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Piegādātāja pārvaldīti preču krājumi (VMI) 

Kā vienlaicīgi nodrošināt augstu preču pieejamību plauktos un zemu krājumi līmeni – ir galvenais jautājums, kas ir 
izskaidrots jaunajā ECR kopienas (Efficient Consumer Response Community) VMI (Vendor Managed Inventory) 
rokasgrāmatā. 

Berne, 2016. gada 10. maijs  – Jaunā ECR kopienas izdotā VMI rokasgrāmata  apraksta kā nodrošināt labāku preču 
pieejamību plauktos un tajā pašā laikā uzturēt zemu preču krājumu līmeni.  Papildus rokasgrāmata skaidro VMI 
principus un ieviešanas aspektus, VMI projekta ieviešanas kontroles indikatorus un sasniedzamos mērķus kā arī 
piedāvā labākās prakses piemērus. Pieteikt bezmaksas rokasgrāmatas kopiju angļu valodā var www.gs1.ch/ecr  
mājas lapā. 

VMI ieviešanas labākās prakses piemēri ir ECR kopienas rekomendācija, kas liek uzsvaru uz ilglaicīgas sadarbības vērstu 

stratēģijas  nepieciešamību efektīvai preču krājumu papildināšanai, kas nodrošina augstus preču pieejamības plauktos 

rādītājus vienlaicīgi ļaujot uzturēt zemu krājumu līmeni. Rokasgrāmata ietver aktuālo patēriņa preču piegādes ķēdes ekspertu 
un zinātnes atzinumus, kā arī 15 Eiropas valstu aptauju rezultātus. Rokasgrāmatā papildus var atrast tādus piegādes ķēdes 

jautājumus kā VMI principus un tās ieviešanas un uzturēšanas vadlīnijas, svarīgākās produktu kategorijas piemērotas VMI, 

kontroles mehānismus, sasniedzamos biznesa mērķus un IT koordinācijas aspektus. Tā iepazīstina ar jaunāko VMI teoriju un 
pielikumos atradīsiet vērtīgus rīkus un formas, kas var būtiski atvieglot piegādes ķēdes vadītājiem VMI ieviešanā. Šī 

rokasgrāmata ir nepieciešama visiem, kas strādā vai vada piegādes ķēdes Eiropā. 

Rokasgrāmata ir izveidota GS1 Šveices organizācijas vadībā, piedaloties 15 ECR un GS1 organizācijām sadarbībā ar Tallinas 

Tehnoloģiju Universitātes Dr. Heli Hammeru (Hele Hammer). Šis ir pirmais šāda veida sadarbības rezultāts.  

Procesu modeļiem, lai tie nenovecotu un būtu pielietojami, ir jābūt saskaņotiem starp valstīm un derīgiem ne tikai nacionālā 

līmenī. VMI rokasgrāmata ir pirmais solis ilglaicīgā ražotāju un mazumtirgotāju kopdarbībā. Autoru vārdā skaidro Valentīns 
Vēfers (Valentin Wepfer), ECR un GS1 Šveice. Savukārt Deklans Karolans (Declan Carolan) ECR kopienas līdzpriekšsēdētājs 

atzīst, ka VMI rokasgrāmata ir pirmā nozīmīgā ECR kopienas (agrāk zināmu kā ECR Europe organizācija) publikācija, kas 

pilnībā atspoguļo ECR kopienas mērķus un būtību esot ražotāju – tirgotāju ilglaicīgas sadarbības flagmanim. 

Par rokasgrāmatas izdevēju: ECR un GS1 Šveices organizācijas kalpo kā sadarbības platforma ekspertiem  lai optimizētu preču un 
informācijas plūsmas radot ilglaicīgu vērtību uzņēmumiem un pircējiem. Apvienojot globālos GS1 standartus un ECR procesu modeļus, ļauj 
veidot efektīvas vērtību un piegādes ķēdes. Kā asociācija tā apvieno vairāk nekā 5’000 uzņēmumu, nodrošinot biedrošanos, savstarpējo 
sadarbību un pieredzes apmaiņu. Papildus organizējot praktiskas apmācības, iedvesmojošus Industrijas forumus un izdodot vērtīgas 
publikācijas, nodrošina ieguvumus visiem organizācijas biedriem. Tā ir GS1 Global, ECR Community un Eiropas Loģistikas Asociācijas biedrs. 
www.gs1.ch   

 
Vairāk informāciju par VMI rokasgrāmatu var saņemt kontaktējot:  
 
ECR/GS1 Switzerland 
Monbijoustrasse 68 
3007 Bern 
www.gs1.ch 

Valentin Wepfer, Deputy CEO 
Tel.: +41 58 800 73 00 
Fax: +41 58 800 73 99 
E-Mail: ecr-vmi@gs1.ch 


