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MyFREJA
Optimer dine analyser af forsyningskæden med FREJAs
Business Intelligence platform
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MyFREJA er FREJAs nye business intelligence
platform, der nemt giver dig et overblik over dine
aktiviteter hos FREJA. MyFREJA er designet til at
give dig indblik i alle niveauer af din aktivitet hos
FREJA; fra de store totaler til den enkelte
transportlinje. MyFREJA forsøger at gøre din
beslutningsproces hurtigere og mere præcis
gennem øget gennemsigtighed og større
vidensgrundlag.
Når du logger på din MyFREJA konto, mødes du af
et dashboard, der viser dig totalerne og trenden for
dine FREJA aktiviteter for det sidste år på de tre
dimensioner: forsendelser, omsætning og enheder.
Med det hurtige overblik som dashboardet giver
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dig, bliver du i stand til at kontrollere, at niveauet
og trenden for dine FREJA aktiviteter, stemmer
overens med de forventninger du har gennem dit
kendskab til din virksomhed.
Herfra kan du dykke ned i de tre dimensioner,
således at du kan få et indblik i dine aktiviteter helt
ned til den enkelte enhed.
Et overblik over dine aktiviteter gives visuelt i et
heat map, der sammen med en liste giver dig
muligheden for øjeblikkeligt at identificere dine
vigtigste transportruter. Herfra kan du vælge det
data, du har brug for. Det kunne for eksempel være
at undersøge importen til dit vigtigste
lager eller se forsyningen fra en specifik
produktionsenhed.
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MyFREJA forsendelsesdimension
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"MyFREJA giver indblik i,
hvordan vores
forsyningskædeaktiviteter kan
inddeles og optimeres"
- Kent Filt, Head of Logistics hos
Multiline A/S

Ved at udnytte det data du har til rådighed i de tre
dimensioner: forsendelser, omsætning og enheder,
på det detaljeniveau som passer til dit formål, har
du adgang til at finde cost-to-serve på både et
overordnet niveau og for det enkelte produkt. Dette
er et godt første skridt for yderligere analyser som
for eksempel; hvordan vil øget efterspørgsel
påvirke transportomkostningerne eller en analyse
af de underliggende omkostninger ved skift af
leverandør.
FREJAs 4PL team er klar til at hjælpe med
disse analyser. Med dine inputs og det data du
allerede har liggende på MyFREJA, kan vi hjælpe
dig med at idenfitificere potentielle optimeringer i
din forsyningskæde.

Ræk gerne ud til din FREJA kontaktperson
hvis du ønsker at vide mere om MyFREJA.

