GOLLI-TOIMITUSTEN YLEISOHJEET TOIMITUSMALLEITTAIN
Tähän ohjeeseen on koottu tärkeimmät toimitusmallikohtaiset ohjeet. Ennen
toimitusten aloitusta Golli-palvelun avulla, on hyvä käydä läpi seuraavat asiat:
-

-

-

-

Selvitä onko toimitusmallisi varasto, kuljetusterminaali vai suoratoimitus
myymälään? Tieto löytyy tilaajasi kanssa tehdystä hankinta- tai
toimitussopimuksesta.
Selvitä myös tarkka toimitusosoite, tilaajalla voi olla useita terminaalien tai
varastojen osoitteita.
Tutki tilaajasi pakkausohjeet huolella. Esimerkiksi varastotoimitusmallissa
tyypillinen yleisohje on, että yhdellä lavalla saa olla vain yhtä tuotetta yhdellä
päiväyksellä. Gollissa tämä tarkoittaa käytännössä, että yhden SSCC-koodin
alle voi tulla vain yhtä tuotetta.
Selvitä, mitä eräkohtaisia tietoja sinun tulee kertoa jokaisen toimituksen
yhteydessä. Tyypillinen yleisohje on, että varastotoimituksissa tulee ilmoittaa
tuotteiden parasta ennen-päiväykset.
Lavaan kiinnitetään kolliosoitelaput lyhyelle ja pitkälle sivulle.

Tarkempia ohjeita toimitusten käsittelyyn ja pakkaamiseen saa tilaajalta.

Varastotoimitus
Varastotoimituksessa tilatut tuotteet menevät tilaajan (kaupparyhmän) varastoon
omalle varastopaikalle, josta ne jaetaan tarpeen mukaan eteenpäin yksittäisiin
myymälöihin.
Pääsääntöisesti tuotteet pakataan omille lavoilleen. Sekalavojen osalta pakkaus- ja
merkintäohjeet tulee varmistaa tilaajalta.
Käsiteltyäsi varastotoimituksen:
•
•
•

Jokaisessa lavassa/kollissa on KOLLIOSOITELAPPU
Toimitussanoma on lähetetty sähköisesti
Lähetyslista ja rahtikirja ovat tulostettavissa
Jokaisessa lavassa/kollissa on
KOLLIOSOITELAPPU

S-ryhmä

-

Kesko

Wihuri

-

-

Toimitussanoma tarvitaan ja se tulee lähettää Gollista ennen fyysistä toimitusta
Sekalavoja ei saa toimittaa. SSCC-koodin alla saa olla vain yhtä tuotetta ja yhtä
päiväystä. Rakenteellista SSCC-koodia ei käytetä.
Jos poikkeustapauksessa pieniä määriä pakataan samalle lavalle, täytyy jokaisella
tuote- ja päiväysparilla olla oma SSCC-koodi ja kollilappu. Kollilaput voi jättää
liimamatta nippuun kelmun väliin, vain kuljetusliikettä varten tarvittava kollilappu
liimataan lavan kylkeen.
Toimituksen mukana on oltava paperinen lähetyslista
Tarkempia ohjeita S-Ryhmän päivittäistavaroiden pakkausohjeesta
Sekalavoja ei saa toimittaa. SSCC-koodin alla saa olla vain yhtä tuotetta ja yhtä
päiväystä.
Pienten määrien toimitukset lavakerroksina omina lavoinaan
Toimituksen mukana on oltava paperinen lähetyslista
Ei kertakäyttölavoja
Tarkemmat ohjeet Keskon pakkausperiaatteissa
Toimitussanoma tarvitaan ja se tulee lähettää Gollista ennen fyysistä toimitusta
Sekalavoja ei pääsääntöisesti saa toimittaa
Jokaisella tuotteella oma SSCC-koodi
FT-toimitusmallissa ei hyödynnetä SSCC-koodeja tällä hetkellä
SSCC-koodin alla saa olla vain yhtä tuotetta ja yhtä päiväystä/eränumeroa
Täydet lavat toimitetaan Synkassa tai erillisellä tuotetietolomakkeella ilmoitettujen
tuotetietojen mukaisesti (myyntierien määrä lavalla / lavan korkeus / lavatyyppi)
Lavat tulee merkitä selkeästi GS1-standardin mukaisilla lavalapuilla
Tarrassa oleva päivämäärä tulee olla toimituspäivä logistiikkakeskukseen
Jos poikkeustapauksessa pieniä määriä pakataan samalle lavalle, täytyy jokaisella
tuote- ja päiväysparilla olla oma SSCC-koodi ja kollilappu. Kollilaput voi jättää
liimamatta nippuun kelmun väliin, vain kuljetusliikettä varten tarvittava kollilappu
liimataan lavan kylkeen.
Lavakerroksittain tilatut tuotteet tai sitä pienemmät määrät:

Lavakerroksittain tilatut tuotteet tulee sijoittaa omalle lavalle
Alle lavakerroksen tilatut määrät tulee kasata sekalavalle
Sekalavat tulee merkitä selkeästi GS1-standardin mukaisilla lavalapuilla
Avonaisessa transbox-laatikossa voi olla myös useampaa eri tuotetta,
suljetuissa pahvilaatikoissa ei saa olla useampaa eri tuotetta
o Jos laatikkoon on sijoitettu useampaa tuotetta, tulee siinä olla selkeästi
ilmoitettu, että laatikko sisältää useita tuotteita
o Tuotteiden tulee olla pakattu siten, että ne kestävät kuljetuksen /
varaston käsittelyn
Toimituksen mukana on oltava paperinen lähetyslista
Tarkemmat ohjeet Wihuri Oy Aarnio Metro-tukun tavarantoimittajasopimuksen
liitteissä
o
o
o
o

-

Suoratoimitus
Suoratoimitustuotteet toimitetaan suoraan tilaajalle esim. yhteen myymälään.
Tuotteita voidaan pakata sekalavoille.
Käsiteltyäsi suoratoimituksen:
•
•
•

Jokaisessa lavassa/kollissa on KOLLIOSOITELAPPU
Toimitussanoma on lähetetty sähköisesti
Lähetyslista ja rahtikirja ovat tulostettavissa
Jokaisessa lavassa/kollissa on
KOLLIOSOITELAPPU

S-ryhmä

-

Kesko
Wihuri

-

Toimitussanoma tarvitaan ja se tulee lähettää Gollista ennen fyysistä
toimitusta
Toimituksissa oltava kollilappu ja SSCC
Saman myymälän, saman toimitusajankohdan tuotteita pyritään
yhdistämään samaan kolliin (esim. pahvilaatikko). SSCC-koodi voi sisältää
useampaa tuotetta/tilausta, mutta PT- ja KT- tuotteet pitää pakata
erikseen.
Toimituksen mukana on oltava paperinen lähetyslista
Toimitustietosanoma (PRIDES) tarvitaan
Toimituksen mukana on oltava ostotilauksen mukainen lähetyslista
Tarkemmat ohjeet Keskon pakkausperiaatteissa
Toimitustietosanoma tarvitaan
Toimituksen mukana oltava lähetyslista
Tarkemmat ohjeet Wihuri Oy Aarnio Metro-tukun
tavarantoimittajasopimuksen liitteissä

KUTE -toimitus (kuljetusterminaali)
Jokaiselta tilaajalta (esim. yksi myymälä tai myymälän osasto) muodostuu oma tilaus
Golliin. Tavarantoimittaja voi yhdistää useamman tilauksen samaan toimitukseen, ja
toimittaa lähetyksen tilaajan määrittelemään terminaaliin. Terminaalista erilliset kollit
ohjautuvat tilauksia tehneisiin myymälöihin.
Käsiteltyäsi KUTE -toimituksen:
•
•
•
•

Jokaisessa kollissa on KOLLIOSOITELAPPU
Toimitussanoma on lähetetty sähköisesti
Erilliset myymäläkohtaiset lähetyslistat on tulostettu ja pakattu oikeiden kollien
päälle muovitaskuun
Rahtikirja on tulostettavissa
Sekalavoilla jokaisessa kollissa
on oma KOLLIOSOITELAPPU

Jokaisessa asiakaslavassa on
KOLLIOSOITELAPPU

TAI

Lisäksi kuljetusryhmää (=koko
lavaa) koskeva
KOLLIOSOITELAPPU

S-ryhmä

-

-

Kesko

Wihuri

-

Toimitussanoma tarvitaan ja se tulee lähettää Gollista ennen fyysistä
toimitusta
Jokaisessa kollissa oma kollilappu ja SSCC-koodi. Saman myymälän,
saman toimitusajankohdan tuotteita pyritään yhdistämään samaan kolliin
(esim. pahvilaatikko).
Sipoon PT-toimitusten osalta huomioitava kollin automaatiokelpoisuus ja
maksimimitat.
Yksittäisen kollin maksimipaino 30 kiloa
Tarkempia ohjeita Ässätuen kautta
Tilaus-toimitusprosessin toiminta ja aikataulutus on sovittava Keskon ja
Kespron yhteyshenkilöiden
Toimitustietosanoma (PRIDES) tarvitaan
Jokaisessa kollissa kauppa/asiakaskohtainen kollilappu
Toimituksen mukana kauppa/asiakaskohtainen lähetyslista
Tarkemmat ohjeet Keskon pakkausperiaatteissa
Toimitustietosanoma tarvitaan ennen fyysistä toimitusta
Rahtikirjan lisäksi pitää olla lähetelista kuorman mukana
Tarrat ja lähetysdokumentit kiinnitetään näkyville, helposti löydettäviksi ja
siten ettei myytäväksi tarkoitetut pakkaukset kärsi
Tarrassa oleva päivämäärä tulee olla toimituspäivä loppuasiakkaalle

-

-

-

Yksi kuljetusyksikkö voi pitää sisällään useampia eri tuotteita, kunhan ne
ovat asiakaskohtaisesti merkittyjä. Lavalla voi siis olla useampi
kolli/transbox, kunhan ne ovat asiakaskohtaisesti merkittyjä. Transbox /
laatikko ei saa sisältää kuin yhden loppuasiakkaan tuotteita.
Samat säännöt pätevät myös pieniin määriin. Tuotteiden tulee olla pakattu
siten, että ne kestävät kuljetuksen / varaston käsittelyn
Kaikki asiakaskohtaisesti kerätyt alustat (lava, laatikko, transbox) tulee
olla merkitty SSCC-koodin lisäksi seuraavilla loppuasiakkaan tiedoilla:
o Wihurin Metro-tukun asiakas ja asiakasnumero
o Wihurin Metro-tukun ostotilausnumero
o Wihurin Metro-tukun reitti asiakkaalle
o Toimituspäivä Wihurin Metro-tukun asiakkaalle
Kuljetusryhmää/rakenteellista SSCC-koodia voi käyttää
Tarkemmat ohjeet Wihuri Oy Aarnio Metro-tukun
tavarantoimittajasopimuksen liitteissä
Lisätietoja: edimetro@wihuri.fi

CD -toimitus (Cross Docking Delivery)
Kaupparyhmä tekee koontitilauksen myymäläkohtaisista tilauksista. Tuotteet
toimitetaan lähimpään aluevarastoon, josta eteenpäin myymälöihin. Tavarantoimittaja
kiinnittää jokaiseen myyntierään terminaaliosoitelapun kaupparyhmän
varastokäsittelyä varten.
Käsiteltyäsi CD -toimituksen:
• Jokaisessa myyntierässä on TERMINAALIOSOITELAPPU
• Jokaisessa lavassa/kollissa on KOLLIOSOITELAPPU
• Toimitussanoma on lähetetty sähköisesti
• Poikkeuslista on tulostettu
• Lähetyslista ja rahtikirja ovat tulostettavissa

Jokaisessa lavassa/kollissa on
KOLLIOSOITELAPPU

Jokaisessa myyntierässä on
TERMINAALIOSOITELAPPU

S-ryhmä

-

EI KÄYTÖSSÄ

Kesko

-

Tilaus-toimitusprosessin toiminta ja aikataulutus on sovittava Keskon ja
Kespron yhteyshenkilöiden
Jokaisessa myyntierässä/kuljetuspakkauksessa loppuasiakaskohtainen
kollilappu
Toimituksen mukana ostotilauksen mukainen lähetyslista ja listaus
toimituspoikkeamista kauppa/asiakaskohtaisesti
Tarkemmat ohjeet Keskon pakkausperiaatteissa
EI KÄYTÖSSÄ

-

Wihuri

-

