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Streszczenie
Magazyn to centralny element przedsiębiorstwa. Jest to kluczowy węzeł,
przez który musi przejść niemal wszystko w firmie – od surowców i wyrobów
gotowych w zakładzie produkcyjnym, poprzez palety i kartony w centrum
dystrybucji, po mnogość produktów w magazynie sprzedawcy detalicznego.
Jednak na dzisiejszych bardzo konkurencyjnych rynkach od efektywniejszego
działania magazynów zależy coś jeszcze ważniejszego: zadowolenie klientów.
Czego klienci oczekują od operacji magazynowych i logistycznych? Dokładnej,
terminowej i płynnej realizacji zamówień. Za każdym razem.

Mobilność jako katalizator
Myślący przyszłościowo współcześni specjaliści w
dziedzinie magazynowania i logistyki wykorzystują
technologię bezprzewodową i mobilną jako
katalizatora wspierającego płynną realizację
zamówień. Wprowadzenie mobilnej technologii w
całym magazynie pozwala na osiągnięcie nowych
poziomów efektywności, dokładności i widoczności.
Nużące procesy oparte na dokumentach papierowych
zastąpione zostają przez przetwarzane w czasie
rzeczywistym, skomputeryzowane formularze na
komputerach mobilnych. Skanowanie jedno- i
dwuwymiarowych kodów kreskowych umożliwia
kilkukrotne i dokładne sprawdzanie, że właściwe
produkty zostają skompletowane, zapakowane i
wysłane. Technologia RFID pozwala na automatyczne
śledzenie materiałów i zasobów bez udziału człowieka.
Od automatyzacji jednego procesu można przejść
do szerokiej integracji najnowszych technologii we
wszystkich procesach roboczych przebiegających w
magazynie.

Enterprise Asset Intelligence
Jeśli zasoby są śledzone – nie tylko w magazynie,
ale w całym łańcuchu dostaw – wówczas można
zyskać jeszcze wyższy poziom efektywności,
dokładności i jakości. Rejestrując dane w oparciu
o rozwiązania „Internetu Rzeczy” (IoT) i technologię

chmury oraz interpretując je w sposób umożliwiający
podejmowanie działań, firmy gromadzą informacje o
zasobach w przedsiębiorstwie, tzw. Enterprise Asset
IntelligenceTM – co pozwala im na podejmowanie
bardziej przemyślanych decyzji oraz efektywniejsze i
dokładniejsze działanie.

Właściwe urządzenia
Dawniej w magazynach traktowano urządzenia mobilne
jako sprzęt uniwersalny, czyli „do wszystkiego”. Teraz już
tak nie jest. Obecnie ze względu na rozpowszechnienie
inteligentniejszych i wydajniejszych urządzeń mobilnych
celem jest wyposażenie pracowników w odpowiednie
urządzenie do danego zadania. Drukarki stacjonarne i
przenośne umożliwiają skuteczne śledzenie zasobów
i zapasów. Zaawansowane i wytrzymałe urządzenia
jedno- i multimodalne oferują bogate funkcje – od
skanowania i odczytu znaczników po kompletację
opartą na komunikacji głosowej i wiele innych – i
dostępne są w różnych rozmiarach i typach, np. jako
urządzenia ręczne, montowane w pojazdach, ubieralne
oraz automatyczne. Technologia multimodalna
zyskuje na znaczeniu, zapewniając użytkownikom
możliwość wykonywania wielu zadań za pomocą
jednego urządzenia. Mogą to być na przykład modele
łączące funkcje skanowania, głosowe i tekstowe, z
opcją używania do wprowadzania danych tylko funkcji
głosowych, tylko tekstowych albo ich kombinacji.
3
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Plan w sześciu krokach
Droga do osiągnięcia płynnej realizacji zamówień zaczyna się od wykonania sześciu istotnych kroków
przedstawionych w niniejszym raporcie. Pomogą one stworzyć architekturę informacyjną opartą na szerszej
współpracy, która nie tylko umożliwi bardziej oszczędną i elastyczną gospodarkę magazynową, ale także
oszczędniejszą i rentowniejszą działalność całego przedsiębiorstwa. Co równie ważne, rozwinięta mobilność w
magazynie może być podstawą dla efektywniejszej mobilności w skali całej firmy.

Krok 1.
Wprowadzenie przemysłowych
rozwiązań bezprzewodowych

Krok 2.
Poprawa komunikacji
z pracownikami i
zarządzania personelem

Krok 3.
Usprawnienie
procesu kompletowania
zamówień

Krok 6.
Transformacja obsługi
towarów wychodzących

Krok 5.
Modernizacja obsługi
towarów przychodzących

Krok 4.
Rozwój możliwości
inwentaryzacji i
składowania

4

6 kroków do płynnej realizacji zamówień
Plan w sześciu krokach

Negatywny wpływ nierównomiernego wykorzystania technologii
w magazynie
Dla producenta, detalisty, czy też dystrybutora praca
magazynu gra kluczową rolę w osiągnięciu przez
firmę sukcesu. Nie ma w tym nic dziwnego. Magazyn
przedsiębiorstwa to złożony, wielopłaszczyznowy
węzeł centralny, przez który przechodzi praktycznie
wszystko: od surowców czekających na wykorzystanie
do produkcji wyrobów gotowych po gotowe produkty
czekające na wysyłkę do centrum dystrybucyjnego,
sklepu detalicznego lub klienta końcowego. Praca
magazynu wpływa na praktycznie każdy aspekt o
krytycznym znaczeniu dla firmy, np. na zarządzanie
zapasami, wydajność pracowników, dokładność

wysyłek, terminowość oraz, ostatecznie, zadowolenie
klientów i zysk z inwestycji.
Rzeczywistość jest taka, że wciąż zbyt wiele procesów
magazynowych opartych jest na ręcznym wypisywaniu
dokumentacji papierowej. Problemem jest także
nierównomierna dostępność technologii, która
wykorzystywana jest tylko w niektórych procesach
roboczych. Chodzi o to, że płynna realizacja zamówień
wymaga integracji technicznej i operacyjnej we
wszystkich procesach i czynnościach roboczych w
magazynie.

Ogólne problemy operacyjne
Błędne informacje

Kilkuetapowe wprowadzanie danych – na przykład manualne zbieranie
informacji, a następnie wprowadzanie ich do komputera – prowadzi do
wysokiej liczby błędów w posiadanych informacjach.

Obniżona wydajność

Zbyt wielu pracowników traci nieproporcjonalnie dużo czasu na wypełnianie
dokumentacji, wyszukiwanie informacji na etykietach i ponowne
wprowadzanie danych do systemu WMS, co utrudnia im pracę z maksymalną
wydajnością.

Brak widoczności

Powolniejszy przepływ informacji do systemów i z systemów firmy powoduje
ograniczenie widoczności zapasów i ich dostępności w działaniach
magazynu.

Wyższy koszt

Brak widoczności zapasów w czasie rzeczywistym może prowadzić do
zwiększonych wydatków powodowanych przez potrzebę utrzymania
wyższego poziomu zapasów w celu zapobiegania możliwości wyczerpania
towaru.

Niższe zadowolenie klientów

Obniżony standard obsługi klientów powodowany przez błędne lub
spóźnione dostawy prowadzi do obniżenia poziomu zadowolenia klientów i
utraty sprzedaży.

Dłuższe cykle gotówkowe

Powolny obieg informacji powodowany przez nieefektywne procedury i
nierównomierne wykorzystanie technologii prowadzi do wydłużenia cykli
gotówkowych.

Pozytywny wpływ zastosowania technologii mobilnej w kluczowych procesach
magazynowych
Bez mobilności umożliwiającej dokładne przetwarzanie
informacji w czasie rzeczywistym w całym magazynie
każdy jego dział pracuje mniej sprawnie. Technologia
mobilna automatyzująca i usprawniająca procesy
zarządzania zapasami, składowania i logistyki jest
kluczem do zapewniania płynnej realizacji zamówień.
Poniżej przedstawiamy dogłębny obraz niezbędnych
kroków, które mogą zastosować magazyny i centra

dystrybucji – w odpowiedniej kolejności – aby
osiągnąć płynną realizację zamówień. Dyskusja skupia
się na określeniu głównych kwestii, wskazaniu, jak
mobilność rozwiązuje konkretne problemy operacyjne,
oraz przedstawieniu znacznych korzyści, jakich
przedsiębiorstwo może oczekiwać. Zalecenia oparte są
na najlepszych praktykach i zdolności do zapewnienia
firmie maksymalnych rezultatów.
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Krok 1.
Wprowadzenie przemysłowych
rozwiązań bezprzewodowych
Magazyny i centra dystrybucji to
klasyczny przykład dynamicznych
środowisk przemysłowych stwarzających
dużo trudniejsze wyzwania
komunikacyjne i technologiczne niż
przestrzeń biurowa. Współczesne
magazyny są większe, wyższe i
gęściej upakowane niż kiedykolwiek
dotąd. Przechowują więcej pozycji
asortymentowych, mają krótsze cykle, a
szybka i dokładna realizacja zamówień
przynosi większe zyski.

Firmy starają się spełniać wymagania klientów szybciej
i dokładniej i dlatego trudno przecenić wartość
efektywnej automatyzacji procesów oraz widoczności,
przechowywania, ruchu i kontroli towarów. Branża
magazynowa zaczyna w większej mierze polegać
na technologii komunikacji w czasie rzeczywistym
w celu automatyzacji i usprawnienia procesów, a
pierwszym krokiem w stronę osiągnięcia płynnej
realizacji zamówień jest wprowadzenie rozwiązania
bezprzewodowego i mobilnego prawdziwej klasy
przemysłowej.

Wyzwania związane z technologią
bezprzewodową i mobilną w środowisku
przemysłowym
Środowiska przemysłowe z natury znajdują się w
ciągłym ruchu i wymagają sieci bezprzewodowych,
które potrafią szybko adaptować się do zmiennych
warunków. Towary i urządzenia są bez przerwy
wysyłane i przemieszczane, zmieniając stan fizyczny
przestrzeni praktycznie z minuty na minutę. Ponadto
magazyny rosną, ich hale są coraz większe, wyższe i
gęściej upakowane i często obejmują pomieszczenia
wewnętrzne i obiekty zewnętrzne oraz setki tysięcy
metrów kwadratowych, co utrudnia pracę sieci i
łączność. Równie ważna jest potrzeba mobilności.
Środowiska przemysłowe nigdy nie były bardziej
ruchliwe niż dziś – odnosi się to do ludzi, urządzeń,
materiałów i towaru. Wymagające środowisko
magazynu potrzebuje sieci bezprzewodowych o mocy
przemysłowej, aby radzić sobie z licznymi wyzwaniami i
problemami operacyjnymi.
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Krok 1. Wprowadzenie przemysłowych rozwiązań bezprzewodowych

Problemy operacyjne związane z przemysłowymi sieciami
bezprzewodowymi
Ogromne przestrzenie
Wraz z powiększaniem się magazynów brak płynnej mobilnej łączności z pracownikami
poruszającymi się po magazynie może prowadzić do kosztownego obniżenia efektywności
pracy w praktycznie każdym dziale – od przyjęcia towaru po kompletację i wysyłkę.

Przestoje i brak dostępności
Podczas gdy automatyzacja i mechanizacja mają krytyczne znaczenie dla efektywności
procesów operacyjnych w magazynie, zawodna technologia powoduje przestoje, które
mogą w kosztowny sposób zakłócać pracę, niszczyć zadowolenie klientów i obniżać zysk
z inwestycji.

Zatory i „wąskie gardła”
Starsza, przestarzała technologia łączności używana w magazynach zbyt często nie jest w
stanie zapewnić wysokiej przepustowości pasma potrzebnej do pokonania zatorów
operacyjnych obniżających efektywność.

Rosnąca liczba urządzeń
Niezdolność obsługi dzisiejszych różnorodnych urządzeń – laptopów, komputerów typu
handheld, tabletów, skanerów kodów kreskowych, drukarek przenośnych, czytników RFID
itd. – prowadzi do niestabilnej łączności i zawodnej automatyzacji procesów.

Rozwiązania bezprzewodowe i mobilne klasy przemysłowej
Sieci bezprzewodowe klasy przemysłowej umożliwiają
automatyzację i mechanizację pracochłonnych
procesów, takich jak przyjmowanie, rozmieszczanie
i składowanie towarów, inwentaryzacja okresowa,
kompletacja, pakowanie, załadunek i wysyłka. Działają
one także doskonale w trudnych środowiskach
przechowywania w niskich temperaturach, np. w
lodówkach, zamrażarkach i chłodniach. Przemysłowe
systemy bezprzewodowe zapewniają dostęp do WMS
w czasie rzeczywistym, oferując solidny i niezawodny
interfejs użytkownika w różnego rodzaju urządzeniach
w celu zwiększenia wydajności pracowników.

Umożliwiają utrzymywanie nieprzerwanej łączności
w urządzeniach poruszających się po magazynie,
takich jak wózki widłowe i ciągniki transportowe, a
także komunikację dla wszystkich skanerów ręcznych
i komputerów mobilnych będących w użyciu na całym
terenie magazynu. Sieci pomagają również zapewnić
sprawne działanie funkcji lokalizacji w celu identyfikacji
obecności pracowników, zasobów i pojazdów dla
optymalnego zarządzania zadaniami. Rezultatem jest
bezpieczna i sprawna praca w całym magazynie lub
centrum dystrybucyjnym oraz w całym łańcuchu dostaw.
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Krok 2.
Poprawa komunikacji
z pracownikami i zarządzania
personelem
Płynna realizacja zamówień nie jest możliwa
bez wydajnej współpracy wszystkich
pracowników magazynu. Wymaga to
szybkiego i sprawnego zarządzania
zadaniami przy pomocy systemów
łączności z transmisją głosu i danych w
czasie rzeczywistym między przełożonymi i
pracownikami w każdym miejscu magazynu.
Kierownicy mogą aktywnie kierować
działaniami i wyznaczać zadania, które nie
są obecnie obsługiwane przez system WMS,
a także monitorować efektywność i postępy
prac w trakcie ich wykonywania.

Wyposażenie pracowników magazynu w dostęp do
działających błyskawicznie systemów komunikacji o
krytycznym znaczeniu dla firmy podnosi wydajność i
zapewnia platformę koordynacji w czasie rzeczywistym,
która pozwala na szersze wykorzystanie łączenia zadań
(task interleaving) i może pomóc w płynnej realizacji
zamówień.

Wyzwania związane z komunikacją z
pracownikami i zarządzaniem zadaniami
Aby praca w magazynie przebiegała płynnie i
efektywnie, pracownicy i kierownictwo potrzebują
dostępu w czasie rzeczywistym do systemów firmowych,
takich jak zakupy i zapasy, oraz do wewnętrznych
systemów łączności, w tym poczty głosowej i
elektronicznej. Co równie ważne, potrzebują oni także
możliwości koordynacji działań i monitorowania pracy
swoich zespołów w czasie rzeczywistym. Brak dostępu
mobilnego do tych narzędzi zmusza kierowników
do spędzania dużej części dnia przy biurku zamiast
w halach magazynu, gdzie mogliby nadzorować
pracowników.

Kiedy kierownicy nie znajdują się w magazynie, nie są
dostępni, aby wspierać pracowników i rozwiązywać
problemy w czasie rzeczywistym albo dostrzegać
bariery w produktywności, np. zator w jednym lub
kilku działach. Wówczas często efektywność pracy
magazynu jest obniżona, obsługa klientów jest gorsza i
maleje zadowolenie załogi magazynu z własnej pracy,
prowadząc do większej rotacji pracowników.
Pracownicy mają także trudności związane z
koordynacją i komunikacją w magazynie lub centrum
dystrybucyjnym, szczególnie kiedy wyjątkowe sytuacje
komplikują zadania, które są zwykle ściśle uregulowane
w ramach przyjętych procesów. Wykorzystywanie
w magazynie zbioru mieszanych urządzeń i sieci
jednofunkcyjnych, np. służących tylko do transmisji
danych lub tylko do komunikacji głosowej, stwarza
silosy informacyjne, prowadząc do dublowania
czynności lub braku spójności zadań.
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Krok 2. Poprawa komunikacji z pracownikami i zarządzania personelem

Problemy operacyjne związane z komunikacją i zarządzaniem
Uciążliwości związane z głośnikami
Mobilne rozwiązania umożliwiają natychmiastową komunikację kierownik-pracownikprzewoźnik, co zwiększa sprawność działań, eliminuje nieefektywną komunikację za
pomocą głośników i pozwala na płynną współpracę całego zespołu.

Przywiązanie do biurka
Bez łączności mobilnej kierownicy w magazynie są przywiązani do swoich komputerów
stacjonarnych, przez co nie mogą efektywniej kierować pracownikami bezpośrednio w
halach magazynu.

Opóźnione reakcje
Bardzo często pracownicy nie mogą komunikować się między sobą oraz ze swoimi przełożonymi
w czasie rzeczywistym z różnych działów magazynu z powodu braku zintegrowanych systemów
łączności. Utrudnia to rozwiązywanie problemów w czasie rzeczywistym i osiąganie wyższego
poziomu wydajności.

Ślimacze tempo
Bez szybkiego mobilnego dostępu do transmisji głosu i danych dla szerokiej rzeszy
pracowników magazynu takie procedury jak automatyzacja, przeładunek kompletacyjny i
łączenie zadań są niemożliwe, przez co zadania częściej nie są wykonywane w terminie, a
procesy robocze są mniej wydajne i bardziej kosztowne.

Mobilne systemy komunikacji oparte na transmisji głosu i rejestracji danych
Mobilność pozwala kierownikom w magazynie opuścić
biuro i pracować w halach magazynu z resztą załogi,
kiedy mogą korzystać z mobilnych wersji wszystkich
niezbędnych narzędzi biurowych. Dysponując
urządzeniami, które mogą przesyłać zarówno głos, jak
i dane oraz mają wytrzymałą konstrukcję przeznaczoną
do trudnych warunków pracy w magazynie, kierownicy
mogą mieć dostęp do wszystkich systemów firmowych
i pracowników za naciśnięciem przycisku. Teraz
kierownicy i przełożeni mogą pozostawać w hali
magazynowej, aby zapewniać wysoką wydajność i
przepustowość, utrzymując przy tym łączność w czasie
rzeczywistym ze współpracownikami, dostawcami i
partnerami, potrzebną do maksymalnego zwiększenia
sprawności i efektywności pracy.
Pracownicy mogą komunikować się za pomocą
własnych przenośnych, podręcznych lub
ubieralnych urządzeń mobilnych, eliminując stratę
czasu poświęcanego na chodzenie do stanowisk
telefonicznych w magazynie lub rozpraszające i
zakłócające tok pracy, hałaśliwe i często niezrozumiałe
komunikaty nadawane przez głośniki.
Możliwy jest także druk fizycznych kart dla stałych
pracowników lub wykonawców na potrzeby
identyfikacji, kontroli dostępu, a nawet śledzenia
lokalizacji.

GŁÓWNE ELEMENTY ROZWIĄZAŃ
Mobilny komputer dotykowy TC70
Funkcjonalność smartfona na zewnątrz,
konstrukcja klasy przemysłowej wewnątrz.
Doskonały dla kierowników w magazynie.
Funkcja Workforce Connect Push-To-Talk
Pozwala pracownikom używać komputerów
mobilnych z obsługą tej funkcji do
komunikacji w stylu radiotelefonu.
Tablet ET1 Enterprise
Łączy stylowe wzornictwo i wygodę
użytkowania tabletu wyposażonego w
funkcje klasy korporacyjnej, umożliwiając
kierownikom w magazynie wydajną pracę
z dala od biurka.
Inteligentny identyfikator SB1
Przystępne w cenie, ubieralne urządzenie
mobilne przeznaczone do zarządzania
zadaniami i koordynacji pracy w ramach
jednego działu i między działami magazynu.
Drukarka kart ZXP Series 3
Model ZXP Series 3 jest idealnym
rozwiązaniem do średnionakładowego
druku kart. Urządzenie jest szybkie,
niezawodne i łatwe w obsłudze.
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Krok 3.
Usprawnienie procesów
kompletowania zamówień
Rośnie zarówno wielkość magazynów, jak i ilość
przechowywanych w nich towarów, a wszystko to
utrudnia zapewnienie płynnej realizacji zamówień. W
niedawnej ankiecie przeprowadzonej przez Zebra
Technologies w sektorze magazynowym ponad połowa
respondentów zgłosiła plany powiększenia liczby pozycji
asortymentowych (54,2%), ilości przechowywanych
towarów (54,2%) oraz rocznej rotacji zapasów (50,6%).
Prawie 70% respondentów wskazało, że w ciągu
najbliższych pięciu lat zamierzają szerzej wykorzystywać
zautomatyzowane procesy, a 66% chce wyposażyć
pracowników w więcej narzędzi technologicznych.
Takie inicjatywy są szczególnie cenne w działach
kompletacji, gdzie koszty są wysokie, a błędy mogą
łatwo powodować efekt kuli śnieżnej i prowadzić do
niedokładnych i opóźnionych dostaw oraz większej liczby
niezadowolonych klientów.

Wyzwania związane z kompletowaniem zamówień
Manualne i nieskoordynowane technicznie procesy
kompletacji zamówień bardzo negatywnie wpływają
na efektywność i ekonomikę działań. W praktyce
ręczne procesy kompletacji po prostu nie mogą być
łatwo łączone w celu maksymalizacji wydajności
i ograniczenia kosztów. Ponadto rośnie potrzeba
rejestracji nowych i dodatkowych informacji podczas
kompletowania zamówień, co może komplikować
nawet uprzednio usprawnione i zautomatyzowane
procesy kompletacji. Przygotowując jedno zamówienie,

pracownicy nie są w stanie stwierdzić, że różne pozycje
na liście kompletacyjnej znajdują się w tej samej strefie
magazynu. To zwiększa nakłady czasu i pracy. To samo
dotyczy grupy zamówień; liniowy charakter manualnego
procesu kompletacji oznacza, że zamówienia muszą być
przygotowywane kolejno. Prowadzi to do kosztownej,
nieefektywnej i niedokładnej widoczności zapasów, co
może być przyczyną wyższych kosztów składowania i
błędów w dostawach.

Problemy operacyjne związane z kompletowaniem zamówień
Bezproduktywne spacery
W starszych systemach kompletowania zamówień
pakowacz poświęca do 70% czasu na chodzenie.
Pracownicy muszą podchodzić do regałów w
poszukiwaniu właściwego produktu, tracąc czas i
pracując mało wydajnie.

Więcej mniejszych zamówień
Generalnie magazyny obsługują obecnie rosnącą
liczbę zamówień, zwłaszcza mniejszych zamówień
o niższej wartości. Powoduje to relatywny
wzrost nakładu pracy związanej z kompletacją
poszczególnych zamówień, a tym samym
obniżenie niewielkich już marż.

Niewykryte błędy
Przy zastosowaniu procesów manualnych i
odizolowanych rozwiązań technologicznych
niemożliwa jest automatyczna weryfikacja
produktu podczas kompletowania zamówienia.
Może to prowadzić do nierozpoznanych błędów
oraz niedokładnego przygotowania, pakowania i
wysyłki towaru.

Kosztowne rozczarowania
Nieefektywne operacje kompletowania powodują
niezgodne informacje o zapasach, które często
prowadzą do kosztownych braków towaru, utraty
zamówień i zysków oraz rozczarowania klientów.

$
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Rozwiązania mobilne i do rejestracji danych dla działu kompletacji
Optymalnym rozwiązaniem jest wprowadzenie mobilności
i automatyzacji do procesów kompletacji, aby ta sama
liczba pracowników mogła przetwarzać więcej zamówień
dziennie, eliminując jednocześnie błędy, co w rezultacie
podniesie standard obsługi klientów i obniży koszt działań
przedsiębiorstwa. Wprowadzenie mobilnych systemów
magazynowych w działach kompletacji zapewni firmie
informacje, jakie produkty znajdują się na półkach w
magazynie i gdzie dokładnie można je znaleźć. Rozwiązania
mobilne pozwalają także wykorzystywać technologie
multimodalne i niewymagające użycia rąk , które oferują
dużo więcej poza samą funkcją skanowania, umożliwiając
pracownikom przyjmowanie poleceń głosowych wspieranych
informacjami wyświetlanymi na ekranie oraz wprowadzanie
danych za pomocą funkcji głosowych, skanowania lub pisania
na klawiaturze urządzenia.

GŁÓWNE ELEMENTY ROZWIĄZAŃ

Zapewniając dostęp w czasie rzeczywistym do systemów
przetwarzania zamówień i zarządzania zapasami, można
automatycznie wysyłać do urządzeń mobilnych elektroniczne
zlecenia kompletacji, które nie tylko zawierają listę
kompletacyjną, ale także pokazują najszybszą trasę do
zamówionych towarów oraz umożliwiają wykorzystanie
metody łączenia zadań. Mobilne rozwiązania do rejestracji
danych ulepszają istniejące systemy kompletacyjne, takie jak
systemy wykorzystujące kosze (pick-to-tote), wyświetlacze
regałowe (pick-to-light) i regały karuzelowe, i mogą być
stosowane na różnych poziomach kompletacji, takich jak
kompletowanie indywidualnych produktów, kartonów i palet.
Lepsza jest także dokładność informacji o zapasach. Kiedy
pracownicy skanują etykietę oznaczającą półkę, kod kreskowy
lub znacznik RFID, otrzymują natychmiastowe potwierdzenie,
że skompletowany został właściwy produkt, który zostaje
jednocześnie usunięty z zapasów. A jeśli na produkcie brakuje
kodu kreskowego lub jest on uszkodzony, za pomocą drukarki
przenośnej można ponownie oznaczyć produkt etykietą w
chwili kompletacji.

Ubieralny skaner RS419 do noszenia na
palcu
Zaawansowany skaner do noszenia na palcu,
który zwiększa maksymalnie wydajność
pracowników w najbardziej wymagających
środowiskach.

Rezultaty mogą być wyjątkowe. Błędy są znacznie
redukowane dzięki zautomatyzowanej rejestracji
danych i natychmiastowej weryfikacji skompletowania
właściwego produktu. Przypadki wyczerpania towaru są
eliminowane dzięki możliwości natychmiastowego usunięcia
skompletowanych pozycji z zapasów. Firma zyskuje możliwość
dostarczania precyzyjnych informacji o kompletowaniu,
pozwalających na stosowanie zasad LIFO/FIFO dla lepszego
zarządzania zapasami. Można także natychmiast zachować
informacje o produktach według numerów seryjnych wraz z
zamówieniami klientów, co pozwala na szybkie odnalezienie
produktów lub części w wypadku, gdyby zostały wycofane z
rynku, i zmniejsza koszty identyfikacji i śledzenia oraz koszty
związane z odpowiedzialnością prawną. Mając mobilny dostęp
do baz danych produktów, można wykorzystać szczegółowe
informacje o konkretnych problemach dotyczących
określonych produktów, co może usprawnić procesy logistyki
zwrotnej oraz obniżyć koszty zwracania towarów i ponownego
ich wysyłania wynikające z dostaw niewłaściwych lub
uszkodzonych produktów.

TekSpeech Pro®
TekSpeech Pro, nasze kompleksowe
rozwiązanie z funkcją komunikacji głosowej,
zwiększy efektywność kierowanych głosem
i multimodalnych procesów kompletacji,
składowania, uzupełniania zapasów oraz
innych działań w magazynie.
Ubieralny terminal WT41N0
Zaawansowany, ubieralny terminal,
który pozwala pracownikom pracować
efektywniej dzięki wydajnym, mobilnym
funkcjom przetwarzania danych
niewymagającym użycia rąk.

Wytrzymały komputer mobilny z serii MC3200
Lekki i wytrzymały model MC3200 jest
dostępny w formacie „pistoletowym”,
„wieżyczkowym” i „cegłowym”. Do wyboru jest
system operacyjny Windows lub Android.
Ultra-wzmocniony komputer mobilny
VC70N0 do montażu w pojazdach
Pozwala uzyskać nowy poziom wydajności
i przepustowości w najtrudniejszych
środowiskach magazynowych.
Drukarki przenośne z serii QLn
Lekkie, odporne na upadki i przyjazne
dla użytkownika drukarki przenośne QLn
drukują etykiety z kodami kreskowymi,
kwity, paragony i nie tylko, odpowiednio do
potrzeb – zawsze tam, gdzie są potrzebne.
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Krok 4.
Rozwój możliwości inwentaryzacji
i składowania
Kluczem do osiągnięcia płynnej realizacji zamówień jest
widoczność i kontrola zapasów w czasie rzeczywistym. Aby
spełnić wymagania operacyjne i finansowe, przedsiębiorstwa
muszą regularnie przeprowadzać kompleksowe inwentaryzacje.
Kiedy inwentaryzacja jest przeprowadzana manualnie albo za
pomocą starszych lub odizolowanych technologii, proces ten
może być ogromnie czasochłonny i często bardzo podatny
na błędy. To się zaczyna zmieniać. W przeprowadzonej
przez Zebra Technologies ankiecie sektora magazynowego
respondenci odnotowali silny spadek w zastosowaniu
procesów manualnych, a użycie długopisu i papieru ma według
przewidywań spaść z obecnego poziomu 41% do 12% za pięć
lat. Co ciekawe, cele inwentaryzacji zaczynają ewoluować od
potrzeby zapewnienia zgodności z przepisami w kierunku
optymalizacji systemów WMS. W ankiecie respondenci zgłaszali,
że dwa najważniejsze czynniki motywujące do przeprowadzania
inwentaryzacji to redukcja przypadków wyczerpania towaru
oraz zapewnienie dokładności systemów WMS.

Wyzwania związane z inwentaryzacją okresową
Jak na tak ważny aspekt efektywnych działań
magazynowych, w wielu firmach inwentaryzacja jest
bardzo zacofana. Inwentaryzacja przeprowadzana
za pomocą długopisu i papieru albo odizolowanej i
starzejącej się technologii może potrwać kilka dni,
a nawet tygodni. Tak długie okresy i wysokie koszty

robocizny związane z przestarzałymi procesami
inwentaryzacji są barierą dla utrzymywania dokładnej
widoczności i dostępności systemów WMS w czasie
rzeczywistym. Prawda jest taka, że w zbyt wielu
magazynach i centrach dystrybucji nadal występują
znaczne problemy operacyjne.

Problemy operacyjne związane z inwentaryzacją okresową
Błąd na błędzie
Ręczne i niewspomagane technologią procesy
inwentaryzacji są kosztowne, czasochłonne
i podatne na błędy. Są one w dużym stopniu
przyczyną braku dokładnej widoczności,
dostępności i kontroli zapasów w czasie
rzeczywistym.

Strata czasu i pieniędzy
W czasie ręcznego spisu z natury bez pomocy
narzędzi technicznych – trwającego często dni lub
tygodnie – w magazynie wiele towarów zostaje
skompletowanych i wysłanych albo przyjętych na
stan, co powoduje niezgodność w stanie zapasów,
a to z kolei może obniżyć sprzedaż i zadowolenie
klientów.

Niezgodności bilansu
Brak dokładnej widoczności zapasów w czasie
rzeczywistym wpływa na wycenę zapasów,
co ostateczne wpływa negatywnie na bilans
przedsiębiorstwa.

Litera prawa
Dokładny obraz zapasów jest konieczny dla
spełniania coraz bardziej surowych wymagań
prawnych. Alternatywą jest wysoki koszt i duży
problem w wypadku, kiedy magazyn trzeba byłoby
zamknąć w celu przeprowadzenia pełnego spisu
z natury.
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Rozwiązania mobilne i do rejestracji danych dla potrzeb inwentaryzacji
Kiedy personel przeprowadzający inwentaryzację
ma dostęp w czasie rzeczywistym do bazy danych
zapasów i jest wyposażony w zaawansowane
mobilne narzędzia do zbierania danych, efektywność
i dokładność inwentaryzacji okresowej ogromnie się
poprawia. Pracownicy wykorzystują teraz wydajne nowe
urządzenia mobilne, takie jak trwałe i ekonomiczne
komputery typu handheld i tablety, umożliwiające
bardziej intuicyjne przeprowadzanie inwentaryzacji i
bezpośrednią interakcję z systemem WMS. Liczenie
towaru, które mogło dawniej trwać trzy lub cztery
tygodnie, teraz może być ukończone w niecałe pół

dnia, szczególnie że czynności te są coraz częściej
łączone z zadaniami roboczymi innego rodzaju. Niższe
koszty spisu z natury pozwalają przedsiębiorstwom
przeprowadzać inwentaryzację okresową bardziej
regularnie i rutynowo. Zapewnia to z kolei nowy
poziom widoczności informacji o zapasach, co daje
szereg korzyści, takich jak: lepsze analizy trendów
poprawiające praktyki zakupowe; dokładniejsze dane
w systemie WMS i mniej przypadków braku towaru;
zmniejszona ilość utrzymywanych zapasów; niższe
wydatki kapitałowe na przechowywanie towaru oraz
mniejsze zapotrzebowanie na przestrzeń magazynową.

Mobilne rozwiązania do śledzenia zasobów
Rozwiązania bezprzewodowe i mobilne mogą
całkowicie zautomatyzować proces śledzenia
zasobów i dostarczać na bieżąco zawsze aktualnych
informacji o lokalizacji, statusie i stanie koszy, palet itd.
z wykorzystaniem zaawansowanej rejestracji danych.
Po umieszczeniu znaczników RFID na wszystkich tych
zasobach będą one automatycznie śledzone podczas
ich drogi przez magazyn aż na ciężarówkę i łatwo
można je powiązać z określonym zamówieniem klienta.
W rezultacie powstaje całkowicie zautomatyzowany,
dokładny i ekonomiczny system śledzenia zasobów,
niewymagający praktycznie żadnego udziału siły
roboczej. Ponadto zasoby pozostają przez dłuższy czas
w posiadaniu przedsiębiorstwa, redukując całkowity
koszt eksploatacji (TCO) i podnosząc zwrot z inwestycji
(ROI).

GŁÓWNE ELEMENTY ROZWIĄZAŃ
Automatyczny skaner bezprzewodowy
RS507
Ten wytrzymały skaner oferuje
zaawansowaną ergonomię i funkcję
komunikacji bezprzewodowej Bluetooth,
zapewniając niezrównany komfort i swobodę ruchu.
Workabout Pro 4
Elastyczność Workabout Pro™ 4 pozwala na
zastosowanie jednego urządzenia do wielu
potrzeb.
Terminale mobilne typu handheld z serii
MT2000
Łączy zaawansowane funkcje rejestracji
kodów kreskowych 1D/2D, oznakowania
DPM i obrazów z możliwością wpisywania
danych na klawiaturze i wyświetlania
ich – a ponadto oferuje opcje łączności
802.11a/b/g i Bluetooth.
Komputer mobilny MC9200
Wzmocniony model MC9200 firmy Zebra
Technologies podnosi efektywność i
dokładność działań na wyższy poziom w
najbardziej wymagających środowiskach.
Pakiet Material Flow (przepływ materiałów)
Kompleksowe rozwiązanie wykorzystujące
dostarczane w czasie rzeczywistym informacje
z kodów kreskowych, urządzeń RFID i
systemów lokalizacji w celu optymalizacji
przepływu materiałów.
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Rozwiązania do przechowywania towarów chłodzonych
Działy chłodni w magazynie to trudne i wymagające
środowisko pracy. Towary muszą być transportowane
w ściśle określonych warunkach oraz trzeba radzić
sobie z wahaniami temperatur i poziomów wilgotności
w całym łańcuchu dostaw. Jest to niełatwe zadanie,
zwłaszcza gdy w jednym magazynie przechowuje
się zarówno produkty chłodzone, jak i niechłodzone.
Różnice w procesach, przebiegu czynności roboczych

i zaawansowaniu technicznym między obszarami
składowania towarów niechłodzonych a strefami
chłodzonymi mogą prowadzić do wielu problemów,
takich jak niska efektywność i brak standaryzacji,
które często powodują błędy wpływające negatywnie
na obsługę i zadowolenie klientów w dole łańcucha
dostaw.

Problemy operacyjne związane z przechowywaniem towarów chłodzonych
Skrajnie trudne warunki
Skrajnie niskie temperatury w zamrażarkach
i chłodniach mogą utrudniać pracownikom i
technologii odkładanie towarów do składowania,
kompletację i inwentaryzację z wysoką
dokładnością. Może to prowadzić do kosztownych
przypadków braku towaru oraz utraty zamówień,
klientów i zysków.

Efekt niskich temperatur
Procesy magazynowania w chłodniach mogą
być dużym wyzwaniem dla technologii, która nie
jest klasy przemysłowej. Temperatury mrożenia
i skraplanie pary wodnej powodowane przez
wahania temperatury mogą stwarzać zakłócenia w
działaniu nieprzystosowanych do tego urządzeń
mobilnych.

Zimne ręce, błędne dane
Nawet w najlepszych warunkach procesy
manualne są podatne na błędy. W dziale chłodni
w magazynie pracownikom jest jeszcze trudniej
wprowadzać poprawnie dane, kiedy pracują w
rękawiczkach lub marzną im palce.

Niezgodności w danych historycznych
Surowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa
wymagają od przedsiębiorstw utrzymywania
dokładnych danych historycznych. Brak
dokładnych danych dostępnych w czasie
rzeczywistym w działach chłodni może być
przyczyną błędnych danych historycznych o
temperaturze przechowywania żywności.

Rozwiązania mobilne i do rejestracji danych dla potrzeb przechowywania
towarów chłodzonych
Używanie przystosowanych do pracy w strefie chłodni i
zamrażarek urządzeń mobilnych i sieci, które są w stanie
wytrzymać niskie temperatury i skraplanie się pary,
poprawia działanie funkcji śledzenia towarów, zwiększa
dokładność zamówień i przyspiesza wysyłkę w
środowiskach przechowywania towarów chłodzonych.
Korzystając z niezawodnie działających urządzeń,
pracownicy, niezależnie od gwałtownych zmian
temperatury, mogą wprowadzać dane szybko i sprawnie
– nawet pracując w rękawiczkach – używając dużych
przycisków i łatwych w obsłudze ekranów dotykowych
w ergonomicznie zaprojektowanych komputerach
mobilnych typu handheld. Dodatkowe opcje ułatwiające
pracę mobilną obejmują urządzenia bezprzewodowe
zaprojektowane do pracy w temperaturach mrożenia,
umożliwiające przeprowadzenie operacji w strefie
chłodni w czasie rzeczywistym zamiast w trybie
wsadowym. Oprócz tego dodanie technologii pracy
bez użycia rąk oraz urządzeń do kompletowania
zamówień z obsługą głosową lub multimodalną
pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pracy w
strefie chłodni. Pracownicy mogą wprowadzać, zbierać
i używać bezbłędnych danych w czasie rzeczywistym,
dokładnie monitorując i dokumentując historyczne
temperatury nietrwałych produktów spożywczych i
farmaceutycznych w całym łańcuchu dostaw towarów
chłodzonych.

GŁÓWNE ELEMENTY ROZWIĄZAŃ
Komputer VH10f do montażu w
pojazdach
Model VH10 zapewnia maksymalną
wydajność i pozwala na płynną realizację
zamówień w najbardziej wymagających
środowiskach.
Seria OMNII XT15f
Urządzenie Omnii XT15f, wyjątkowo
uniwersalne dzięki swojej konstrukcji, jest
przeznaczone do pracy w temperaturach
do –30ºC.
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Krok 5.
Modernizacja obsługi
towarów przychodzących
Przyjmowanie i sortowanie to istotne
kroki w zapewnianiu płynnej realizacji
zamówień. Procesy te mają duże
znaczenie, gdyż nieprawidłowości
pojawiające się podczas przyjmowania
towaru bardzo często przeobrażają się
w inne problemy na wszystkich etapach
pracy magazynu. W celu usprawnienia
obsługi towarów przychodzących
współczesne magazyny muszą być w
stanie radzić sobie z dwoma rosnącymi
trendami. Po pierwsze ich systemy
muszą być gotowe do wykorzystania
rosnącej liczby przychodzących
towarów oznaczonych kodami
kreskowymi.
W niedawnym badaniu Zebra Technologies respondenci
przewidywali, że liczba pozycji oznaczonych kodami
kreskowymi wzrośnie z obecnego poziomu ok. 67% do
niemal 84% za pięć lat. Po drugie muszą oni reagować
płynnie na zmieniające się wymagania dostawców, z
których niektóre zostały zidentyfikowane w ankiecie
jako szersze wykorzystanie zawiadomień o wysyłce
(Advance Ship Notice – ASN), systemów RFID, danych
GSDN i standardów GS1.

Wyzwania związane z przyjmowaniem i
sortowaniem towarów
Generalnie celem jest zapewnienie pracownikom
przy rampie wyładowczej dostępu w czasie
rzeczywistym do systemów informacji o zapasach,
zamówieniach i księgowości. Kiedy pracownicy mogą
szybko zeskanować kod kreskowy na produkcie lub
odczytać zawiadomienie ASN, dostawy mogą być
automatycznie identyfikowane i rozliczane. Przy presji
rosnącej liczby zwrotów w towarach przyjmowanych
usprawniona logistyka zwrotna staje się ważniejsza i
powszechnie stosowana. Ponadto wiele firm wymaga,
aby ich procesy przyjęć towarów pomagały zapewnić
zgodność z coraz surowszymi obecnie przepisami
dotyczącymi identyfikacji i śledzenia produktów,
rejestrowały problemy związane z nadmiarem,
niedoborem lub uszkodzeniem towaru oraz dostarczały
dowodów niezgodności dostawców ze standardami i
wymaganiami.
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Problemy operacyjne związane z przyjmowaniem i sortowaniem
Wady dokumentacji papierowej
Wypisywanie dokumentów papierowych i inne procesy manualne lub oparte na
odizolowanej technologii prowadzą do straty czasu, obniżonej dokładności, mniejszej
wydajności i niższego zwrotu z inwestycji.

Słaba widoczność
Powolne i niedokładne procesy przyjmowania i odkładania towaru na miejsce
składowania są barierą dla widoczności i kontroli zapasów w czasie rzeczywistym, a także
dla efektywnych procesów przeładunku kompletacyjnego, łączenia zadań oraz
identyfikacji i śledzenia towarów.

Powolny proces „od rampy do magazynu”
Opóźnienia powodowane przez ręczne wypełnianie papierowych dokumentów i odizolowane
rozwiązania technologiczne ograniczają kontrolę zapasów oraz prowadzą do niezgodnych ze
stanem faktycznym informacji o brakach i do utraty sprzedaży.

Zwroty i niezadowoleni klienci
Rosnąca liczba zwrotów i nieefektywna logistyka zwrotna powodują powolne
przenoszenie produktów do magazynu, opóźnienia w załatwianiu zwrotu płatności
klientom i rosnące niezadowolenie klientów.

Rozwiązania mobilne i do rejestracji danych dla potrzeb przyjmowania
i sortowania
Przy rampie wyładowczej rozwiązania mobilne pozwalają
pracownikom pracować wydajniej i z większą
dokładnością. Wystarczy zeskanować kod kreskowy,
znacznik RFID lub etykietę RMA, aby przychodzące towary
można było zidentyfikować i zweryfikować w czasie
rzeczywistym. Umożliwia to także szybkie zatwierdzanie i
uaktualnianie zwrotów, a zwrot pieniędzy klientowi może
być obsługiwany automatycznie. Zamówienia są
dostarczane pracownikowi, który może je prawidłowo
przygotować do składowania lub przeładunku
kompletacyjnego, a wszelkie ewentualne błędy w
przesyłce mogą być sprawnie poprawione.
Jednocześnie rośnie szybkość i wydajność czynności
przyjmowania i sortowania, gdyż ten sam zespół
pracowników może przetworzyć więcej dostaw, redukując
czas „od rampy na regał”. Ta zwiększona widoczność
zapasów umożliwia inteligentne kierowanie do magazynu
w pierwszej kolejności towarów bliskich wyczerpania, aby
ograniczyć kosztowny wpływ przypadków braku towaru na
proces realizacji zamówień. Zwroty są automatycznie
rejestrowane w systemach zapasów i natychmiast
dostępne na potrzeby realizacji nowych zamówień.
Widoczność systemu zamówień w czasie rzeczywistym
umożliwia także efektywniejszy proces przeładunku
kompletacyjnego, skracając czas przemieszczania towarów
i koszty obsługi przyjęć. Jeśli towar przyjdzie z
uszkodzonym kodem kreskowym lub bez kodu, to za
pomocą drukarki stacjonarnej lub przenośnej można
wydrukować potrzebną etykietę i zapewnić w ten sposób
widoczność towaru na dalszych etapach łańcucha dostaw.

GŁÓWNE ELEMENTY ROZWIĄZAŃ
Wytrzymały skaner kodów kreskowych
LS3578-ER
Skaner laserowy z funkcją komunikacji
bezprzewodowej Bluetooth®, który odczytuje kody
kreskowe 1D z bliska i z daleka.
Ręczny czytnik RFID MC9190-Z
Wysokowydajny ręczny czytnik RFID klasy
przemysłowej, który zapewnia najlepszy w tej klasie
zasięg i dokładność odczytu RFID. To wytrzymałe,
niezawodne i ergonomiczne urządzenie doskonale
sprawdza się w wymagających środowiskach
roboczych.
Automatyczny skaner bezprzewodowy RS507
Ten wytrzymały skaner oferuje zaawansowaną
ergonomię i funkcję komunikacji bezprzewodowej
Bluetooth, zapewniając niezrównany komfort i
swobodę ruchu.
Drukarki przemysłowe z serii ZT400
Seria ZT400 jest zaprojektowana do trwałego i
niezawodnego drukowania w trudnych środowiskach
pracy. Drukarki ZT400 są bogato wyposażone w
zaawansowane funkcje, technologię RFID oraz
środowisko Link-OS firmy Zebra i dlatego nadają się
idealnie do pracy przy rampie wyładowczej.
Drukarka biurkowa G-series
Te uniwersalne i kompaktowe modele biurkowe
sprawnie drukują etykiety. Jest to trafny wybór,
gdyż ta termiczna drukarka etykiet oszczędza
miejsce, jest bogato wyposażona i przyjazna dla
użytkownika.
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Problemy operacyjne związane ze składowaniem i uzupełnianiem zapasów
Niewykorzystane zapasy
Towary oczekujące przy rampie lub odłożone w niewłaściwe miejsce w magazynie nie
pracują dla firmy, gdyż są niedostępne, co może oznaczać utratę sprzedaży i
niezadowolonych klientów.

Błędne informacje o brakach
Błędy i opóźnienia w odkładaniu towarów na miejsce składowania mogą powodować
niezgodne ze stanem faktycznym informacje o zapasach, co może prowadzić do opartych
na nieaktualnych informacjach przypadków pozornego braku towaru, niepotrzebnych
kosztów uzupełnienia towarów i utraty sprzedaży.

Zatory w magazynie
Powolne i niedokładne procesy manualne oraz ograniczona przepustowość starszych technologii
może powodować zatory w halach magazynu, powodując straty czasu i obniżając wydajność.

Niewłaściwe wykorzystywanie sprzętu
Słaba widoczność i nieefektywne zarządzanie urządzeniami transportu bliskiego, takimi
jak wózki widłowe i ciągniki transportowe, ogranicza dostępność tych urządzeń i poziom
wydajności oraz podnosi koszty utrzymania.

Rozwiązania mobilne i do rejestracji danych dla potrzeb odkładania na
miejsce i uzupełniania zapasów
Mając natychmiastowy dostęp do systemu WMS,
pracownicy mogą szybko zeskanować kod kreskowy
lub etykietę oznaczającą półkę (albo odczytać znacznik
RFID) i w ten sposób dopilnować, aby dany produkt został
umieszczony w odpowiednim miejscu i dostarczony
tam najbardziej efektywną trasą. Pomaga to ograniczyć
przypadki braku towaru i pozwala pracownikom
zwiększyć wydajność, umożliwiając im obsługę w ciągu
godziny większej liczby zadań odkładania towarów
na miejsce składowania. System zapisuje także
informacje o rozmieszczeniu w magazynie pozycji z
danej dostawy, dzięki czemu znana jest szczegółowo
lokalizacja wszystkich zapasów. Taka widoczność w
czasie rzeczywistym zapewnia informacje potrzebne
do stosowania zarządzania zapasami na zasadzie FIFO
(pierwsze przyszło-pierwsze wyszło) lub LIFO (ostatnie
przyszło-pierwsze wyszło), co może mieć silny pozytywny
wpływ na analizę rentowności firmy i jej zobowiązania
podatkowe. Co więcej, rozwiązanie takie usprawnia
wykorzystanie urządzeń transportu bliskiego ze względu
na skrócony czas przemieszczania się między regałami,
co zmniejsza zużycie sprzętu i wymagania konserwacyjne
dotyczące pojazdów.
Widoczność w czasie rzeczywistym może także wspierać
i automatyzować techniki oszczędnego uzupełniania
zapasów. System uzupełniania zapasów Material Flow
Replenishment może wyeliminować potrzebę stosowania
pracochłonnych procesów manualnych przez dostarczanie
w czasie rzeczywistym danych z hali fabrycznej, co pozwala
szybko reagować na zmiany w zapasach, statusie produkcji
i zamówieniach klientów.

GŁÓWNE ELEMENTY ROZWIĄZAŃ
Ultra-wzmocniony komputer mobilny VC70N0
do montażu w pojazdach
Pozwala uzyskać nowy poziom wydajności w
najtrudniejszych środowiskach magazynowych.
Komputer VH10 do montażu w pojazdach
Model VH10 zapewnia maksymalną wydajność
i płynną realizację zamówień w najbardziej
wymagających środowiskach.
Seria DS3500-ER
Seria DS3500-ER, przeznaczona do odczytu
kodów kreskowych 1D i 2D, oferuje zasięg
skanowania, wytrzymałą konstrukcję i szybkość,
które wymiernie usprawnią przebieg pracy.
Pakiet Material Flow (przepływ materiałów)
Kompleksowe rozwiązanie z zakresu systemów
zarządzania magazynem dla sektora produkcji,
które optymalizuje przepływ materiałów i
usprawnia cały proces uzupełniania zapasów.
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Krok 6.
Transformacja obsługi towarów
wychodzących
Pakowanie, załadunek, przygotowanie i
wysyłka są ostatnim etapem płynnej
realizacji zamówień. Na współczesnym
hiperkonkurencyjnym rynku procesy te są
kluczowe dla przekształcenia magazynów i
centrów dystrybucyjnych w celu
usprawnienia dostaw, wzmocnienia
przewagi konkurencyjnej oraz zwiększenia
zadowolenia i lojalności klientów.
Niezależnie od tego, czy chodzi o dostawę
surowców do producenta, który potrzebuje
ich do produkcji opartej na modelu „just-intime”, czy też dostawę produktów klientowi
detalicznemu, który potrzebuje ich przed
urlopem, terminowa i dokładna dostawa jest
sprawą najwyższej wagi.
Wyzwania związane z pakowaniem,
przygotowaniem, załadunkiem i wysyłką
Kiedy brak jest dostępu w czasie rzeczywistym do
informacji dotyczących tych istotnych ostatnich kroków
w procesie realizacji zamówień, przedsiębiorstwo staje
przed szeregiem potencjalnych komplikacji. Mogą
to być opóźnienia w realizacji zamówień i wysyłkach
powodowane przez różne problemy, np. niedokładne
dane dotyczące produktów i klientów, nieefektywne
operacje pakowania i załadunku oraz złe wykorzystanie
przewoźników i kontenerów. Bardzo często prowadzi
to do negatywnych rezultatów, takich jak wyższe koszty
wysyłki, gorszy standard obsługi i spadek zadowolenia
klientów, większa liczba zwrotów oraz, ostatecznie, utrata
sprzedaży i zysków.
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Problemy operacyjne związane z pakowaniem i wysyłką

$

Powolna realizacja zadań
W operacjach ostatniego etapu, kiedy weryfikacja
w celu potwierdzenia, że w transporcie znajdują
się właściwe towary, przeprowadzana jest
manualnie, czas realizacji zadań jest dłuższy i
może powodować znaczne opóźnienia w
wysyłkach, co z kolei wiąże się z nakładanymi
przez przewoźnika dodatkowymi opłatami.

Niechęć do zmian
Procesy manualne często uniemożliwiają
dynamiczną modyfikację realizowanych zamówień
w celu uwzględnienia nagłych zmian i zamówień
składanych w ostatniej chwili przez klientów.

Negatywny wpływ na pakowanie
W procesach pakowania brak informacji
dostarczanych w czasie rzeczywistym przed
pakowaniem produktów łatwo może prowadzić
do przygotowania przesyłek, które są
niekompletne, niedokładne i zapakowane w
kartony lub pojemniki nieodpowiedniej wielkości.

Konsekwencje nieefektywności
Nieefektywność pracy, kiedy dokumenty i dane
wprowadzane są ręcznie do systemu, powoduje
opóźnienia i błędy w tworzeniu listów
przewozowych i wysyłkach, co może łatwo odbić
się negatywnie na zadowoleniu klientów.

Rozwiązania mobilne i do rejestracji danych dla potrzeb pakowania,
załadunku i wysyłki
Kiedy dział pakowania w magazynie zostanie
zintegrowany ściśle z działem przygotowania do
wysyłki i działem dostaw poprzez zapewnienie
wszędzie dostępu do informacji w czasie rzeczywistym,
przedsiębiorstwo zyska duże korzyści w operacjach
wysyłek i dostaw. Mobilność może usprawnić te ostatnie
etapy realizacji zamówień, zapewniając, aby właściwe
zamówienia zawierały właściwe produkty oraz były
wysyłane do właściwych klientów we właściwym
czasie i właściwym środkiem transportu. Rozwiązania
mobilne umożliwiają ostateczną weryfikację, czy
przesyłka jest prawidłowa, właściwie zaadresowana
i oczekuje na odpowiednią metodę wysyłki, a nawet
można wydrukować na miejscu i na żądanie wszystkie
potrzebne dokumenty. Dodatkowo, w przypadku
gdyby zamówione pozycje wyczerpane chwilowo w
asortymencie pojawiły się teraz na stanie, pakowacz
może otrzymać odpowiednią informację i uzupełnić
zamówienie, zanim przesyłka opuści magazyn. Oprócz
tego można wykorzystać drukarki stacjonarne lub
automatyczne maszyny etykietujące przeznaczone do
bardziej intensywnej pracy, aby przesyłki były widoczne
na dalszych etapach łańcucha dostaw.
Koordynacja z działem wysyłek pozwala na
odpowiednie przygotowanie towarów do załadunku
na właściwy samochód ciężarowy i we właściwej
kolejności. Możliwa jest także kontrola kosztów
pakowania. System firmowy może automatycznie
określić odpowiednią wielkość kartonu do transportu,
eliminując potrzebę zgadywania i stosowanie

nadmiernych ilości materiałów wypełniających. Wzrasta
wydajność pracowników, gdyż ten sam zespół roboczy
może obsłużyć większą liczbę wysyłek w ciągu dnia.
Wysyłki i dostawy są realizowane szybciej, a pojazdy
transportowe są lepiej wykorzystywane, gdyż są
ładowane do pełna kartonami o właściwej zawartości.
Lepsza jest także wydajność kierowców-konwojentów
dzięki dokładnemu przygotowaniu i ładowaniu
przesyłek, przez co każda dostawa odbywa się szybko
i sprawnie. A ponieważ więcej klientów otrzymuje swoje
przesyłki w uzgodnionym czasie, rośnie ich zadowolenie
i lojalność.
Zarządzanie placem przeładunkowym
Systemy zarządzania placem przeładunkowym mają
na celu optymalizację operacji przeładunkowych,
szczególnie na placach, gdzie wymagany jest szybki
ruch towarów. Można to osiągnąć poprzez szybsze
operacje przy bramie, sprawne przydzielanie miejsc
parkingowych, mniej przemieszczeń na placu i
szybszy przeładunek przy rampie. Do planowania
spodziewanych przyjazdów i wyjazdów służy system
układania harmonogramów, a system wykonawczy
reaguje na nieplanowane zdarzenia odpowiednio do
reguł wewnętrznych skonfigurowanych dla danego
przedsiębiorstwa. Połączenie efektywnego planowania
i obsługi wyjątków pozwala systemowi zarządzania
placem przeładunkowym na kierowanie odpowiedniej
naczepy do wyznaczonej rampy we właściwym czasie.
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GŁÓWNE ELEMENTY ROZWIĄZAŃ
System zarządzania placem
przeładunkowym (Yard Management
System – YMS)
Kompleksowe rozwiązanie obejmujące
oprogramowanie serwerowe do
zarządzania placem przeładunkowym
i widocznością, czujniki oraz znaczniki RFID,
które wykorzystuje informacje o lokalizacji
w czasie rzeczywistym do optymalizacji
zarządzania placem przeładunkowym.
Mikrokiosk MK4000
Ten mikrokiosk z ekranem o największych
rozmiarach i najwyższej rozdzielczości
obsługuje szeroką gamę aplikacji dla
pracowników, nie zajmując cennej
powierzchni roboczej na stanowiskach
pakowania.
Hybrydowy skaner prezentacyjny
DS9808
Hybrydowa konstrukcja oferuje
dynamiczne i wydajne skanowanie w
trybie automatycznym i ręcznym kodów
kreskowych 1D/ 2D/PDF417, obrazów i
podpisów.

Drukarki przemysłowe z serii ZT400
Seria ZT400 jest zaprojektowana do
trwałego i niezawodnego drukowania
w trudnych środowiskach pracy.
Drukarki ZT400 są bogato wyposażone w
zaawansowane funkcje, technologię RFID
oraz środowisko Link-OS firmy Zebra i dlatego
nadają się idealnie do pracy przy rampie
wyładowczej.
Drukarka biurkowa G-series
Te uniwersalne i kompaktowe modele
biurkowe sprawnie drukują etykiety. Jest
to trafny wybór, gdyż ta termiczna drukarka
etykiet oszczędza miejsce, jest bogato
wyposażona i przyjazna dla użytkownika.
Mechanizmy drukujące ZE500
Następna generacja mechanizmów
drukujących firmy Zebra skonstruowanych
z myślą o łatwej integracji, konserwacji
i pracy w automatycznych systemach
etykietujących.

MC9500-K
Podnosi poprzeczkę w segmencie
wytrzymałych komputerów mobilnych,
oferując przełomową ergonomiczną
konstrukcję i funkcje. Doskonały
do użytku w magazynie, przy rampie
ładunkowej, na placu przeładunkowym i
w trasie.
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Mobilność w magazynie: podstawa płynnej
realizacji zamówień

Kompleksowe rozwiązania firmy Zebra
Technologies dla magazynów

Magazyn to centralny element przedsiębiorstwa. Źle
zarządzane magazyny mogą generować wysokie koszty,
znacznie wpływając na koszt działalności przedsiębiorstwa
– i jego ogólną rentowność. Dzięki mobilności dostępne
w czasie rzeczywistym dane dotyczące magazynu mogą
być wykorzystywane w celu prowadzenia w całym
przedsiębiorstwie opartej na informacjach współpracy na
nowym poziomie, a co najważniejsze, w celu zapewnienia
płynnej realizacji zamówień.

Jeśli chodzi o komunikację w magazynie i rozwiązania
mobilne do rejestracji danych, Zebra Technologies
spełnia wszelkie wymagania. Nasze wzmocnione
urządzenia mobilne o wytrzymałości klasy przemysłowej
są przygotowane do trudnych warunków codziennej pracy
w magazynie, a nasz kompleksowy asortyment obejmuje
skanery kodów kreskowych oraz komputery mobilne typu
handheld, do montażu w pojazdach i ubieralne, zdolne do
pracy w systemach głosowych, multimodalnych i tekstowych.
Ponadto nasze nagradzane rozwiązania sprzętowe
do budowy przemysłowych sieci bezprzewodowych
następnej generacji oraz towarzyszące im usługi i narzędzia
programowe do zarządzania są skonstruowane z myślą o
unikatowych wyzwaniach związanych z potrzebą mobilności
w magazynach i centrach dystrybucyjnych. Wszystko to w
połączeniu z ofertą drukarek stacjonarnych i przenośnych
marki Zebra zapewnia widoczność nie tylko w magazynie,
ale na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Zebra
Technologies posiada dogłębną wiedzę i doświadczenie w
zakresie wyposażania pracowników całego łańcucha dostaw
w niezawodne i krytyczne dla przedsiębiorstwa systemy
dwustronnej komunikacji radiowej.

Wartość mobilności w pracy magazynu jest oczywista.
Technologia mobilna pozwala automatyzować i usprawniać
procesy, bardziej elastycznie reagować na wymagania
klientów oraz lepiej zarządzać ryzykiem związanym z
oszczędnym działaniem magazynu. Procesy w całym
magazynie są usprawnione, co skraca cykle robocze.
Rośnie wydajność pracowników, a koszt robocizny w
całym magazynie spada. Zamówienia są realizowane
dokładniej, dzięki czemu wyższy jest standard obsługi
klientów oraz rośnie ich zadowolenie i lojalność. Spada
koszt sprzedaży związany z przechodzeniem towaru
przez magazyn. Potrzebne zbiory danych dostępne są
we właściwym miejscu i czasie, aby umożliwiać podjęcie
najefektywniejszych działań wymaganych na danym etapie
oraz najskuteczniejszych decyzji biznesowych.
Jedno jest pewne: wykorzystanie mobilności w magazynie i
na innych etapach łańcucha dostaw może przynieść bardzo
korzystne rezultaty, takie jak redukcja kosztów, lepsza jakość,
wyższy standard obsługi klienta, wyższe marże i lepsza
rentowność – zapewniając przedsiębiorstwu prawdziwą
przewagę rynkową.

Zebra Technologies oferuje także odpowiednie
doświadczenie, partnerów i usługi. Jako światowy
lider w dziedzinie produkcji różnorodnych rozwiązań
bezprzewodowych i mobilnych dla sektora magazynowego,
dysponujemy niezrównanymi zasobami sprawdzonych
innowacji dla tego rynku. Mamy niezliczoną bazę
zainstalowanych urządzeń w niektórych z największych
na świecie firm, w tym także we własnych obiektach
magazynowych i produkcyjnych, i oferujemy rozległe
doświadczenie i zrozumienie potrzeb magazynów i innych
przedsiębiorstw. Zebra Technologies posiada unikatowy
potencjał, który pozwala nam świadczyć szeroką gamę
usług specjalistycznych i konsultingowych z myślą o
dalszej automatyzacji przedsiębiorstw naszych klientów i
zapewnieniu im atrakcyjnego zwrotu z inwestycji. Ponadto
nasza silna globalna sieć partnerów handlowych dostarcza
naszym klientom bezpośrednio potrzebne im usługi
rozwojowe i integracyjne, a także najlepsze aplikacje i
produkty uzupełniające.
A co najważniejsze, wybierając i wdrażając rozwiązania
i usługi dodatkowe Zebra Technologies, Twoje
przedsiębiorstwo zyska ekonomicznie pracujący magazyn
wyposażony w nowoczesną technologię.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak Zebra może pomóc Twojej firmie w płynnej realizacji
zamówień, zapraszamy na stronę: www.zebra.com/warehousing
Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji i Pacyfiku
+65 6858 0722
apacchannelmarketing@zebra.com

Centrala regionu EMEA
+44 (0)1628 556000
mseurope@zebra.com

Centrala regionu Ameryki Łacińskiej
+1 847 955 2283
inquiry4@zebra.com

Inne placówki / USA: Georgia, Illinois, Kalifornia, Rhode Island, Teksas, Wisconsin Europa: Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Szwecja, Turcja,
Wielka Brytania, Włochy Azja/Pacyfik: Australia, Chiny, Filipiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Korea Płd., Malezja, Singapur, Tajwan, Tajlandia, Wietnam
Ameryka Łacińska: Argentyna, Brazylia, Floryda (centrala regionu Ameryki Łac. w USA), Kolumbia, Meksyk Afryka/Bliski Wschód: Dubaj, RPA
©2015 ZIH Corp. Wszystkie nazwy i numery produktów są znakami handlowymi Zebra, a Zebra, obraz głowy zebry i ZPL są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy
ZIH Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Bluetooth SIG, Inc. Apple, iPad, iPhone i iPod touch są znakami handlowymi
firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.

