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Indkøbsorganisation - ”Global Procurement”



10 Varegrupper (Commodities)10 Varegrupper (Commodities)

Kompositp
Kemikalier
Mekanik
RåvarerRåvarer
HW (befæstelse)
Aktiv elektronik
StikStik
Kabler
Passiv elektronik
Printkort (PCB)Printkort (PCB)

3 års perspektiv

evalueres en gang årligt

Varegruppe (Commodity) strategi



Cost/benefit Målsætning

Historik (subjektiv)Handlingsplan

Varegruppe-strategi KPI’erOffset

SWOTK t fil SWOT

S t i

Kompetence-profil

Øk i k i ik SegmenteringØkonomisk risiko-
vurdering

3 års rullende varegruppe-strategi



RISIKO

Nøgleleverandør Strategisk

VÆRDI

Standard Kapacitet

VÆRDI

Segmenteringsmodel



Kraljic



Kraljic



Formål

Nå vores målsætning
Tilgå leverandørsamarbejde i partnerskab med fælles målsætning
Segmentering af leverandører i forhold til risk/volumenSegmentering af leverandører i forhold til risk/volumen
Differentieret ”relation management”
Færrest mulige leverandører, men de nødvendige og ”rigtige”
S i å i d t t b jd l i t dSynergi på priser ved tæt samarbejde og langsigtede
samarbejdsaftaler (3 år +)
Større fleksibilitet
Teknisk support
Højt kvalitetsniveau

Varegruppe (Commodity) strategi



Væsentlige egenskaber hos leverandørerne

Kapabilitet som totalleverandørKapabilitet som totalleverandør
Dokumenteret højt kvalitetsniveau 
Rationel produktion
Tilstrækkelig produktionskapacitet og fleksibilitetTilstrækkelig produktionskapacitet og fleksibilitet
Vilje til løbende forbedringer overalt i virksomheden med heraf 
følgende kostreduktioner
K t l i tid ( ltid k t d k d k åKorte leveringstider (altid kortere end vores kunder kræver, så 
lageropbygning kan elimineres/reduceres)
Håndtering af enkeltstyks-produktion
Terma skal have Key Account status
Skal kunne tilføre kerne-kompetencer
Kommunikationsmidler/IT-niveau

Fokus



For hele indkøbet skal der i løbet af 1 år opnås prisbesparelser på 
minimum 5% netto efter investeringer

Antallet af leverandører må ikke overstige 4 stk. for 80 % af 
omsætningen. Målet er 2 hovedleverandører og få sekundære 
leverandører valgt efter teknologierleverandører valgt efter teknologier

Leveringsperformance >95 % indenfor 12 mdr. og >98 % efter 24 mdr.

Lokale/regionale leverandører foretrækkes

åTermas indkøbsvolumen hos den enkelte leverandør må ikke overstige 
20% af dennes omsætning 

Målsætningen for kvalitetsperformance er 100 % - en performance på 
>98 % kan accepteres.

Eksempel på målsætning for en varegruppe



Omsætningsfremgang på 50-60% de næste 5 år

Med disse forudsætninger vil vi de næste 5 år have behov for +20 
nye underleverandører indenfor:

Mekanik bearbejdninge a bea bejd g
Kabelproduktion
Electronic Manufacturing Services (EMS)
Mechanical Manufacturing Services (MMS)Mechanical Manufacturing Services (MMS)
Print Circuit Boards (PCB)
Værktøjsfremstilling - lige fra mill fixturer til assembly jigs 

Forventninger til fremtiden



Totalleverandør - systemleverandør

Terma har en klar målsætning om at reducere antallet af 
leverandører

Total- og systemleverandører hjælper Terma med at
forfølge denne målsætning.o ø ge de e å sæt g

Overvej muligheden i at indgå i underleverandørkonsortier
(dreje/fræse – pladebearnejdning – overfladebehandling – maling –(dreje/fræse – pladebearnejdning – overfladebehandling – maling –
printmontage – boxbuild – ect.) med fokus på fælles tilgang til 
kvalitetssikring.

Totalleverandør / systemleverandør



Fleksibilitet

Fleksibilitet skal retfærdiggøre dansk prisniveau.

Time to market altafgørende for Terma vi bliver aldrig bedre endTime to market altafgørende for Terma  - vi bliver aldrig bedre end
vores leverandører!

T b jd i t ilj d tidi d ikli d kti D tTerma arbejder i et miljø med samtidig udvikling og produktion. Det 
genererer løbende ændringsordrer. Det skal vores leverandører
kunne håndtere!

Lav pris
World Class kvalitet
Kort leveringstid / fleksibilitet

Vælg 2

Fleksibilitet



Krav til Q-kontrol produkt processer udstyrKrav til Q-kontrol, produkt, processer, udstyr, 
personale, dokumentstyring

Det er afgørende for Terma, at vores leverandører i deres main 
stream produktion arbejder ud fra samme workmanship, som Terma 
efterspørger (f.eks. IPC 610 kl. 3 eller kan håndtere ekstremeefterspørger (f.eks. IPC 610 kl. 3 eller kan håndtere ekstreme 
tolerancekrav)
Terma har ikke ressourcer til at give vores leverandører et 
kompetenceløftkompetenceløft
Systemleverandører så vidt muligt inhouse
Få styr på kvalitetsstyringskrav, der er normen i forsvarsindustrien, 
inden I b der jer tilinden I byder jer til
ISO, AS9100 (Quality Systems - Aerospace - Model for Quality 
Assurance in Design, Development, Production, Installation and 
Servicing) og AQAP (Allied Quality Assurance Publications) er ikke 
krav. Men det hjælper!

Kvalitetssikring / leverandørudvælgelse



Flow down til leverandøren af krav fra kundekontrakt

Eksempelvis:Eksempelvis:
15 år + serviceforpligtigelser
Obsolete management
Certificate of Conformance (COC)
MIL-P-50884 (flex-rigid PCB) og MIL-C-5541 
(overfladebehandling af aluminium)( g )
FAI iht. AS9102
ITAR
Review krav (CDR, FAT, etc.)Review krav (CDR, FAT, etc.)

Leverandørudvælgelse



Underleverandørgodkendelse

Auditering af rutiner og processer i.h.t. Q-håndbog (ISO)Auditering af rutiner og processer i.h.t. Q håndbog (ISO)
Q-målsætning
Inspektion og testfaciliteter
Derudover kan der være forhold hvor Termas kunde skalDerudover kan der være forhold, hvor Termas kunde skal 
godkende vores leverandør

Leverandørudvælgelse



Terma har behov for flere dygtige underleverandører nu og iTerma har behov for flere dygtige underleverandører nu og i 
fremtiden

Vær bevist om at et højere dansk prisniveau kun kanVær bevist om, at et højere dansk prisniveau kun kan 
refærdiggøres, hvis der er 100% styr på kvalitet sammenholdt 
med et høj fleksibilitetsniveau

At jeres main stream produktion arbejder ud fra samme 
workmanship, som efterspørges i forsvarsindustrien.

Hovedbudskaber



Spørgsmål




