redovisar Bengt Larsson ett an
tal erfarenheter som bör uppmärksam
mas i vår egen utveckling.
Om vi återgår till vår egen verksam
het så kan jag konstatera att det händer
väldigt mycket just nu, förutom förbere
delserna för införandet av 1000:- anslag
och PCL-90 så pågår arbete med stan
dard prissä ttning, uppdelning freds- /
krigslager, milovisa kund möten mm.
När det gäller uppdelning av freds
lager/krigslager så har en kravspecifika
tion framtagits. Kravspecifikationens syf
te är att utifrån användarsidan redovisa
de krav som datamässigt måste beaktas
och uppfyllas så att erforderligt datastöd
efter en redovisningsrnässig separation ej
omöjliggörs eller försämras. Av denna

av tekn dir Jan Edelswärd
anledning har således förutom principer
och regler för den initiala saldomässiga
separationen för lager- och förrådspost,
även kraven på olika funktionsinrättade
transaktioner inom DELTA-systemet an
givits.
Denna kravspecifikation skall nu re
missbehandlas innan arbetet med upp
delningen genomförs.
En annan intressant fråga, som just nu
är mycket aktuell, är hur vi skall effekti
visera informationsförsörjningen inom
förnödenhetsområdet. Förändringarna
inom försvarsmakten har efterhand pe
kat på att det inte bara krävs att ny tek
nik införs utan att hela informationsför
sörjningen ses över från grunden. Detta
med anledning av bIa ÖB-VI90 med ett
nytt produktionsledningssystem, ökad
delegering och decentralisering i fred och
krig som innebär förändrade krav på in
formation på alla nivåer i vårt lednings
system.
Hur detta kommer att påverka vårt
system DELTA är alldeles för tidigt att
uttala sig om, men efterhand som det
klarnar kommer vi att orientera om detta
i bl a IRMA. För att informera bl a om
dessa aktiviteter kommer vi att ha ett
chefsmöte i september månad i Stock-

holm med våra uppdragsgivare/kunder.
Detta chefsmöte ersätter tidigare årliga
uppföljningsmöte som i sin tur bl a har
ersatts av de "nya" milovisa kundrnöte
na. Jag hoppas att vi genom denna för
ändring kan komma varandra närmare i
diskussionerna, eftersom mötena inte blir
så stora.

Jag önskar Er alla en skön och trevlig
sommar!

~~~

C FMV:RESMAT

Reds reflektioner
Ja då håller du ett nytt nummer av
IRMA i din hand igen. Den här gången
ett lättsamt sommarnummer med några
få förändringar.
Visst är det härligt när sommaren änt
ligen är här. Vem kunde tro att det skulle
vara +20 grader sista april i mellansveri
ge när vi satt i kyla och mörker i julas.
lnsändarbidragen är fortfarande få.
Därför har vi gjort några tillägg i detta
nummer typ korsord m m. Skriv och tyck
till om detta. Vi kanske fortfarande är in
ne på fel linje, eller du kanske vill ha

med något som inte vi tänker på.
Du får vara anonym om du t ex skri
ver en insändare men redaktionen bör
veta vem du är för att förhindra person
angrepp.
Till sist ber vi på redaktionen att få
önska en lång och skön sommar.
Väl mött i höst!
RED
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peL -90/halvtidsrapport
Hur är då "läget" inom de olika aktiviteterna
ungefär halvvägs i projektet? Svaret skall jag för
söka ge i denna artikel.
Projektet centrallager-90 (PCL-90) rullar
vidare någorlunda i enlighet med våra
planer och ekonomiska ramar. Synbara
förändringar i vår närmiljö som resultat
av pågående byggverksamhet ger en på
taglig känsla av att något nytt är på gång.
Andra aktiviteter är kanske inte lika på
tagligt för oss alla men de pågår ändå
och med utmärkta insatser från berörd
personal. Alla hoppas och tror på att när
projektet är slutfört skall arbetsmiljön
och jobbet bli bättre och smidigare än
idag.
Hur är då "läget" inom de olika akti
viteterna ungefär halvvägs i projektet?
Svaret skall jag försöka ge i denna artikel.

Godsterminalen
I ett tidigare nummer av IRMA fanns en
blänkare från den höstdag då det första
spadtaget togs för godsterminalen. Sen
dess har allt skett i en för oss "byggarna
törer" opbegripligt snabb takt.
Lastgården och bergsinfarten har fått si
na överbyggnader, det gamla färgförrå
det är snart helt ombyggt för sin nya
funktion och tillbyggnaden har växt upp
som en svamp ur marken.
Med beundran har vi sett hur ett mo
dernt bygge snabbt kommer till och hur
" tung hantering" elegant utförs av
proffs. Lite oro i leden uppstod emeller
tid när vi amatörer upptäckte att till
byggnaden inte restes upp på en gjuten
betongplatta utan endast på pålnings
plintarna. Ryktet om att verksamheten
på nedre botten skulle komma att bedri
vas på "stampat jordgolv" gav upphov
till många glada skratt. Naturligtvis hade
byggherre och byggare andra planer och
nu finns ett stadigt betonggolv på plats.
Den gröna vintern har medfört att bygg
tiden väl kan innehållas.
Den 16 juni i år kommer den nya
godsterminalen att invigas med pompa
och en fest för oss alla. Därefter kommer
personal och utrustning successivt att
flytta in i terminalen. Efter semesterpe
rioden torde terminalen vara i avsedd
funktion.

Ombyggnad av berget
Enligt nuvarande plan skall ombyggna
den i berget startas omkring den 1 april
1991. Det kan synas som en något sen
tidpunkt men den styrs av våra möjlig
heter att genomföra erforderliga lager
omläggningar. Ombyggnaden kommer i
vissa tunnlar att bli mycket omfattande.
Brandskyddskraven kommer att resulte
ra i ganska stora byggnadsåtgärder. VVS,
el- och teleinstallationer måste bytas ut
eller flyttas. Den som någon gång besökt
berget inser säkert att ombyggnaden blir
en omfattande åtgärd. Det är dessutom
oftast enklare att bygga nytt än att bygga
om.
För närvarande pågår FortF projekter
ingsarbeten där vi som användare har att
tillse att förändringarna motsvarar våra
behov. Ett stående skämt vid byggmöte
na mellan FortF och oss är att alla instal
lationer (VVS, el etc) kommer att ta sån
stor plats att tillgängliga ytor för lager
funktionen blir försumbar eller obefint
lig. Så illa blir det nog ändå inte. Ett öm
seSidigt givande och tagande som präg
lar dessa byggmöten kommer att resulte
ra i att lagerfunktionen får sina behov väl
uppfyllda. Efter projekteringen vidtar
sedvanlig byggprocess så att starttiden
den 1 april -91 kan innehållas.
Jämsides med byggprojekteirngen
pågår detaljplanering av den nya inred
ningen, erforderlig hanteringsutrustning
m m som åvilar oss själva att planera och
genomföra.

Lageromläggningar
Den för oss själva mest arbetskrävande
uppgiften i samband med PCL-90 utgörs
av de lageromläggningar som måste ge
nomföras i berget för att möjliggöra om
byggnaden.
Ursprungligen trodde vi att hela cen
trallagerverksamhten under ombyggna
den måste bedrivas vid en annan plats än
berget, främst vid vårt Eskilstunaförråd.
Under resans gång har vi emellertid änd

rat uppfattning och planerar nu för att
vara kvar i berget med huvuddelen.
Vi har indelat centrallagrets artiklar i
tre olika grupper 1-3 utgående från artik
larnas rörlighet. Gruppindelningen är
densamma som i framtiden skall gälla
vid val av förrådsplats i centrallagret.
Principen för lageromläggningen som vi
nu tillämpar utgörs av att i berget skall vi
endast lagra grupp 1 och 2-artiklar och i
sidolager, främst i Eskilstuna, lagra
grupp 3-artiklar. Detta medför att vi nu
genomför " de stora talens lageromlägg
ning" som bl a innebär att ca 60000 artik
lar omflyttas till Eskilstuna och att ca
46000 fackändringar genomförs i berget.
För a tt genomföra lageromläggningarna
köper vi tjänster i form av extra personal
från Samhall i Västmanland. Hitintills
med mycket gott resultat.
Vi får inte glömma att våra ordinarie
uppgifter som försvarets centrallager he
la tiden måste fungera på avsett sätt,
trots att tillvaron i berget f n kan tyckas
vara lite stökig. Förutom i berget så på
går även lageromläggningar i Eskilstuna
för att möjliggöra att artiklar skall kunna
flyttas dit.
All inblandad personal gör ett ut
märkt jobb, med gott humör och med
förhoppningar att efter detta kommer
bättre tider.

Lagerstyrn i ngssystem
Vårt centrallager utgör vad man i dag
ligt tal kallar ett " storlager". Stora flöden
av gods in och gods ut sker dagligen .
Godsmottagning, uppackning, kvalitets
kontroll, märkning, förpackning, inlägg
ning, plockning, sammanställning, pack
ning och godsavsändning är i huvudsak
de moment som ingår i ett storlagers
verksamhet. Inventering, kalendertids
uppföljning m m tillkommer som upp
gifter.
Visst vet vi dag någorlunda vad vi
har i lager och var det befinner sig och
visst producerar DELTA-systemet vissa
dokument och annat till stöd för verk
samheten. Omvärldens lagerstyrnings
system som stöd för verksamheten i ett
storlager saknas dock. Därför ingår i
PCL-90 uppgiften att anskaffa ett mo
dernt lagerstyrningssystem som skall
kunna tas i bruk när ombyggnaden i ber-...
forts . nästa sida ,..
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forts . PCL-90
kunna tas i bruk när ombyggnaden i ber
get är klar dvs omkring nyåret -92.
En förstudie är genomförd innefattan
de en nulägesbeskrivning, en analys över
hur man i framtiden skall kunna arbeta
samt de övergripande kraven på ett la
gerstyrningssystem.
Studien har behandlats inom RESMAT
och en skiss över erforderlig arbetsinsats
och teknisk lösning har utarbetats.
Systemet förväntas ge upphov till
bättre planeringsunderlag, automatise
rad och anpassad dokumentationspro
duktion och direktinrapporterade för
ändringar av flödena gods in och gods
ut. Dessutom skall systemet övervaka
och stödja inläggning och plockning i
centrallagret. Underlag för statistik och
uppföljning skall även kunna erhållas.
Utöver detta skall nuvarande "knap
pologi" vid dokumenthantering m m er
sättas av Automatiserad DataFångst
(ADF).
Det senare, som i sig låter väldigt fint,
innebär att streckkodstekniken kommer
att införas som ersättare för knappologi.
Steckkodstekniken används idag i vår
omvärld ganska allmänt bl a i lagerhan
tering och vi är övertygade om att det
blir ett utmärkt hjälpmedel även för oss.
Nu pågår utarbetandet av erforderlig
kravspecifikation för systemet. I denna
kommer på detaljnivå alla olika mo
ments behov av stöd och styrning att
preciseras. Därefter kommer efter erfor
derliga ställningstaganden, anskaffning
av hård- och mjukvaror, systemering och
programmering, installa tion, prov m m
att genomföras. I kravspecifikationsarbe
tet kommer all berörd personal att ges
tillfälle att medverka . Avslutningsvis kan
man konstatera att vi naturligtvis har
klarat oss ganska bra tidigare trots att vi
inte har haft nåt vidare stödsystem men
att vi hoppas klara oss ännu bättre när vi
i framtiden får ett anpassat stödsystem.

Sammanfattning
PCL-90 är ett stort, resurskrävande pro
jekt med en ambitiös målsättning.
Hitintills har för oss "planerare" projek
tets resultat helt motsvarat våra förvänt
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ningar. Naturligtvis kan många framtida
hinder och problem komma att ställa till
bekymmer men vi tror ändå att vi till slut
skall gå i mål resultatmässigt, tidsmäs
sigt och inom acceptabla ekonomiska ra
mar. PCL-90 är dock trots allt en invester
ing för framtiden som vi alla gemensamt
kommer att få glädje av.
Med vänliga hälsningar
Sture Selemark

Besök hos Vo IVO _ _
Ett sätt att inte bli hemmablind är att utbyta erfa
renheter med andra" grossister" av reservmateri
el. Sont ett led i denna verksamhet besökte vi
Volvo Parts under våren. Vi hade även möjlighet
att studera Volvos centralförråd i Ghent som be
tjänar större delen av Västeuropa.

BengtLarsson

Erfarenheterna av vårt besök har vi
naturligtvis tagit till oss för att omsätta i
vår egen centrala roll inom försvaret
även om förutsättningarna delvis är nå
got olika.
Det kan dock vara intressant att peka
på ett antal förhållanden hos Volvo som
bör uppmärksammas i vår egen ut
veckling, nämligen:
forts. sida 9

Chefen fär cen trallagret i Ghent med medarbetare samt Resmats representanter Lennart EdvardSSO ll, fa n Edelswärd och Bengt Larssol1.
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Driftbyrån
~ Presentation av kundtjänst GRDK
Kundtjänst är RESMATs ansikte ut mot kunderna.
Som sådant måste vi på ett effektivt sätt ta emot,
bearbeta och åtgärda inkomna uppdrag samt sist
men inte minst meddela uppdragsgivaren om vad
vi gjort/ämnar göra.
Vi måste ha "rät t" kompetens i försörj
ningsfrågorna och kunna RESMATS
verksamhet i övrigt.
Vi måste kunna kundstrukturen dels
allmänt, dels i detalj inom respektive
medarbetares kundkrets.
Vi måste dela in oss på ett sätt som är
förenligt med kundernas krav.
Alla dessa " måsten" - och fler därtill
- uppfylls inte idag, men under 90/91
skall vi nå vår framtida skepnad.
Personbeskrivningarna blir med anled
ning härav kopplade till nuläget, med
den framtida inriktning vi känner idag.
Vi är medvetna om det stora behovet
av information och kontakter och kom
mer därför att dra igång - tillsammans
med andra enheter inom RESMAT - en

intensiv verksamhet enligt följande:
Direkta kundkontakter. Varje kund
skall ges minst ett tillfälle per år att fram
föra synpunkter till kundtjänstpersona
len. Vi har redan börjat i Milo B och kom
mer att fortsätta. Tanken är att vi inte
skall ha mÖjlighet att vara oinformerade
om kundfrågeställningar. Milovisa dialo
ger. Här sammankallas 15-20 represen
tanter från alla försvarsgrenarna under
tre dagar till korta genomgångar och
långa dialoger. På så sä tt skall alla vara
informerade om vad som händer i för
sörjningsfrågor.
Självklart är vi alltid tacksamma för
synpunkter på kundtjänsts verksamhet
och ovannämnda kundkontakter.

• Andreas Rosen 0589-81232. Jag kommer
från ledningsstabens logistikfunktion ut
till verkligheten som jag delvis varit med
om att utforma. Jag vill lägga in mer
marknadsföring i kundtjänstrollen i fort
sättningen. Policyn som skall föras ut är
att RESMAT är kundens bästa alternativ
som leverantör av reservmateriel.
• Lillemor Baard 0589-81236. Lillemor är
kontaktman för flygvapnet och civila
kunder. Tillsvidare kommer hennes roll
a tt vara oförändrad.
• Mona Gustafsson 0589-81234. Mona är
kontaktman för armen. Dessutom har
Mona hand om exporten till danska flyg
vapnet. En tanke är att dela in tjänsterna
milovis, där samtliga kunder (A+M) till 
hör distriktet. Vi söker även lämpliga for
mer för denna indelning.
• Malin Eriksson 0589-82964. Malin har
arbetat på RESMAT nu i ca 6 månader.
Hon har främst stöttat Mona och tjänsten
är avsedd att utformas som t ex kontakt
man för milo mitt enligt ovan.
• Gunvor KarLsson 0589-810 45. Gunvor
är sedan helt nyligen kontaktman för ex
porten till finska flygvapnet. Ä ven denna
tjänst avses att ges ett distrikt enligt
ovan.
• Gunilla Eriksson 0589-81230. Gunilla
administrerar våra tullärenden . Våra ca
400 utländska leverantörer håller henne
varm liksom vår export. Gunilla samar
betar med svenska tullen för att rationali
sera sin verksamhet.
• Marianne Gustafsson 0589-81230.
Marianne vikarierar för Karin Göransson
som är mammaledig. Hon stöttar Gunilla
i tullarbetet och även Vanja - se nedan 
på expeditionen för avgående gods.
• Vanja Klinga 0589-811 71. Vanja ser till
at t vi får iväg avgående gods, med tillhö
rande frakthandlingar. Hon tömmer skri
varen på OD-set (kundens beställningar)
efter givna turer.
Vi får anledning att återkomma när vi
mer exakt vet hur vi skall forma vårt ar
bete.

Bilden visar från vänster Marianne Gustafsson , Gunilla Eriksson, Mona Gustavsson, Malin
Eriksson , Gunvor Karlsson, Vanja Klinga , Andreas Rosen och LiL/emor Baard.

Med vänliga hälsningar
A ndreas Rosen

Utan ReservmateriE
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Anskaffningsbyrån
~ Kvalitetskontrollsektionen CRAQ
Kvalitetskontrollsektionens huvudsakliga ansvar
och arbetsområde är som framgår av namnet.
Kvalitet och kontroll. Till det kommer beredning
av material för inläggning i förråd.
Sektionens stora arbetsområden är
uppföljande kvalitets och kontrollarbete,
provning och övervakning av kalenderti
der. Tillsammans med FMV:Kvalitet och
Sakavdelningarna bedrivs dessutom ar
bete med att utarbeta riktlinjer för att
kvalitetskoda reservdelsmaterielen för
att på det sättet få enhetlig och rätt kvali
tetssäkring redan vid beställning och le-

verans av materielen.
Sektionen kommer att i samband med
semestern flytta in i nya lokaler ovan
jord, vilket vi ser fram emot då detta
kommer att påverka vår arbetssituation
positivt. Våra nya lokaler kommer bia att
inrymma nya provrum för kemi, meka
nik, och elektronik. Modern provutrust
ning är även under anskaffning. I och

Bilden visar från vänster Karl-Erik Åberg, Robert Eklund, Karl-Gunnar Bengtsson, Dick
Jyre/l , Lars-Åke Haglund, Sven-Erik Famne, Jens Nuutila , Tapani Toivanen, Anders Haglund,
Ulla-Britt Folkesson , Inga-Britt Kanttikoski, Ann-Charlotte Reinholdsson, Anita Söderholm,
. Ekström.

med detta kommer provningstider på
materiel som endast behöver genomgå
rutinprovning att väsentligt förkortas.
Den totala mottagningstiden kommer
även den att minska då en effektivare
materielhantering kan ske.
Sektionens arbetsområde är mycket
stort då det inrymmer all slags materiel
som anskaffas av Resmat. För att kunna
arbeta inom detta stora arbetsområde har
sektionen indelats i tre grupper: Kvalitet,
Beredning och Kontroll.

Kvalitetsgruppen
K valitetsgruppens huvudsakliga arbets
uppgifter är uppföljande kvalitetssäkring
såväl på inleveranser som på redan be
fintlig materiel i förråd.
forts. nästa sida

Hedin Foto

~I stannar försvaret
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forts . kvalitetsgruppen
Gruppen består av fyra personer.
• Karl-Erik Åberg är huvudman och
sammanhållande för kvalitetsgruppen.
Handlägger även kvalitet inom elektro
nik- och kemiområdet.
• Robert Eklund svarar för kvalitetsfrå
gor inom fordon- och flygmaterielområ
det samt råmaterial (stång och plåt).
• Dick Jyrell svarar för kvalitetsfrågor
inom marinområdet samt polymer-, fäst
elementmateriel och övriga mekaniska
standardprodukter.
• Sonia Ekström handlägger sektionens
administrativa arbete med leveranscerti
fikat, provintyg och leveranskontrollan
mälningar. Svarar även för sektionens
administra tiva stöd.

Beredningsgruppen
Beredningsgruppen handlägger och sva
rar för sektionens administrativa arbete
med materielmottagning, provning och
åtgärdsbeställning av reservdelsmateriel.
Gruppen består av tre personer.
• Inga-Britt Kanttikoski är sammanhål
lande för beredningsgruppen och svarar
dessutom för arbetet med åtgärdsrutiner,
materielmottagningsutredningar och
uppföljning.
• Ann-Charlotte ReinllOldsson svarar för
administrativt arbete med extern prov
ning inklusive bevakning och uppfölj
ning av provnings tider.
• Ulla-Britt Folkessol1. Handlägger och
svarar för indatering av materiel under
mottagning och inläggning i förråd.

••

BLANKARE
Ny organisation. Nu är det klart! Vadå?
Har RESMAT omorganiserats igen? Nej,
vi införde en ny organisation 1989-07-01.
Men det gäller också att rekrytera till alla
nya befattningar.
Vi startade med uppbyggnaden av
driftbyrån förra året efter semestern. Om
allt går enligt beräkningarna, skall alla
nya medarbetare vara på plats någon
gång efter kommande sommarsemester.
Då börjar nästa fas för driftbyrån,
nämligen att verkligen få en ordentlig
kundorientering och ta tag i många ange
lägna uppgifter Vi hör av oss. Men det
blir i kommande nummer av IRMA.
Bengt Larsson
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Kontrollgruppen
Kontrollgruppen som består av åtta per
soner svarar för och handlägger kontroll
av materiel under mottagning, kalender
tidsbunden materiel och utför fortlöpan
de kontroll av materiel i förråd. Gruppen
svarar även för och handlägger arbetet
med åtgärds- och utredningsförrådet.
Det stora materielområdet som finns gör
det svårt att specialisera sig inom ett
visst teknikområde. Vi har ändå försökt
att dela upp arbetsuppgifterna enligt föl
jande.
• Sven-Erik Famne är huvudman för
gruppen och svarar för det övergripande
kontrollarbetet.
• Bjärn Asp utför kontroll på materiel
avsedd hjul- och bandfordon, flygplan
och motormateriel.
• Anders Haglund handlägger och sva
rar för åtgärds- och utredningsförrådet.
Utför kontroll av råmaterial, stång, plåt
och verktyg.
• Lars-Åke Haglund svarar för och utför
kontroll av färg, lim och liknande pro
dukter och till viss del även el/tele-kom
ponenter, han är dessutom avdelningens
huvudskyddsombud.
• Jens Nuutila svarar för och utför kon
troll av flyg- och motormateriel, samt
materiel avsedd för hjul- och bandfor
don.
• Anita Söderholm svarar för och utför
kontroll avel! tele-komponenter, film
och fotomateriel.
• Tapan; Toivanen handlägger distribu
tion av extern kontroll och svarar för om
kontroll av materiel i förråd. Utför dess

utom viss omkontroll av el/tele-kompo
nenter.
• Jan-Olof Wernersson svarar för och ut
för kontroll av polymerer och mekanisk
materiel.
• Karl-Gunnar Bengtsson är chef för sek
tionen och med förmånen att få leda ett
mycket ambitiöst ochkunnigt gäng.
Vårt arbetsområde är som ovan sagts
mycket stort men på samma gång myc
ket stimulerande. Vi arbetar på många
framtidsfrågor och en av de väsentligaste
frågorna är att förkorta våra genom
loppstider så att materielen på kortast
möjliga tid kan komma in i förråd. Det
första steget tar vi alltså redan till semes
tern genom vår flytt ur berget.
Det verkligt stora steget kommer att
tagas när streckkoder och Centrallager 90
är klart. Men före det, kommer arbetet
med att kvalitetssäkra ingående leveran
ser redan hos leverantören (förebyggan
de kvalitetssäkring) att fortgå i oförmins
kad skala.
Vårt mål är:

Rätt kval itet

rätt tid

Och till sist det viktigaste, att vi skall ha
god kontakt såväl med våra uppdragsgi
vare som våra kunder.

Med vänliga hälsningar
K-G Bengtsson

Resmat i ny tappning
FMV

Du har väl sett Resmats dekal som skall
markera att något nytt är på gång. En
gammal devis är att "den gud ger ett äm
bete ger han också förstånd att sköta
det". Resmats ämbete är att genomföra
och utveckla reservmaterielförsörjningen
åt försvaret. Förståndet har vi, men vi vill
ha med våra kunder i verksamheten.
Det är ju på ert uppdrag vi arbetar
och vi har att inrätta oss efter era krav
och efter bästa förstånd skapa den mest
rationella reservmaterielfunktionen. För
att vi skall veta att vi är på väg i rätt rikt
ning vill vi att ni skall

Tycka om Resmat

ARBOGA·

på lämpligaste sätt, via insändare till
denna tidskrift och i övriga kontakter
med oss.

Andreas Rosen

forts. Besök hos VOLVO
•

•

Auktorisering av lokala återförsäljare.
Filialförråden är att betrakta som auk
toriserade återförsäljare a v reservma
teriel, medan grossistfunktionen upp
rätthålls av RESMAT Det betyder i
sin tur att de auktoriserade filialförrå
den bör på något sätt gynnas framför
andra kunder. Enda sättet att åstad
komma detta är användning av eko
nomiska styrmedel. Vi tror nämligen
inte på några tvingande direktiv.
Däremot skall filialförrådens kunder
uppleva ett lokalt tillhandahållande
som billigaste alternativ, jämfört med
att direkt beställa hos RESMAT eller
hos tillverkare.
Här gäller det alltså att leva upp
till MRF 2.2.5. Den som absolut vill gå
vid sidan om skall kunna göra det i
akutsituationer, men det blir avsevärt
dyrare.
Vi anser dock att detta är något
som måste undersökas närmare.
Därför har vi startat ett arbete som
möjligen kan leda till vissa föränd
ringar då det gäller ekonomiska rela
tioner.
Leveranser av samma skäl som ett
auktoriserat filialförråd har ekono
miska fördelar jämfört med övriga
kunder, bör en god planering i filial
förråden premieras. I de fall som leve

rans sker mot prognos eller minpunkt
en gång / vecka och dessa leveranser
täcker behoven, vittnar detta om att
personal i filialförråden verkligen har
lagt ner arbete på att planera framåt i
tiden. Om sedan prognoserna verkli
gen stämmer med verklig förbruk
ning är en fråga som skall hanteras i
särskild ordning med andra ekono
miska styrmedel.
Det finns naturligtvis många fall
gropar i ett sådant här resonemang
men jag anser att vi måste skapa en
miljö som premierar aktivt arbete i fi
lia !förråden.
I likhet med RESMAT har Volvo en
kundtjänstfunktion där akuta behov
kan tillgodoses.
•

•
•
•
•

uppackning
kvalitetskontroll
leverans och tillhandahållande
uppföljning, analys och åter
koppling till personalen

Bengt Larsson

Centralförrådet i Ghent, Belgien. Vi
fick med oss en mängd erfarenheter
som delvis är möjliga att omsätta i
projekt centrallager 90. Förhopp
ningsvis kommer det att påverka den
framtida försörjningen.
Det handlar om:
• produktion
• lagervärde
• omsättningshastigheter
• servicegrader
• svinn och differenser
• mottagning av gods
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