
CCaassee  SSttuuddyy  
  

  

  

CCoommppaannyy  NNaammee::    
  

    

  

NNoorraammppaacc  DDrruummmmoonnddvviillllee  
  

IInndduussttrryy::  DDeessiiggnn  aanndd  pprroodduuccttiioonn  ooff  ccoorrrruuggaatteedd  ppaacckkaaggiinngg..  
  

EEnnvviirroonnmmeenntt::  IInn  11999922  CCaassccaaddeess,,  tthhrroouugghh  iittss  ddiivviissiioonn  NNoorraammppaacc,,  hhaass  

aaccqquuiirreedd  aa  ppllaanntt  llooccaatteedd  iinn  DDrruummmmoonnddvviillllee  tthhaatt  ssppeecciiaalliisseess  iinn  tthhee  ddeessiiggnn  aanndd  

pprroodduuccttiioonn  ooff  ccoorrrruuggaatteedd  ppaacckkaaggiinngg..  TThhee  ppllaanntt  hhaass  aa  pprroodduuccttiioonn  ccaappaacciittyy  ooff  11  

bbiilllliioonn  ssqq..  fftt..  ppeerr  yyeeaarr..  TThhee  ppllaanntt  mmaannuuffaaccttuurreess  ccoorrrruuggaatteedd  bbooxxeess  ffoorr  mmeeddiiuumm  

aanndd  llaarrggee  vvoolluummeess  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  pprroovviiddiinngg  ssttoorraaggee  sseerrvviicceess,,  ssppeecciiaall  ccooaattiinnggss  ffoorr  

ddiiffffeerreenntt  ttyyppeess  ooff  ppaacckkaaggiinngg  mmaatteerriiaallss  aanndd  hhiigghh  rreessoolluuttiioonn  pprriinnttiinngg..  

  

MMaannddaattee  ttyyppee  aanndd  ddeessccrriippttiioonn::  CCoommppuutteerriizzeedd  IInnvveennttoorryy  mmaannaaggeemmeenntt  

pprroocceessss  iimmpprroovveemmeennttss..  

  

  OOppeerraattiioonnaall  ccoonntteexxtt::  MMaaiinnttaaiinniinngg  pprroodduuccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt  iinn  ooppeerraattiioonnaall  ccoonnddiittiioonn  iiss  aa  mmaajjoorr  ssttaakkee  ffoorr  tthhee  

eeffffiicciieennccyy  aanndd  ccoommppeettiittiivveenneessss  ooff  tthhee  ppllaanntt..  IInn  tthhiiss  ccoonntteexxtt,,  tthhee  llooccaall  oorrggaanniizzaattiioonn  hhaass  cchhoosseenn  ttoo  iimmpplleemmeenntt  GGuuiiddee  

TTII  ffrroomm  CCOOGGEEPP  aass  tthhee  ssooffttwwaarree  ffoorr  CCoommppuutteerriizzeedd  MMaaiinntteennaannccee  MMaannaaggeemmeenntt  SSyysstteemm  

((CCMMMMSS))..  AAccccoorrddiinngg  ttoo  JJeeaann--FFrraannccooiiss  CCaarrttiieerr,,  DDiirreeccttoorr  ooff  OOppeerraattiioonnss,,  ““GGuuiiddee  TTII  pprroovviiddeess  

mmoorree  vveerrssaattiilliittyy  aanndd  mmoorree  fflleexxiibbiilliittyy  tthhaann  aallll  mmaajjoorr  CCMMMMSS..  WWee  aarree  vveerryy  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  tthhee  

rreessuullttss..””  

  

IInniittiiaall  pprroobblleemm  ssttaatteemmeenntt::  SSppaarree  ppaarrttss  iinnvveennttoorryy  mmaannaaggeemmeenntt  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  aa  nneecceessssaarryy  eevviill..  NNoorraammppaacc  

mmaannuuaallllyy  mmaannaaggeedd  iittss  mmiinn--mmaaxx  ffoorr  nneeaarrllyy  1155,,000000  iitteemmss..  TThheerree  wweerree  mmaannyy  sshhoorrttaaggeess  iinn  ssppiittee  ooff  sseevveerraall  mmiilllliioonn  

ddoollllaarrss  iinnvveesstteedd  iinn  iinnvveennttoorryy..  NNoorraammppaacc  hhaadd  nnoo  ttoooollss  ttoo  hheellpp  pprrooppeerrllyy  mmaannaaggee  iittss  iinnvveennttoorryy..  

  

SSoolluuttiioonnss::  IInn  OOccttoobbeerr  22001100,,  NNoorraammppaacc  DDrruummmmoonnddvviillllee  bbeeggaann  uussiinngg  tthhee  iinnvveennttoorryy  mmaannaaggeemmeenntt  ppaarraammeetteerrss  

ooppttiimmiizzaattiioonn  ssooffttwwaarree  ooffffeerreedd  iinn  WWeebb  mmooddee  bbyy  tthhee  ccoommppaannyy  IIMMAAFFSS  IInncc....  IItt  iiss  tthhee  oouuttccoommee  ooff  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp  

bbeettwweeeenn  CCOOGGEEPP  aanndd  IIMMAAFFSS  ttoo  aallllooww  CCOOGGEEPP’’ss  ccuussttoommeerrss  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  tthheeiirr  iinnvveennttoorryy..  

NNoorraammppaacc  DDrruummmmoonnddvviillllee  aaggrreeeedd  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aass  aa  ppiilloott  ssiittee  ffoorr  tthhiiss  ppaarrttnneerrsshhiipp..  

  

IIMMAAFFSS  SSaaaaSS  ssoolluuttiioonn  iiss  ffuullllyy  iinntteeggrraatteedd  wwiitthh  GGuuiiddee  TTII..  IIMMAAFFSS  SSaaaaSS  ppeerrffoorrmmss  tthhee  ooppttiimmiizzaattiioonn  ooff  iinnvveennttoorryy  

mmaannaaggeemmeenntt  ppaarraammeetteerrss  bbyy  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  ooppttiimmaall  mmiinn--mmaaxx  ttoo  mmeeeett  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee  oobbjjeeccttiivveess  wwiitthh  tthhee  lleeaasstt  

ppoossssiibbllee  iinnvveennttoorryy..  IIMMAAFFSS  SSaaaaSS  ooffffeerrss  NNoorraammppaacc  eexxeeccuuttiivveess’’  iinnvveennttoorryy  mmaannaaggeemmeenntt  ddaasshhbbooaarrddss  aass  wweellll  aass  aallll  tthhee  

ffuunnccttiioonnaalliittiieess  ffoorr  hhaannddlliinngg  eexxcceeppttiioonnss..  

  

RReessuullttss::  BBeettwweeeenn  OOccttoobbeerr  22001100  aanndd  FFeebbrruuaarryy  22001111,,  tthhee  rraattee  ffoorr  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  mmaaiinntteennaannccee  iitteemmss  iinnccrreeaasseedd  

ffrroomm  6600%%  ttoo  9955%%..  TThhiiss  iimmpprroovveemmeenntt  hhaass  hhaadd  aa  mmaajjoorr  iimmppaacctt  oonn  kkeeeeppiinngg  tthhee  pprroodduuccttiioonn  eeqquuiippmmeenntt  ooppeerraattiioonnaall,,  iinn  

aaddddiittiioonn  ttoo  hhaavviinngg  aann  iimmppaacctt  oonn  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess..  TThheerree  iiss  lleessss  ttiimmee  wwaasstteedd  aanndd  tthheerree  aarree  ffeewweerr  mmaaiinntteennaannccee  

ttaasskkss  tthhaatt  mmuusstt  bbee  ppoossttppoonneedd  oorr  ppeerrffoorrmmeedd  iinn  ttwwoo  sstteeppss  dduuee  ttoo  ppaarrtt  sshhoorrttaaggeess..  

  
    



TThheessee  eexxcceeppttiioonnaall  rreessuullttss  hhaavvee  bbeeeenn  aacchhiieevveedd  wwiitthh  aann  iinnccrreeaassee  iinn  iinnvveennttoorryy  ooff  aabboouutt  55%%  wwiitthhiinn  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  

pphhaassee..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  ssiimmuullaattiioonn  rreessuullttss  tthhaatt  wweerree  ccoommpplleetteedd  iinn  IIMMAAFFSS  SSaaaaSS  --  GGuuiiddee  TTII  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  NNoorraammppaacc  

ccoouulldd  rreedduuccee  iittss  iinnvveennttoorryy  bbyy  mmoorree  tthhaann  3300%%  oovveerr  tthhee  nneexxtt  ffeeww  mmoonntthhss  wwhhiillee  mmaaiinnttaaiinniinngg  ggoooodd  lleevveellss  ooff  sseerrvviiccee  

aanndd  tthhee  aavvaaiillaabbiilliittyy  ooff  ppaarrttss..  

  

PPrroojjeecctt  sscchheedduullee::  TThhee  ffiirrsstt  pphhaassee  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  ccoonnssiisstteedd  ooff  eennssuurriinngg  tthhaatt  ggoooodd  ddaattaa  wwaass  bbeeiinngg  uusseedd  ffoorr  tthhee  

iinnvveennttoorryy  ooppttiimmiizzaattiioonn..  TTeeaammss  ffrroomm  NNoorraammppaacc,,  CCOOGGEEPP  aanndd  IIMMAAFFSS  wwoorrkkeedd  ccoolllleeccttiivveellyy  ttoo  vvaalliiddaattee  tthhee  ddaattaa  aanndd  

mmaakkee  aannyy  nneecceessssaarryy  aaddjjuussttmmeennttss..  IIMMAAFFSS  aanndd  CCOOGGEEPP  aarree  eexxppeerriieenncceedd  ffoorr  tthhiiss  ttyyppee  ooff  eexxeerrcciissee  

aanndd  hhaavvee  ssiimmpplliiffiieedd  tthhee  wwoorrkk  ffoorr  tthhee  ppeeooppllee  ffrroomm  NNoorraammppaacc..  
  

IInn  tthhee  nneexxtt  pphhaassee,,  tthhee  ffuunnccttiioonnaalliittiieess  ooff  IIMMAAFFSS  SSaaaaSS  aalllloowweedd  ffoorr  ccoommpplleettiinngg  aa  

ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ooff  NNoorraammppaacc’’ss  iitteemmss  tthhaatt  rreefflleeccttss  ccrriittiiccaalliittyy,,  ffrreeqquueennccyy  ooff  ccoonnssuummppttiioonn,,  

ccoonnssuummppttiioonn  vvaalluuee,,  lliiffee  ccyyccllee  ssttaattuuss  ((bbiirrtthh,,  mmaattuurriittyy,,  oobbssoolleesscceennccee))  aanndd  iitteemm  ssttaattuuss..  

KKaarrll  OOuueelllleettttee,,  SSuuppeerrvviissoorr  ooff  MMaaiinntteennaannccee  ffoorr  NNoorraammppaacc,,  hhaadd  nneevveerr  sseeeenn  ssuucchh  

ppoowweerrffuull  aanndd  fflleexxiibbllee  ssooffttwwaarree  ffoorr  eeffffiicciieennttllyy  ccaatteeggoorriizziinngg  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  iitteemmss..  AAnn  

iinntteerrnnaall  eeffffoorrtt  wwaass  ccoommpplleetteedd  ttoo  vvaalliiddaattee  ccllaasssseess..  TThhiiss  eeffffoorrtt  bbrroouugghhtt  ggrreeaatt  vvaalluuee  ssiinnccee  

iitteemm  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  iiss  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  aa  ccoommmmoonn  llaanngguuaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  ssuuppppllyy  aanndd  

mmaaiinntteennaannccee  ddeeppaarrttmmeennttss..  

  

IIMMAAFFSS  SSaaaaSS  mmeeaassuurreedd  tthhee  ppaarrttss  aavvaaiillaabbiilliittyy  lleevveell  ppeerr  iitteemm  ccllaassss  aatt  tthhee  ssttaarrtt  tthhee  pprroojjeecctt..  EExxeeccuuttiivveess  ffrroomm  NNoorraammppaacc  

DDrruummmmoonnddvviillllee  tthheenn  eessttaabblliisshheedd  sseerrvviiccee  ttaarrggeettss  bbyy  ccllaasssseess  aanndd  pprroodduucctt  ffaammiilliieess..  TThhaannkkss  ttoo  GGuuiiddee  TTII  aanndd  IIMMAAFFSS  

SSaaaaSS,,  tthhee  eexxeeccuuttiivveess  vvaalluueedd  hhaavviinngg  nnoott  oonnllyy  aa  mmeetthhoodd  ttoo  mmaannaaggee  ccuussttoommeerr  sseerrvviiccee,,  bbuutt  hhaavviinngg  tthhee  mmiinn--mmaaxx  tthhaatt  

wwiillll  aallllooww  aacchhiieevviinngg  tthhee  ttaarrggeett  lleevveellss..  SSiimmuullaattiioonn  ttoooollss  ooffffeerreedd  iinn  IIMMAAFFSS  ggaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  iimmppaaccttss  oonn  

iinnvveennttoorryy  aanndd  sseerrvviiccee  bbeeffoorree  llaauunncchhiinngg  tthhee  pprrooggrraamm..  

  

IIMMAAFFSS  SSaaaaSS  sscciieennttiiffiiccaallllyy  aanndd  ddyynnaammiiccaallllyy  ccaallccuullaatteedd  mmiinn--mmaaxx  tthhaatt  wweerree  uusseedd  ttoo  ssuuppppllyy  tthhee  rreepplleenniisshhmmeenntt  tthhaatt  iiss  

ccoommpplleetteedd  iinn  GGuuiiddee  TTII..  TThhee  mmiinn--mmaaxx  aarree  uuppddaatteedd  mmoonntthhllyy,,  ttaakkiinngg  iinnttoo  

aaccccoouunntt  sseeaassoonnaalliittyy,,  ddeemmaanndd  ggrroowwtthh  aanndd  ddeecclliinnee,,  lleeaadd  ttiimmee  aanndd  sseerrvviiccee  

lleevveellss  oobbjjeeccttiivvee  vvaarriiaattiioonnss..  

  

IInn  tthhee  bbeeggiinnnniinngg,,  NNoorraammppaacc’’ss  tteeaamm  iinnvveesstteedd  11  ttoo  22  aaddddiittiioonnaall  ddaayyss  ppeerr  wweeeekk  ttoo  bbeetttteerr  ccoonnttrrooll  iittss  iinnvveennttoorryy..  TThhee  

rreessuullttss  jjuussttiiffyy  tthhee  eeffffoorrtt  aanndd  tthheeyy  aarree  pplleeaasseedd  ttoo  kknnooww  tthhaatt,,  oovveerr  ttiimmee,,  tthhee  wwoorrkk  rreellaatteedd  ttoo  rreepplleenniisshhmmeenntt  wwiillll  bbeeccoommee  

aaggaaiinn  mmoorree  aauuttoommaatteedd,,  bbuutt  wwiitthh  ggoooodd  ddyynnaammiicc  rreessuullttss..  

  

MMrr..  JJeeaann--FFrraannccooiiss  CCaarrttiieerr,,  DDiirreeccttoorr  ooff  OOppeerraattiioonnss,,  rreevveeaalleedd  tthhaatt  hhee  ggrreeaattllyy  aapppprreecciiaatteedd  bbeeiinngg  aabbllee  ttoo  oobbsseerrvvee,,  

aaccccoorrddiinngg  ttoo  hhiiss  nneeeeddss,,  aallll  iinnvveennttoorryy  mmaannaaggeemmeenntt  rreessuullttss  ssuucchh  aass  tthhee  eevvoolluuttiioonn  ooff  sseerrvviiccee  lleevveellss,,  iinnvveennttoorryy  lleevveellss,,  

ssuurrpplluuss  aanndd  ootthheerrss  mmeettrriiccss  tthhaatt  ffiinnaallllyy  ggiivvee  tthhee  iimmpprreessssiioonn  ooff  bbeetttteerr  ccoonnttrroolllliinngg  iinnvveennttoorryy..  ""WWee  ddiidd  nnoott  hhaavvee  aannyy  

ppeerrffoorrmmaannccee  iinnddiiccaattoorrss  ffoorr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  iinnvveennttoorryy  bbeeffoorree  GGuuiiddee  TTII  ooffffeerreedd  uuss  tthhiiss  ppoossssiibbiilliittyy  wwiitthh  IIMMAAFFSS  

SSaaaaSS..  II  aamm  vveerryy  pplleeaasseedd  wwiitthh  tthheessee  nneeww  ffuunnccttiioonnaalliittiieess..  ""  

  

TThheerree  iiss  aa  ddeeffiinniittee  ppootteennttiiaall  ttoo  ffuurrtthheerr  rreedduuccee  iinnvveennttoorryy  bbyy  mmoorree  tthhaann  3300%%  wwiitthhoouutt  aaffffeeccttiinngg  tthhee  sseerrvviiccee..  AA  ccoonnccrreettee  

aaccttiioonn  ppllaann  wwaass  ddeevveellooppeedd  wwiitthh  tthhee  iinntteerrnnaall  tteeaamm  ttoo  aacchhiieevvee  tthheessee  rreessuullttss..  

  

TThhee  pprroojjeecctt''ss  ssuucccceessss  ttoo  ddaattee  aanndd  eexxppeecctteedd  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  aarree  vveerryy  mmuucchh  tthhee  rreessuulltt  ooff  

tthhee  eeffffiicciieenntt  wwoorrkk  ffrroomm  tthhee  rreessoouurrcceess  ooff  NNoorraammppaacc,,  CCOOGGEEPP  aanndd  IIMMAAFFSS..  

AAccccoorrddiinngg  ttoo  RRoobbeerrtt  LLaammaarrrree,,  pprreessiiddeenntt  ooff  IIMMAAFFSS  wwiitthh  oovveerr  3300  yyeeaarrss  eexxppeerriieennccee  

iinn  pprroojjeecctt  mmaannaaggeemmeenntt,,  tthhee  iinnvvoollvveemmeenntt  aanndd  ddeeddiiccaattiioonn  ooff  rreessoouurrcceess  ffoorr  tthhee  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  wweerree  rreemmaarrkkaabbllee  aanndd  aallll  tthhee  ssuucccceesssseess  bbeelloonngg  ttoo  tthhee  tteeaamm..  

  

  

******************  


