
Udviklingen af Green Business & Logistic Intelligence nu på skinner

I regi af Danske Prydplanter er de sidste kontrakter i.f.m. Green Business & Logistic Intelligence nu
underskrevet og projektet kører på skinner. Senest er medfinansieringen fra henholdsvis
producentdelen og salgsselskabsdelen blevet aftalt i Danske Prydplanter, og aftalen betyder, at
finansiering følger brugeren.

Retningslinjer udstukket
Med øgede krav om transparens og stigende krav om aftalesalg fra de europæiske indkøbere, er det
af afgørende betydning for branchen hurtigst muligt, at gøre os til den mest attraktive
samarbejdspartner inden for planter i en optimeret værdikæde. Projektet, der har til formål at
optimere processen i hele værdikæden, d.v.s. hos gartnerne og hos salgsselskaber og dernæst hos
indkøbere i hele Europa, skal derfor implementeres hurtigst muligt. Forhåbentlig kommer der ikke
for mange justeringer undervejs, men det er vigtigt at retningslinjerne for projektet udstikkes og ikke
mindst finansieres af dem, der har gavn af det.

Finansieres af brugerne
Medfinansieringen har derfor været et bærende punkt, idet man den vej igennem er med til at styre
udviklingen. Det blev derfor på det seneste bestyrelsesmøde indgået aftale om, at finansiering og
anvendelse kom til at følges af. D.v.s. for de dele af projektet, hvor alle har fordel, er finansieringen
fælles. Men for de dele, hvor kun den ene part har umiddelbar fordel, skal finansieringen også
komme herfra – det giver både frihed til at udvikle i det ønskede tempi, ligesom omkostninger holdes
tæt. Konkret betyder det, at gartnere kommer til at (med-)finansiere den del, der har med
produktplanlægningen at gøre, mens salgsselskaberne kommer til at (med-)finansiere den del, der
har direkte indvirkning på delelementerne ud mod deres kunder. Hvad der er til fælles fordel, vil blive
medfinansieret af begge parter. Finansieringen vil ske gennem forhøjede linjeafgifter og vil således
blive afholdt af dem, der bruger systemet mest.

Brugerfinansieringen er nødvendig
Brugerfinansieringen har to formål, nemlig at få finansieret projektet, men også at motivere til at
anvende projektets værktøjer. Muligvis man ikke ser sig selv som bruger af alle faciliteterne, og
derfor ikke mener, at man skal være med til at finansiere de dele af projektet. Men kigger man på lidt
længere sigt, vil alle gartnere højst sandsynligt få brug for faciliteterne for at blive en attraktiv
samarbejdspartner i fremtiden. I stil med hvad der skete med Danpotfaciliteten, da faxen blev
udskiftet med internettet.

Læs mere
Branchens mantra skal ændres fra udelukkende omkostningsminimerende virksomheder til
dækningsbidragsoptimerende virksomheder, der ønsker at være del i en værdikæde, hvor alle opnår
det nødvendige dækningsbidrag til at investere i fremtiden. Læs om yderligere detaljer for projektet i
den vedhæftede artikel eller kontakt Danske Prydplanters bestyrelse. For mere tekniske
informationer henvises til Danpots bestyrelse.
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