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Prezentacja komputera mobilnego TC8000 –
rozwiązanie eliminujące bariery dla wydajnej
pracy magazynu

Streszczenie
Magazyny muszą dziś radzić sobie z większą ilością towarów, oferować szybsze terminy dostaw
i odpowiednio wyposażać pracowników, którzy chcą korzystać z urządzeń i aplikacji tak łatwych
w użyciu jak te, których używają w życiu prywatnym. Większość magazynów stosuje już jednak
urządzenia mobilne na terenie swoich obiektów w celu zwiększenia produktywności i eliminacji
błędów od kompletacji zamówień po wysyłki. Skoro magazyny czerpią już maksymalne korzyści
ze swoich rozwiązań mobilnych, co jeszcze mogą zrobić kierownicy magazynów w celu uzyskania
potrzebnego wzrostu produktywności?
Zespół ds. Innowacji i Projektowania firmy Zebra potraktował tę sytuację jako wyzwanie do stworzenia innowacyjnej wersji
tradycyjnego komputera mobilnego dla magazynów. Niniejsze opracowanie śledzi drogę tego zespołu, przedstawiając główne
informacje pochodzące z dotychczasowych badań oraz przeprowadzone później badania czynników ludzkich, które wskazały
możliwości stworzenia nowego projektu urządzenia uwzględniającego wszystkie trzy założenia związane z czynnikami ludzkimi:
usprawnienia przepływu zadań i zwiększenia produktywności, maksymalizacji wygody użytkowników oraz ograniczenia ryzyka
odniesienia obrażeń przez użytkowników.
W wyniku połączenia badań obserwacyjnych mających na celu zrozumienie potrzeb klientów, testów użytkowych zmierzających
do poprawy łatwości użytkowania, oceny ergonomicznej dążącej do ograniczenia do minimum obciążeń fizycznych związanych z
wykonywaniem zadań oraz zorientowanego na użytkownika projektowania przemysłowego powstał komputer mobilny TC8000,
który oferuje unikatowe zalety w kategorii mobilnych urządzeń dla magazynów. Na kolejnych stronach opracowania czytelnik
znajdzie dane liczbowe i wyniki testów, które dowodzą, że rewolucyjna konstrukcja urządzenia TC8000 zapewnia prawdziwie
przełomowy wzrost wydajności pracy – średnio o całą godzinę na każdego pracownika podczas jednej zmiany.
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Wyzwania
Dokładne i terminowe kompletowanie zamówień w
magazynie jest niezbędne dla zapewnienia dostaw
właściwych produktów właściwemu odbiorcy i we
właściwym czasie. Ilość zamówień, jakie magazyn
może obsłużyć, zależy od sprawności, dokładności i
wydajności pracownika zajmującego się kompletacją.
Większość magazynów przeszła już z systemów
papierowych na elektroniczne, zastępując papierowe
formularze pracą opartą na natychmiastowym
dostarczaniu i pobieraniu informacji w miejscu
wykonywania danego zadania za pomocą
bezprzewodowych ręcznych komputerów mobilnych.
Przedsiębiorstwa uzyskały już maksymalny dostępny
wzrost wydajności możliwy dzięki współczesnym
ręcznym komputerom mobilnym, jednak nowe
wyzwania operacyjne zmuszają magazyny do
szukania nowych sposobów dalszego zwiększania
produktywności i dokładności. Sprzedaż internetowa
i dostawy do domu prowadzą do znacznego wzrostu
liczby zamówień i pozycji asortymentowych.
Ekspresowa obsługa stała się normą, co wymaga
szybszej realizacji zamówień. Oprócz tego zmiany
w demografii pracowników wprowadzają nowe
wyzwanie – współcześni pracownicy żądają
znajomego, łatwego w użyciu interfejsu dotykowego
w celu korzystania z systemu zarządzania
magazynem (WMS) zamiast tradycyjnego,
monochromatycznego interfejsu występującego w
starszych aplikacjach.

Identyfikacja ukrytych
powodów spadku
produktywności w
magazynie
GŁÓWNE WNIOSKI Z BADAŃ

Zespół ds. Innowacji i Projektowania firmy Zebra
przeprowadził badania w celu wykrycia obecnych w
codziennych procesach magazynowych problemów
związanych ze stosowaniem urządzeń mobilnych
i ich wpływu na przepływ zadań, produktywność
i wygodę użytkownika. Badania, które
przeprowadzono w różnych placówkach klientów w
Ameryce Północnej, Europie i Azji, obejmowały:

•
•

wywiady z wieloma uczestnikami procesów
roboczych, w tym przełożonymi w zakładach i
kadrą kierowniczą w działach informatycznych,
obserwacje i interakcje z wieloma pracownikami
magazynów zajmującymi się kompletacją.

Badania dostarczyły ważnej informacji: komputery
mobilne z tradycyjnym uchwytem pistoletowym
wymagały od pracowników kompletujących
zamówienia wykonywania dwóch kroków w celu
„skanowania i weryfikacji”:

1. Kod kreskowy był skanowany.
2. Aby zobaczyć informacje wyświetlone na
ekranie i zweryfikować wykonanie zadania,
pracownicy musieli przechylać komputery
mobilne z uchwytem pistoletowym w górę,
żeby spojrzeć na ekran.
Każdy kompletowany produkt wymaga średnio
trzykrotnego powtórzenia „skanowania i
weryfikacji”, z czym wiąże się bezproduktywny
ruch nadgarstka, który przerywa pracę,
wydłuża czas poświęcany na wykonywanie
zadań i zwiększa koszt stały wynikający z
bezproduktywnego ruchu pracowników. Prowadzi
to do obniżenia wydajności i sprawności pracy
oraz zwiększa zmęczenie pracowników.

Rozwiązanie

JEDNOPŁASZCZYZNOWY INTERFEJS
UŻYTKOWNIKA
W oparciu o tę ważną obserwację badawczą
zespół rozpoczął pracę nad projektem, który
wyeliminowałby to bezproduktywne przechylanie
urządzenia. Kolejne „burze mózgów” owocowały
stopniowym doskonaleniem koncepcji
projektowych przełomowego ręcznego
komputera mobilnego nowej generacji z
jednopłaszczyznowym interfejsem użytkownika.
Ruch przechylania urządzenia był powodowany
przez dwupłaszczyznowy interfejs użytkownika
w obecnych komputerach mobilnych z uchwytem
pistoletowym, które trzeba trzymać w jednej
płaszczyźnie podczas skanowania, a w drugiej
podczas czytania informacji na ekranie. Nowa
konstrukcja zastąpiła interfejs dwupłaszczyznowy
jedną płaszczyzną, co pozwoliło użytkownikowi
skanować i oglądać ekran jednym ruchem (zob.
rysunek 1). Taka konfiguracja wyświetlacza w „linii
wzroku” powinna:

•
•

skutecznie i całkowicie wyeliminować potrzebę
przechylania urządzenia,
prowadzić do znacznego zwiększenia
wydajności pracownika przez redukcję
fizycznego ruchu i wysiłku związanego z
kompletacją.

Koncepcja wyglądała doskonale na papierze, ale
nadszedł czas na przetestowanie tej hipotezy.
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Trzy fazy testowania

Komputery mobilne z uchwytem pistoletowym:
dwupłaszczyznowy interfejs użytkownika
NA

2

Testowanie obejmowało trzy fazy: testowanie
wstępnej koncepcji, testowanie prototypu oraz
testowanie końcowego produktu.

PORÓWNANIE KONSTRUKCJI DWU- I JEDNOPŁASZCZYZNOWEJ
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SZC

SZC

USER
UŻYTKOWNIK

ZYZ
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Pierwszy model koncepcyjny został zbudowany
w roku 2012 w celu wstępnego przetestowania
hipotezy, że wyświetlacz w linii wzroku z
jedną płaszczyzną interfejsu użytkownika w
urządzeniu do rejestracji danych zredukowałby
wysiłek użytkownika i zwiększył wydajność
pracy. Przygotowano makietę koncepcyjną z
wyświetlaczem w linii wzroku użytkownika. Moduł
skanujący Zebra Technologies został umieszczony
w sposób współpłaszczyznowy i połączony z
modułem spustu w rękojeści (zdjęcie poniżej).

ZYZ

FAZA 1 – TESTOWANIE WSTĘPNEJ
KONCEPCJI

IMAGER
IMAGER

KOD
BARCODE
KRESKOWY

USER

IMAGER

BARCODE

Komputery mobilne z tradycyjnym uchwytem pistoletowym mają
dwupłaszczyznowy interfejs użytkownika. Użytkownik musi trzymać
urządzenie
w jednej płaszczyźnie, aby odczytać kod kreskowy, a w
USER
drugiej płaszczyźnie, aby sprawdzić informacje wyświetlone na ekranie
urządzenia.
CAMERA
BARCODE

IMAGER
Nowa konstrukcja
urządzenia:
jednopłaszczyznowy interfejs użytkownika
USER
UŻYTKOWNIK
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Taką koncepcję przetestowano w porównaniu z
komputerem mobilnym z uchwytem pistoletowym.
Celem było zbadanie potencjalnych korzyści,
jakie nowa konstrukcja utrzymująca „linię wzroku”
mogłaby zapewnić w porównaniu z tradycyjną
konstrukcją pistoletową.

IMAGER
IMAGER

KOD
BARCODE
KRESKOWY

Podczas tej fazy testowania 10 doświadczonych
pracowników magazynu wykonało 66 skanów
za pomocą każdego z urządzeń w symulowanym
procesie kompletacji i pakowania w magazynie
w laboratorium Zespołu ds. Czynników Ludzkich
firmy Zebra. Użytkowników poproszono o
wykonanie następujących czterech czynności:

1. zeskanowanie położenia półki;
2. weryfikacja kodu położenia wyświetlonego na
ekranie urządzenia;

3. zeskanowanie produktu w tym miejscu;
4. weryfikacja numeru produktu przez
sprawdzenie informacji wyświetlonych na
ekranie urządzenia.

Nowe podejście do projektu produktu z jednopłaszczyznowym
interfejsem użytkownika pozwala użytkownikom odczytać kod
kreskowy i widzieć informacje wyświetlone na ekranie, a jednocześnie
przez cały czas trzymać urządzenie w jednej płaszczyźnie.

RYSUNEK 1
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Oprócz pomiaru czasu wykonania zadania
użytkownicy byli podłączeni do elektromiografu
(EMG) i elektrogoniometru w celu rejestracji i
pomiaru wysiłku mięśni oraz ruchu nadgarstka
podczas wykonywania czterech powyższych
zadań skanowania i weryfikacji. Otrzymane dane
dotyczące wysiłku mięśni i odchylenia od pozycji
neutralnej podczas pracy z ręcznym komputerem
mobilnym wskazywały na fizyczne obciążenie
użytkownika, w tym wysiłek fizyczny i zmęczenie
mięśni.

Badanie z wykorzystaniem elektromiografii
powierzchniowej (EMG)
Podczas kompletacji monitorowano poziom
wysiłku ważnych grup mięśni przedramienia –
zginaczy i prostowników – związany z pracą dłoni.
Każdy uczestnik ściskał ręczny dynamometr w celu
uzyskania podstawowej wartości maksymalnej
siły skurczu dowolnego (Maximum Voluntary
Contraction – MVC) pracujących mięśni.
Odpowiadające temu sygnały EMG wyskalowano
z uwzględnieniem MVC w celu uzyskania
procentowej wartości wysiłku mięśni związanego

z każdym kolejnym testem (%MVC). Taki proces
normalizacji umożliwił porównanie wysiłku mięśni
różnych uczestników. Poziomy wysiłku mięśni
zostały zgrupowane i przeanalizowane w celu
oceny wysiłku dłoni/przedramienia każdego
uczestnika. Określono średnie poziomy wysiłku.
Zmniejszenie wysiłku mięśni, mierzone jako
procentowa wartość maksymalnego skurczu
dowolnego (%MVC), umożliwia poprawę krążenia
krwi, obniżenie stężenia mleczanu we krwi oraz
zmniejszenie zmęczenia. Badania wskazują,
że: przy statycznych skurczach mięśni poniżej
10% MVC krążenie krwi nie jest ograniczone
oraz równowaga fizjologiczna mięśnia jest
utrzymywana na poziomie aerobowym.1 Przy
napięciu mięśni na poziomie od 20% do 30% MVC
może wystąpić duże obniżenie przepływu krwi,
co ogranicza dopływ tlenu i usuwanie z mięśni
produktów przemiany materii. Skurcze statyczne
przekraczające 30% MVC prowadzą do obniżenia
przepływu krwi, a przy ok. 50-60% MVC występuje
całkowita okluzja naczyń krwionośnych.1, 2

UŻYTKOWNICY PODŁĄCZENI DO APARATURY EMG I GONIOMETRYCZNEJ
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WPŁYW POZYCJI DŁONI NA SIŁĘ DŁONI

100% siły dłoni
0°

45°

Redukcja 20%

100% siły dłoni
0°

25°
Redukcja 25%

Redukcja 25%
PROSTOWANIE

65°

ODCHYLENIE
PROMIENIOWE

Redukcja 55%
ZGINANIE

40°

ODCHYLENIE
ŁOKCIOWE

Źródło danych: Ergonomic Design for People at Work (Ergonomiczne projektowanie dla ludzi pracujących), numer 2, Eastman Kodak Company.

RYSUNEK 3: Jak ilustruje powyższy diagram, siła dłoni jest największa, kiedy dłoń jest ustawiona w linii prostej z ramieniem.
Wszelkie odchylenia od pozycji neutralnej powodują zmniejszenie siły dłoni, co przyczynia się do zmęczenia użytkownika, a to
z kolei prowadzi potencjalnie do błędów. Komputery mobilne z uchwytem pistoletowym wymagają wielokrotnego prostowania
i zginania dłoni podczas przechylania urządzenia w celu skanowania, a następnie oglądania danych wyświetlonych na ekranie.
Natomiast nowa jednopłaszczyznowa konstrukcja komputera TC8000 oparta na „linii wzroku” pozwala użytkownikom trzymać
dłoń, nadgarstek i przedramię w jednej linii i umożliwia im wykorzystanie maksymalnej siły dłoni.

Badanie za pomocą elektrogoniometru

Wyniki testów

Dynamiczne pozycje nadgarstka dominującej
ręki (ręki, w której użytkownik trzyma urządzenie)
były rejestrowane za pomocą elektrogoniometru.
Ruchy dłoni/nadgarstka były mierzone w
dwóch płaszczyznach anatomicznych: zginanie/
prostowanie oraz odchylenie łokciowe/
promieniowe. Odchylenia od neutralnej (prostej)
pozycji nadgarstka powodowały zmniejszenie
dostępnej siły chwytania i po pewnym czasie
mogły powodować zmęczenie.

Faza 1 testowania koncepcji pokazała, że istnieją
znaczne możliwości zwiększenia wydajności
pracy przez eliminację bezproduktywnych ruchów
nadgarstka (związanych z zadaniami skanowania
i weryfikacji) podczas kompletacji dzięki
wykorzystaniu konstrukcji z wyświetlaczem opartej
na „linii wzroku”. Ponadto taki wzrost wydajności
można osiągnąć przy mniejszym wysiłku fizycznym
ze strony użytkownika, co pozwala użytkownikom
wykonać więcej zadań mniejszym nakładem pracy.
Kolejne strony przedstawiają wyniki liczbowe
tego badania dotyczące wydajności i wysiłku
użytkownika.
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ŚREDNI CZAS WYKONANIA ZADANIA

18,8% – WZROST
WYDAJNOŚCI
PRACY W TESTACH
WSTĘPNEJ
KONCEPCJI TC8000

Koncepcyjna
wersja TC8000

Komputer
mobilny z
uchwytem
pistoletowym

181

sekund

147

sekund

RYSUNEK 4: Wstępna konstrukcja koncepcyjna urządzenia wykazała średnią poprawę
produktywności na poziomie 18,8% w porównaniu z komputerami mobilnymi z uchwytem
pistoletowym u wszystkich użytkowników kompletujących zamówienia z prędkością
skanowania 13 do 14 pozycji na minutę.

WYSIŁEK MIĘŚNI ZGINAJĄCYCH PODCZAS KOMPLETOWANIA

23,1% –

ZMNIEJSZENIE
WYSIŁKU MIĘŚNI
ZGINAJĄCYCH
W PRZYPADKU
UŻYCIA WSTĘPNEJ
KONCEPCYJNEJ
WERSJI TC8000

Koncepcyjna
wersja TC8000

Komputer
mobilny z
uchwytem
pistoletowym

15,6%
MVC*

12,0%
MVC*

RYSUNEK 5: Użycie wstępnej koncepcyjnej wersji urządzenia wiązało się średnio ze
znacznym zmniejszeniem wysiłku zginaczy podczas kompletowania w porównaniu z
komputerem mobilnym z uchwytem pistoletowym.
* Maksymalny skurcz dowolny (MVC).
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LICZBA RUCHÓW NADGARSTKA NA PUNKT KOMPLETOWANIA

76,1% – ZMNIEJSZENIE

LICZBY RUCHÓW
NADGARSTKA
W PRZYPADKU
UŻYCIA WSTĘPNEJ
KONCEPCYJNEJ WERSJI
TC8000
Koncepcyjna wersja

Komputer mobilny
z uchwytem
pistoletowym
9,2 ruchów

TC8000
2,2 ruchów

RYSUNEK 6: Użycie koncepcyjnej wersji TC8000 zmniejszyło liczbę ruchów nadgarstka
o 76,1% w porównaniu z komputerami mobilnymi z uchwytem pistoletowym.

FAZA 2 – TESTOWANIE PROTOTYPU
FUNKCJONALNEGO
Po przejściu TC8000 z fazy wstępnej koncepcji do
fazy prototypu funkcjonalnego, w roku 2013 i 2014
przeprowadzono trzy serie testów na wczesnych
prototypach:

•
•

•

SERIA 1: Pierwsza seria testów została
przeprowadzona przez niezależną firmę, US
Ergonomics, w środowisku magazynowym.
SERIA 2: TDrugą serię testów przeprowadziła
Zebra w obiekcie klienta. Testy te wykazały
oszczędność czasu do 60% dzięki eliminacji
„skanowania i weryfikacji” (wyginanie
nadgarstka) w procesie kompletacji, co
przekłada się na ok. 7-procentowy wzrost
produktywności w całym obiegu zadań
w procesie kompletowania. (Prędkość
kompletowania w tym przypadku wynosiła 5 do
6 skanów na minutę.)
SERIA 3: Trzecia seria testów została
przeprowadzona wewnętrznie w firmie
Zebra z wczesnymi wersjami klienckiego
oprogramowania do emulacji terminala
dotykowego.
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Połączone wyniki od pierwszej do trzeciej serii testów w fazie 2:
WYSIŁEK MIĘŚNI ZGINAJĄCYCH I PROSTUJĄCYCH (% MVC)

15,3%-34,0%

– ZMNIEJSZENIE
WYSIŁKU MIĘŚNI
ZGINAJĄCYCH W
PRZYPADKU UŻYCIA
WCZESNEGO
PROTOTYPU TC8000

Prototyp TC8000

Z uchwytem
pistoletowym

11,5%
MVC*
9,74%
MVC*

Zginacz

13,1%
MVC*

8,64%
MVC*

Prostownik

Zginacz

Prostownik

RYSUNEK 7: Pomiary aktywności mięśni potwierdziły zmniejszenie wysiłku mięśni użytkownika. W przypadku
użycia prototypu TC8000 wysiłek mięśni był mniejszy o 15,3% do 34,0% w porównaniu z komputerami mobilnymi
z uchwytem pistoletowym używanymi do zadań skanowania i weryfikacji.
* Maksymalny skurcz dowolny (MVC).

POMIARY AKTYWNOŚCI MIĘŚNI I ODCHYLENIA NADGARSTKA: WYNIKI BADAŃ EMG I RUCHU NADGARSTKA
Komputer mobilny z uchwytem pistoletowym
(interfejs dwupłaszczyznowy)

Prototypowy komputer mobilny TC8000
(jednopłaszczyznowy interfejs użytkownika)

WCZESNY PROTOTYP TC8000 ZAPEWNIA:
22,0% – ZMNIEJSZENIE WYSIŁKU MIĘŚNI PROSTUJĄCYCH
62,5% – REDUKCJA RUCHÓW NADGARSTKA
RYSUNEK 8: Dane dotyczące aktywności mięśni pokazują znaczne zmniejszenie amplitudy sygnałów i szybsze wykonywanie
zadań w przypadku prototypu TC8000. Pomiary pozycji nadgarstka wykazały także znaczną redukcję do 62,5% ruchów
nadgarstka w porównaniu z komputerami mobilnymi z uchwytem pistoletowym.
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ŚREDNI CZAS WYKONANIA ZADANIA DZIĘKI ELIMINACJI PROCESU
„SKANOWANIA I PRZECHYLANIA”

15,0% – WZROST
WYDAJNOŚCI
PRACY W TESTACH
WCZESNEGO
PROTOTYPU
TC8000

Prototyp
TC8000

Komputer
mobilny z
uchwytem
pistoletowym

180

sekund

153

sekundy

RYSUNEK 9: Badanie produktywności przy prędkości skanowania 12 skanów na
minutę pokazało, że prototyp TC8000 zapewnia produktywność większą o 15,0% w
porównaniu z komputerem mobilnym z uchwytem pistoletowym.

ŚREDNI CZAS WYKONANIA ZADANIA DZIĘKI ELIMINACJI PRZECHYLANIA ORAZ
WYKORZYSTANIU ULEPSZONEGO INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA OPARTEGO NA
EMULACJI TERMINALA DOTYKOWEGO

13,7% – WZROST

PRODUKTYWNOŚCI W
PRZYPADKU WCZESNEGO
PROTOTYPU TC8000 Prototyp TC8000
z emulacją
Z EMULACJĄ
terminala
dotykowego
TERMINALA
403
DOTYKOWEGO
sekundy

Komputer
mobilny z
uchwytem
pistoletowym

467

sekund

RYSUNEK 10: Przeprowadzono badanie produktywności, porównując prototyp TC8000
wyposażony we wczesną wersję oprogramowania do emulacji terminala dotykowego z komputerem
mobilnym z uchwytem pistoletowym wyposażonym w oprogramowanie do emulacji terminala
monochromatycznego. Oprogramowanie do emulacji terminala dotykowego zostało wykorzystane
do przekształcenia tradycyjnych „zielonych ekranów” emulacji terminala w dotykowe interaktywne
ekrany HTML5 tej samej klasy co typowe aplikacje konsumenckie, jakich współcześni pracownicy
magazynów używają we własnych urządzeniach osobistych. Prototyp TC8000 z ulepszonym
interfejsem użytkownika był o 13,7% szybszy niż komputer mobilny z uchwytem pistoletowym w
procesach kompletacji testowanych przy prędkości skanowania 12 do 14 skanów na minutę.
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FAZA 3 – TESTOWANIE PRODUKTU
KOŃCOWEGO: POTWIERDZENIE
WYNIKÓW LICZBOWYCH Z
WCZEŚNIEJSZYCH FAZ BADAŃ
Końcowe badanie gotowego komputera TC8000 w
porównaniu z komputerem mobilnym z uchwytem
pistoletowym przeprowadzono w dwóch częściach:

•

•

Kontrolowane testy w magazynie
przeprowadzone przez US Ergonomics,
niezależną firmę o uznanej pozycji w
dziedzinie ergonomii miejsca pracy i produktu
(us-ergo.com). US Ergonomics dysponuje
interdyscyplinarnym zespołem certyfikowanych
specjalistów w zakresie ergonomii, inżynierii
przemysłowej i mechanicznej, BHP oraz
medycyny pracy. Specjalistyczna wiedza grupy
obejmuje szeroki zakres przemysłowych,
usługowych i biurowych środowisk pracy. Firma
posiada doświadczonych ergonomistów w
ponad 30 miastach w Stanach Zjednoczonych,
Europie i Azji.

Przeprowadzenie tego testu powierzono firmie
US Ergonomics. Zadania kompletacji i pakowania
wykonywano z wykorzystaniem symulacji „zielonego
ekranu” w komputerze mobilnym z uchwytem
pistoletowym oraz symulacji dotykowego ekranu
w komputerze TC8000. W teście udział wzięło
dziesięciu doświadczonych pracowników działu
kompletacji. Obiektywne wskaźniki obejmowały
wysiłek mięśni przy czynnościach skanowania i
weryfikacji, odchylenia nadgarstka przy czynnościach
skanowania i weryfikacji oraz czas potrzebny do
wykonania całego zadania.

ULEPSZONY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA Z EMULACJĄ
TERMINALA DOTYKOWEGO

Testy produktywności przeprowadzone przez
firmę Zebra w obiekcie klienta.

W tej fazie testów oprogramowanie do emulacji
terminala dotykowego zostało zainstalowane
w komputerze TC8000 w zakładzie klienta, a
symulacyjną wersję zainstalowano na potrzeby
testów prowadzonych w magazynie przez
firmę zewnętrzną. Komputer TC8000 został
następnie przetestowany w porównaniu z
komputerem mobilnym z uchwytem pistoletowym
z zainstalowanym oprogramowaniem
do emulacji starszych aplikacji terminala
monochromatycznego.
Wynik potwierdził dane liczbowe uzyskane we
wcześniejszych fazach, co obejmowało testy
przeprowadzone przez firmę zewnętrzną.
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Kontrolowany test w magazynie
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Standardowy interfejs z
„zielonym ekranem”

Interfejs z emulacją terminala
dotykowego

RYSUNEK 11: Rzeczywiste zrzuty ekranów z urządzeń użytych w testach.
Starszy „zielony ekran” i jego wersja dotykowa, stworzona automatycznie
za pomocą klienckiego oprogramowania do emulacji terminala dotykowego
bez potrzeby modyfikacji interfejsu hosta i pisania kodu. To łatwe w użyciu
narzędzie jest instalowane fabrycznie i wyposażone w licencję na wszystkich
urządzeniach TC8000, co natychmiast umożliwia klientom skuteczne i
ekonomiczne przekształcenie starszych aplikacji terminalowych w aplikacje
dotykowe, wykorzystujące w pełni system operacyjny Android i funkcje
rejestracji danych komputera TC8000.

OPRACOWANIE
PREZENTACJA KOMPUTERA MOBILNEGO TC8000 – ROZWIĄZANIE ELIMINUJĄCE BARIERY DLA WYDAJNEJ PRACY MAGAZYNU

ŚREDNI CZAS WYKONANIA ZADANIA Z WYKORZYSTANIEM EMULACJI TERMINALA
DOTYKOWEGO

13,8% – WZROST
PRODUKTYWNOŚCI
W PRZYPADKU
WYKORZYSTANIA
TC8000 Z
EMULACJĄ
TERMINALA
DOTYKOWEGO

Prototyp TC8000
z emulacją
terminala
dotykowego

Komputer
mobilny z
uchwytem
pistoletowym

644

sekundy

555

sekund

RYSUNEK 12: Powyższe wyniki odzwierciedlają prędkość skanowania 11,22 skanów na
minutę. Podczas zadań kompletowania zamówień komputer TC8000 z oprogramowaniem
do emulacji terminala dotykowego był średnio o 13,8% szybszy niż komputer mobilny z
uchwytem pistoletowym.

ZMNIEJSZENIE WYSIŁKU MIĘŚNI/ODCHYLEŃ NADGARSTKA – POTWIERDZENIE WYNIKÓW FAZY 2

WYSIŁEK MIĘŚNI/ODCHYLENIA NADGARSTKA PRZY
PRACY Z TC8000

WYSIŁEK MIĘŚNI/ODCHYLENIA NADGARSTKA PRZY
PRACY Z KOMPUTEREM MOBILNYM Z UCHWYTEM
PISTOLETOWYM

RYSUNEK 13: Wysiłek mięśni i poziomy odchyleń pozycji nadgarstka pokazane na obrazach powyżej potwierdzają wyniki fazy
2 – amplituda sygnałów mięśni i odchylenia nadgarstka podczas procesu skanowania i weryfikacji są znacznie zmniejszone, co
prowadzi do szybszego wykonywania zadań.
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ŚREDNI WYSIŁEK MIĘŚNI (% MVC) PRACUJĄCEGO PRZEDRAMIENIA WG WYSOKOŚCI PÓŁKI

12,3% do 22,0%

Niska półka

– ZMNIEJSZENIE
WYSIŁKU MIĘŚNI W
PRACY Z TC8000
PRZY RÓŻNYCH
WYSOKOŚCIACH
PÓŁEK

Wysoka półka

24,1%
MVC*

20,4%
MVC*

18,8%
MVC*

TC8000

17,9%
MVC*
Z
uchwytem
pistoletowym

TC8000

Z
uchwytem
pistoletowym

RYSUNEK 14: Powyższy diagram ilustruje poziomy wysiłku mięśni przedramienia dla ręki trzymającej urządzenie
przy półce wysokiej i niskiej. W przypadku komputera TC8000 odnotowano zmniejszenie wysiłku mięśni o 12,3%
(półki na średniej i dużej wysokości) do 22,0% (półka niska) w porównaniu do komputera mobilnego z uchwytem
pistoletowym przy zadaniach skanowania i weryfikacji. Jest to w dużym stopniu zgodne z poprzednimi wynikami,
które wykazały redukcję o 15,6% do 34,0% w zależności od wysokości półki. * Maksymalny skurcz dowolny (MVC).

CAŁKOWITY RUCH NADGARSTKA PRZY RÓŻNYCH WYSOKOŚCIACH PÓŁKI (W STOPNIACH)

48,6% do
59,7%

– MNIEJSZY RUCH
NADGARSTKA
PRZY ZADANIACH
SKANOWANIA I
WERYFIKACJI PRZY
PÓŁKACH KAŻDEJ
WYSOKOŚCI

Niska półka

Średnia półka

Wysoka półka
248

173
116
107
69,8

TC8000

Z
uchwytem
pistoletowym

59,6
TC8000

Z
uchwytem
pistoletowym

TC8000

Z
uchwytem
pistoletowym

RYSUNEK 15: Powyżej pokazany jest całkowity ruch nadgarstka (w stopniach) przy półkach wysokich, o średniej wysokości i
niskich. W przypadku komputera TC8000 odnotowano średnią redukcję ruchu nadgarstka o 55,1% w porównaniu z komputerem
mobilnym z uchwytem pistoletowym przy zadaniach skanowania i weryfikacji przy wszystkich wysokościach półek.
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Test produktywności w obiekcie klienta
Dwa urządzenia TC8000 z oprogramowaniem do emulacji terminala dotykowego zostały zainstalowane
w obiekcie logistycznym klienta. Dwaj pracownicy działu kompletacji używali urządzeń przez trzy tygodnie.
Klient przygotowuje obecnie ogólne dane liczbowe dotyczące pracy systemu zarządzania magazynem
(WMS), ale obserwacja pracowników zajmujących się kompletacją z zastosowaniem komputera TC8000
oraz komputera mobilnego z uchwytem pistoletowym przy podobnych zadaniach kompletowania wykazała
szereg korzyści zapewnianych przez TC8000 (zob. zdjęcia użytkowników poniżej).

zebra technologies
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Przedstawione poniżej czasy wykonania zadań
pokazują średnie wartości określone łącznie dla
dwóch pracowników kompletacji dla każdego
urządzenia. Czas wykonania istotnych czynności
składowych w ramach procesów kompletacji także
został zmierzony dla porównania. W pomiarach
nie uwzględniono liczby skompletowanych
produktów, czasu chodzenia ani czasu podliczania
wstecznego. Ogólne dane liczbowe dotyczące
procesu kompletowania zostaną przygotowane
później.

TC8000 (z oprogramowaniem do
emulacji terminala dotykowego)
Skanowanie położenia/
dostarczenie kartonu na
przenośnik:
Skanowanie produktu/
wprowadzenie ilości:

3,0 sekundy
6,0 sekund

Skanowanie kartonu

3,5 sekundy

Skanowanie numeru
seryjnego (8 kodów
kreskowych)

5,5 sekundy

RAZEM

18,0 sekund

Komputer mobilny z uchwytem
pistoletowym (ze starszym „zielonym
ekranem”)
Skanowanie położenia/
dostarczenie kartonu na
przenośnik:

5,0 sekund

Co mówią liczby:

SAME NIEPOTRZEBNE RUCHY
NADGARSTKA MOGĄ ZAJĄĆ AŻ
CAŁĄ GODZINĘ DZIENNIE NA
PRACOWNIKA
Mogłoby się wydawać, że czas
poświęcany przez użytkowników na przechylanie urządzenia nie
ma znaczącego wpływu na działanie magazynu, jednak badania
wykazały, że jest wprost przeciwnie. Przechylenie urządzenia w
górę, aby spojrzeć na ekran, a potem ponowne go opuszczenie
w celu skanowania trwa tylko nieco ponad sekundę, ale gdy
pomnożymy to przez liczbę kompletacji wykonywanych w ciągu
dnia pracy oraz liczbę pracowników w magazynie – a także liczbę
magazynów w firmach, które prowadzą je w wielu lokalizacjach –
rezultatem mogą być miliony bezproduktywnych ruchów każdego
tygodnia, a szokującą stratę czasu można mierzyć w miesiącach
i latach.
Spójrzmy na kalkulację dla jednego pracownika w ruchliwym
magazynie:

120	
indywidualnych produktów
X

kompletowanych w ciągu godziny

3	
„ruchy przechylania” urządzenia na
kompletowaną pozycję

360	
bezproduktywnych ruchów na
X

pracownika na godzinę

8 godzin pracy na jedną zmianę
2880	
bezproduktywnych ruchów na

pracownika na zmianę
X 1,25 sekund na „ruch przechylania”

3600	
straconych sekund na pracownika na
zmianę

Skanowanie produktu/
wprowadzenie ilości:

4,0 sekundy

Jest to 1 godzina na pracownika na dzień pracy

Skanowanie kartonu

4,0 sekundy

Skanowanie numeru
seryjnego (8 kodów
kreskowych)

9,0 sekund

Magazyn zatrudniający nawet tylko 10 pracowników kompletacji
traciłby czas produktywnej pracy równy 10 godzinom dziennie,
czyli 50 godzin na tydzień – co oznacza większy koszt niż
dodatkowy pracownik na pełnym etacie.

RAZEM

22,0 sekundy

Badania łącznie wykazały wzrost produktywności
o 14% przy kompletacji z wykorzystaniem TC8000
przy prędkości skanowania 11 do 12 skanów na
minutę. Daje to w przybliżeniu oszczędność na
poziomie jednej godziny na pracownika podczas
8-godzinnego dnia pracy.
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Jeśli pomnożysz tę godzinę przez liczbę pracowników we
własnym magazynie, zobaczysz, ile godzin produktywnej pracy
możesz tracić każdego dnia w swoim magazynie – godzin, które
pracownicy mogliby poświęcać na kompletowanie i obsługę
większej liczby zamówień.
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WNIOSKI
We wszystkich trzech fazach testów otrzymano
podobne wyniki. Testy zostały przeprowadzone
przez:

•
•
•

firmę Zebra w wewnętrznym symulowanym
środowisku,
firmę Zebra w rzeczywistym obiekcie klienta,
firmę US Ergonomics w symulowanych
środowiskach prawdziwych magazynów
stworzonych w rzeczywistych nieaktywnych
magazynach firmy Zebra. US Ergonomics
jest znaną i renomowaną niezależną firmą
specjalizującą się w ergonomii miejsca pracy i
produktu (z naciskiem na czynniki ludzkie).

Testy te wykazują następujące korzyści pod
względem wydajności pracy, które może zapewnić
optymalnie skonfigurowany komputer TC8000
z interfejsem emulacji terminala dotykowego w
porównaniu z komputerami mobilnymi z uchwytem
pistoletowym:

•
•
•

przy prędkości skanowania 8/min lub mniejszej:
7% do 10%
przy prędkości skanowania 11-15/min: 13% do
15%
przy prędkości skanowania 20/min lub
większej: ponad 22%

Wzrost produktywności związany jest w większości
z następującymi czynnościami składowymi
procesu kompletacji:

•

•

skanowanie, weryfikacja i kompletowanie –
wzrost produktywności dzięki redukcji ruchu
nadgarstka i prezentacji informacji w linii
wzroku,
przenoszenie i umieszczanie produktów w
koszach – wzrost produktywności dzięki
możliwości jednoczesnego trzymania
komputera TC8000 i przenoszenia produktów.

W rezultacie otrzymujemy spodziewany wzrost
produktywności w przypadku komputera TC8000
w porównaniu z tradycyjnym komputerem
mobilnym z uchwytem pistoletowym w zakresie od
7% do wartości dwucyfrowych.

BADANIA ŁĄCZNIE
WYKAZAŁY wzrost
produktywności o 14%
przy kompletacji z
wykorzystaniem TC8000
przy prędkości skanowania
11 do 12 skanów na minutę.
Daje to w przybliżeniu
oszczędność na poziomie
jednej godziny na
pracownika podczas
8-godzinnego dnia pracy.
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Przypisy:
1. Textbook of Work Physiology: Physiological Basis of Exercise (Podręcznik fizjologii pracy: podstawy fizjologiczne ćwiczeń).
II wydanie; P. Astrand, K. Rodahl, 1977; str. 115-121

2. Occupational Biomechanics (Biomechanika pracy). III wydanie; D.B. Chaffin, G.B.J. Andersson, B.J. Martin, 1999; str. 394-401
3. Raport z testów produktywności TC8000, październik 2015, US Ergonomics
4. Raport z testu TC8000 z inteligentnym oprogramowaniem TE, wrzesień 2014, wewnętrzny raport firmy Zebra
5. Testy produktywności TC8000 PT1, czerwiec 2013, US Ergonomics
6. Testy wersji koncepcyjnej TC8000 pod kątem czynników ludzkich, sierpień 2012, wewnętrzny raport firmy Zebra

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE
WWW.ZEBRA.COM/TC8000

Centrala regionu Ameryki Płn. i
Centrala Główna
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

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

Centrala regionu EMEA
zebra.com/locations
mseurope@zebra.com

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