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PipeChain - Flow on Demand.
Vi på PipeChain hjälper våra kunder att stärka sin konkurrenskraft genom att införa förbättrade
flöden i värdekedjan. Vi levererar kunskap och systemlösningar som som syftar till att effektivisera
flöden av information och varor mellan företag i en värdekedja. Gemensamt för PipeChains olika
lösningar är att de ger effektivare affärer genom exempelvis förbättrade arbetssätt, förkortade
ledtider, ökad lageromsättningshastighet, lägre kapitalbindning eller ett stärkt partnerskap i kund/leverantörsrollen.
PipeChain har lösningar som täcker behoven i alla nivåer i en värdekedja, allt från huvudmannens
behov av en optimering av värdekedjan inklusive leverantörsstyrda lager, till enskilda lösningar som
effektiviserar relationerna mellan ett levererande företag och dess handelspartners.
PipeChain ägs MA-system och ingår i en företagsgrupp med ca 80 anställda och ca 100 MSEK i
omsättning. Gruppen fokuserar enbart på lösningar inom logistik och supply chain. Gruppen har
arbetat med att leverera effektiva logistiklösningar sedan 1976. Under 2005 köptes Strålfors
TradeCom Solutions, som sedan 1986 arbetat med lösningar för EDI och logistik hos långt över
1000 kunder. Samma år köptes verksamheten från Emcat eBusiness Solutions, som sedan 1997
utvecklat och marknadsfört en av nordens kraftfullaste WebbEDI-lösningar.
PipeChain är därmed en av nordens starkaste leverantörer inom områdena supply chain integration,
leverantörsstyrda lager (VMI), sekvensleveranser (JIT), EDI- och XML-integration, WebbEDI, samt
förändringsarbete inom dessa områden. Mer information om PipeChain finner du på
www.pipechain.com.

