Cezary Leszczyƒski

System WMS w Coty Polska
Coty Polska jest cz´Êcià istniejàcego
od ponad 100 lat mi´dzynarodowego
koncernu, który prowadzi dzia∏alnoÊç
w 91 krajach, a na polskim rynku detalicznym kosmetyków jest jednym
z czterech najwi´kszych graczy. Firma
ma wiodàcà pozycj´ rynkowà w takich
segmentach, jak: dezodoranty, zapachy,
kosmetyki do makija˝u, czy ˝ele pod
prysznic. W portfolio Coty Polska sà zarówno kosmetyki presti˝owe marek:
Calvin Klein, Davidoff, Lancaster, Joop,
Jil Sander, jak i kosmetyki masowe i semiselektywne, mi´dzy innymi: Adidas,
Astor, Rimmel, Miss Sporty, Kate Moss,
Kylie Minogue, The Beckmans, Esprit,
Celin Dion i Pierre Cardin.

sy∏kowych, organizacji samej wysy∏ki
itp. Przeprowadzone przez ostatnie kilka lat zmiany w strategii dystrybucji
zwiàzane by∏y z otwarciem granic po
rozszerzeniu Unii Europejskiej.
Zdaniem Leszka Szelerskiego, Logistic Director Eastern Europe Coty Inc.,
firma szybko zda∏a sobie spraw´ z faktu, ˝e do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przyczynia si´ jakoÊç i efektywnoÊç kosztowa sieci dystrybucji.
Z doÊwiadczeƒ w Europie Zachodniej
wynika∏o, ˝e centralizacja logistyki pozwala na synergi´ kosztów oraz wi´kszà efektywnoÊç w wykorzystaniu dost´pnych zasobów. Z drugiej strony budowa nowoczesnego centrum logistycznego, zgodnie z najnowoczeÊniejszymi standardami Êwiatowymi, jest
przedsi´wzi´ciem kosztowym, które
warto podjàç jedynie wtedy, gdy korzysta ona z tak zwanej ekonomii skali, b´dàcej gwarantem efektywnoÊci. Co jest
mo˝liwe, gdy zasi´g inwestycji jest ponadnarodowy.

Coty Polska realizuje zamówienia na
zlecenie tysi´cy mniejszych i wi´kszych
sklepów oraz hurtowni, które zawierajà artyku∏y charakteryzujàce si´ nie tylko znacznà ró˝norodnoÊcià gabarytów
i opakowaƒ, ale tak˝e ró˝nymi wersjami j´zykowymi opakowaƒ oraz ró˝nymi
wymaganiami klientów, co do sposobu
pakowania produktów, etykietowania
jednostek wysy∏kowych, przygotowaOptymalna lokalizacja zosta∏a oblinia list ∏adunkowych i dokumentów wy- czona na podstawie wielkoÊci strumie-

Nowe centrum dystrybucyjne Coty Polska w Bielski-Bia∏ej (fot. Coty Polska)

ni materia∏ów w dostawach door-to-door do regionów dystrybucji, reprezentowanych przez kody pocztowe. Z obliczeƒ dokonanych przez firm´ Miebach
Logistik wynika∏o, ˝e najbardziej odpowiedni jest region obejmujàcy styk granic Polski, S∏owacji i Czech. Nowe centrum dystrybucyjne zastàpi∏o dotychczas dzia∏ajàce 3 centra dystrybucji Coty Eastern Europe: Raszyn pod Warszawà, Kladno (Czechy) i Nitra (S∏owacja).
Z Bielska-Bia∏ej, ju˝ bez ˝adnych poÊredników, zaopatrywane sà sklepy
w Polsce, w Czechach i na S∏owacji,
gdzie niemal 100% perfumerii obj´te
jest nowo powsta∏ym systemem dystrybucji.

Magazyn
W Bielsku-Bia∏ej zbudowano magazyn o powierzchni ponad 16 000 m2.
Zosta∏ on wyposa˝ony w 3 rodzaje rega∏ów. Rega∏y paletowe umo˝liwiajà
bezpoÊredni dost´p wózków wid∏owych. Poziom zerowy tych rega∏ów
wykorzystywany jest do kompletacji
produktów w opakowaniach zbiorczych. Korytarze rega∏owe zosta∏y tak
dobrane, aby umo˝liwia∏y bezpiecznà
kompletacj´ i mijanie si´ dwóch wózków, operujàcych w jednym korytarzu
jednoczeÊnie. Konstrukcja tych rega∏ów jest standardowa, ale zastosowano specjalne kotwy montowane z u˝yciem wype∏niania epoksydowego, które mocujà profile stalowe do pod∏o˝a,
zapewniajàc ich stabilnà prac´. Rega∏y
pó∏kowe s∏u˝à do sk∏adowania zapasów artyku∏ów wolnorotujàcych oraz
do kompletacji w sztukach. Towary
znajdujà si´ w kartonach u∏o˝onych
na pi´ciu poziomach pó∏ek. Rozwiàzanie takie zapewnia ∏atwy dost´p
i mo˝liwoÊç kompletacji ze wszystkich poziomów pó∏ek. Rega∏y te zosta∏y ustawione na poziomie pod∏ogi
magazynu i antresoli. Dzi´ki temu
uzyskano optymalne wykorzystanie
kubatury magazynu, przy zachowaniu
ergonomicznej wysokoÊci rega∏u (po-
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Dr in˝. Andrzej Bobiƒski,
prezes warszawskiej firmy
Logifact-Systems Sp. z o.o.,
dostawcy systemu WMS:
Ca∏y ten skomplikowany i wielop∏aszczyznowy system, sk∏adajàcy si´ na centrum dystrybucji, musi byç zarzàdzany
w czasie rzeczywistym przez
zaawansowany system zarzàdzania klasy WMS, po∏àczony
za pomocà interfejsów nie tylko z nadrz´dnym systemem
zarzàdzania (JDE) i podrz´dnym Systemem Sterowania
PrzenoÊnikami, ale równie˝
z magazynami zewn´trznymi,
Êwiadczàcymi us∏ugi na rzecz
Coty Polska.
(fot. Piotr Wroƒski)

ziom górnej pó∏ki 1,65 m). Z kolei rega∏y przep∏ywowe s∏u˝à do efektywnej kompletacji artyku∏ów o du˝ej rotacji. Konstrukcja tych rega∏ów oparta
jest o pionowe profile noÊne z ∏o˝ami
rolkowymi, które sà pochylone w kierunku osoby kompletujàcej. Na ∏o˝ach, podzielonych na kana∏y (jeden
kana∏ = jeden artyku∏) znajdujà si´
kartony z towarami, z których dokonywane sà pobrania. Je˝eli iloÊç kartonów w kanale spadnie poni˝ej do-

puszczalnej granicy, zapas zostaje
uzupe∏niany z ty∏u rega∏u (kartony
dzi´ki sile cià˝enia przesuwajà si´ do
przodu). Sama zasada funkcjonowania
rega∏u przep∏ywowego ju˝ narzuca
prowadzenie kompletacji zleceƒ
i uzupe∏niania zapasów w osobnych
korytarzach, co przy du˝ych przep∏ywach znacznie poprawia efektywnoÊç
pracy (osoby kompletujàce i uzupe∏niajàce nie przeszkadzajà sobie nawzajem).

W magazynie zastosowano nowoczesne rozwiàzania transportowe. Zainstalowano wiele setek metrów przenoÊników rolkowych, obs∏ugujàcych
ró˝ne strefy kompletacji, produkcj´
zestawów, pakowni´, sortowni´, stref´ kontroli, itp. Wózki wysokiego sk∏adowania obs∏ugujà rega∏y paletowe.
Wózki unoszàce wykorzystywane sà
do za∏adunku i wy∏adunku towarów.
Wózki podnoÊnikowe wykorzystywane sà do transportów na wi´ksze odleg∏oÊci.
Centrum dystrybucyjne Coty Polska
w Bielsku-Bia∏ej zajmuje si´ przyjmowaniem dostaw z zak∏adów produkcyjnych, utrzymywaniem zapasów, zbieraniem zamówieƒ oraz ich kompletacjà
i wysy∏kà do klientów, a tak˝e obs∏ugà
zwrotów – ich przyjmowaniem, kwalifikacjà i sortowaniem. Innà, rzadko spotykanà funkcjà, jest produkcja zestawów promocyjnych – tak zwane sety
i shrinki, zestawy dla sieci cash&carry
(macro-unity) oraz etykietowanie. Magazyn dzieli si´ na strefy – obszary
funkcyjne:
• strefa wejÊcia - wyjÊcia
• strefy rega∏ów paletowych
• dwie strefy kompletacji
• strefa konsolidacji w rejonie sortowni
• strefa pakowania i kontroli
• sortownia, w której odbywa si´ segregowanie kartonów pod kàtem kierunków lokalizacji
• strefa VAS (Value Added Services),
produkcja zestawów
• strefa obs∏ugi zwrotów.

Zarzàdzanie procesami
logistycznymi

Sortowanie kartonów wysy∏kowych na odpowiednie relacje i trasy klienckie (fot. Coty Polska).
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Ca∏y skomplikowany i wielop∏aszczyznowy system, sk∏adajàcy si´ na centrum dystrybucji, musi byç zarzàdzany
w czasie rzeczywistym, przez zaawansowany system zarzàdzania klasy WMS
(Warehouse Management System), który
po∏àczony jest za pomocà interfejsów
nie tylko z nadrz´dnym systemem zarzàdzania (JDE) i podrz´dnym Systemem Sterowania PrzenoÊnikami, ale
równie˝ z magazynami zewn´trznymi,
Êwiadczàcymi us∏ugi na rzecz Coty Polska – ocenia dr in˝. Andrzej Bobiƒski,
prezes warszawskiej firmy Logifact Systems Sp. z o.o., dostawcy systemu
dla Coty Polska. Wyzwanie, przed jakim

Elektroniczna gospodarka

stanà∏ dostawca rozwiàzaƒ IT, okreÊla∏a
przede wszystkim skala i z∏o˝onoÊç
procesów, jakie mia∏ obs∏ugiwaç ten
system.
Coty Polska postawi∏o przed dostawcà systemu WMS zadanie przygotowania systemu, który znacznie odbiega od
tego, co powszechnie uwa˝ane jest za
standardowy WMS, g∏ównie ze wzgl´du na specyficzne – i w pewnych przypadkach niezwykle skomplikowane –
procesy magazynowe. G∏ówne wyzwanie polega∏o na tym, aby system by∏
w stanie dostosowywaç si´ do zmieniajàcych si´ dynamicznie zleceƒ i sprawnie zarzàdzaç procesem ich realizacji.
Do tego produkcja zestawów musia∏a
przebiegaç równolegle do kompletacji,
czyli on-line. Zlecenia klientów (zarówno kompletacja jak i produkcja zestawów on-line) muszà byç zrealizowane
przez Centrum Logistyczne w ciàgu
jednej, najwy˝ej dwóch zmian od ich
otrzymania, tak, aby nast´pnego dnia
dotar∏y do klienta.
Do najwa˝niejszych funkcji WMS nale˝y zarzàdzanie:
(a) zapasem magazynowym z uwzgl´dnieniem
– ró˝nych stref sk∏adowania, rezerw,
kompletacji, buforów itp.,
– ró˝nych technik sk∏adowania: rega∏y paletowe, rega∏y pó∏kowe, przep∏ywowe, sk∏adowanie blokowe,
itp.,
– ró˝nych typów zapasu: ogólnego
dost´pu, na klienta, na zlecenie,
(b) procesami wejÊcia i wyjÊcia towarów:
– przyj´cie dostaw zewn´trznych (na
podstawie awiza elektronicznego
lub dokumentów dostarczanych
przez kierowców),
– kontrola dostaw zewn´trznych
i formowanie jednostek magazynowych ró˝nego typu (europalety, palety przemys∏owe, kartony, pojemniki, etc.),
– wprowadzanie dostaw do ró˝nych
stref sk∏adowania przy uwzgl´dnieniu ró˝nych technik sk∏adowania
(rega∏y paletowe, rega∏y pó∏kowe,
przep∏ywowe, bloki etc.),
– przygotowywanie i obróbka zamówieƒ klientów ze szczególnym
uwzgl´dnieniem planowania jednostek wysy∏kowych i produkcji zestawów z uwzgl´dnieniem indywidualnych wymagaƒ klientów, co do

Pakownia w Coty Polska (fot. Coty Polska).

sposobu pakowania i przygotowania wysy∏ki,
– kompletacja z uwzgl´dnieniem sterowania i synchronizacji wielu zadaƒ kompletacji realizowanych dla
jednego zlecenia klienta, przy u˝yciu ró˝nych technik i w ró˝nych
strefach kompletacji oraz permanentnego Êledzenia stopnia realizacji tych zadaƒ,
– produkcja zestawów (on-line i „na
magazyn”) z uwzgl´dnieniem planowania produkcji i synchronizacji
z procesami kompletacji,
– przygotowanie wysy∏ek z kontrolà,
pakowaniem, wydrukiem etykiet
na kartony i palety wysy∏kowe, wydrukiem faktur, dokumentów towarzyszàcych etc.,
– konsolidacji jednostek wysy∏kowych kompletowanych, wzgl´dnie
produkowanych w ró˝nych strefach
magazynowych i na oddzielnych
noÊnikach,
– wysy∏ka towarów do klientów,
(c) procesami przesuni´ç wewnàtrzmagazynowych,
(d) procesami inwentaryzacji,
(e) obs∏ugà zwrotów,
(f) transportem wewn´trznym w oparciu o terminale radiowe i bezprzewodowà sieç przesy∏ania danych,
(g) statystyki i raporty,
(h) z∏o˝onà wymianà danych (du˝a iloÊç
ró˝norodnych i skomplikowanych
interfejsów) z nadrz´dnym systemem zarzàdzania (JDE) oraz z maga-

zynami zewn´trznymi, Êwiadczàcymi us∏ugi na rzecz Coty Polska.
Stabilizacja systemu przygotowanego przez Logifact - Systems Sp. z o.o.
dla centrum dystrybucyjnego w Bielsku
- Bia∏ej ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç funkcji oraz skomplikowane procesy logistyczne, przebiega∏a przez oko∏o 4 miesiàce. Gdy system zaczà∏ ˝yç w∏asnym
˝yciem, ca∏y czas jest monitorowany,
gdy˝ ka˝da tak olbrzymia instalacja musi byç na bie˝àco serwisowana, sprawdzana i optymalizowana.
„W mojej, czterostopniowej skali
ocen poziomu technologii magazynów, bielskobialskie centrum zalicza
si´ do grupy trzeciej. Mamy tam osobne systemy w biurze i w magazynie,
po∏àczone interfejsem. W magazynie
jest pe∏na automatyzacja procesów
transportowych, wszelkie procesy sà
zlecane i nadzorowane przez system.
Natomiast technologia kompletacji zamówieƒ nie jest technologià najnowoczeÊniejszà. Konsultanci wyró˝niajà
dwa systemy: men to goods i goods to
men. W Bielsku - Bia∏ej cz∏owiek musi
pójÊç po produkt, a nie produkt przyje˝d˝a do cz∏owieka. W ocenie tej inwestycji jednak decydujàce jest to, ˝e
projekt spe∏ni∏ oczekiwania firmy, za∏o˝one cele zosta∏y osiàgni´te, a o wyborze technologii zdecydowa∏ rachunek ekonomiczny” – dodaje Leszek
Szelerski.
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