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Optymalizacja dystrybucji przy pomocy programu Visit
Na dzisiejszym rynku istnieje wiele programów pomagajàcych osobom zajmujàcym si´ dystrybucjà w najlepszym doborze
Êrodków transportowych, tras, redukowania kosztów transportu i dystrybucji itp.
Jednà z takich aplikacji u˝ywanych w BOC
Gazy jest program VISIT.
BOC Gazy zajmuje si´ produkcjà i dystrybucjà gazów technicznych. Posiada w∏asnà flot´ pojazdów – 34 ci´˝arówki ró˝nej
wielkoÊci w oÊmiu ma∏ych i trzech du˝ych
centrach dystrybucji. Opakowanie, w którym przewo˝one sà gazy, to butle. Przewozy te podlegajà przepisom ADR, gdy˝ gaz
w butli znajduje si´ pod bardzo wysokim
ciÊnieniem dochodzàcym nawet do 300
bar. Butle przewozi si´ w metalowych paletach o wymiarach 1280 na 780 mm, maksymalnie po 15 sztuk, tworzàce sztywne
opakowanie, wykorzystywane w czasie
transportu oraz sk∏adowania butli. Masa
palety wraz z 15 butlami to oko∏o 1500 kg.
Tym, co wyró˝nia ten produkt od innych,
jest to, ˝e masa gazu w ca∏ej palecie butli
stanowi tylko kilka procent masy ca∏kowitej przesy∏ki. Dodatkowo butle sà opakowaniem zwrotnym, co skutkuje tym, ˝e
w fazie planowania dystrybucji nie tylko
trzeba braç pod uwag´ iloÊci butli pe∏nych
zamówionych od klientów, ale równie˝
iloÊç butli pustych przeznaczonych do zdania i w∏aÊnie w tym miejscu program Visit+ staje si´ bardzo pomocnym narz´dziem planistycznym.
OczywiÊcie, aby proces planowania by∏
jak najlepszy, trzeba dysponowaç informacjà na temat punktów, do których robi si´
dostawy. Podstawowe dane to
– wspó∏rz´dne geograficzne magazynu
– informacja czy roz∏adunek odbywa si´
przy pomocy wózka wid∏owego, czy
windy roz∏adowczej
– informacja jak du˝y pojazd mo˝e dojechaç do miejsca docelowego
– oraz informacja na temat godzin otwarcia magazynu.
Zarówno czas jak i metoda zbierania
tych informacji zale˝y oczywiÊcie od liczby
klientów oraz iloÊci i dost´pnoÊci Êrodków
jakimi si´ dysponuje. Jednak zarówno ze
sprawdzeniem poprawnoÊci danych proces ten nie powinien zajàç d∏u˝ej ni˝ 1
miesiàc. Je˝eli chodzi o sam program, to
dzia∏a on wykorzystujàc cyfrowà map´
dróg Polski, w której drogi podzielone zo-
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sta∏y na poszczególne kategorie, a kategoriom zosta∏y przypisane Êrednie pr´dkoÊci,
co pozwala, znajàc liczb´ kilometrów do
przebycia na danej kategorii dróg, obliczyç
czas dojazdu do poszczególnego odbiorcy.
Do prawid∏owego planowania musimy
równie˝ zapisaç informacje o posiadanych
centrach dystrybucji, miedzy innymi o iloÊci pojazdów mo˝liwych do wykorzystania, ich parametry techniczne, iloÊç dost´pnych kierowców oraz wiele innych.
Majàc takie dane na temat klientów, posiadanych zasobów oraz informacj´ na temat
iloÊci zamówionych towarów, planowanie
wydaje si´ byç ju˝ tylko formalnoÊcià.
Podczas tego procesu osoba planujàca
ma do pomocy kilka okien:
– tablic´ planistycznà, na której widaç dost´pne Êrodki transportowe w poszczególnych lokalizacjach, ich ∏adownoÊç,
dost´pnych kierowców
– tablice pokazujàcà rozmieszczenie
klientów wzgl´dem siebie i centrów dystrybucyjnych oraz pokazujàcà zaplanowanych klientów na poszczególnych trasach
– okienko pokazujàce aktualne parametry
planistyczne jak, np.: wspó∏czynnik butle na kilometr, iloÊç zaplanowanych godzin pracy kierowców, iloÊç zaplanowanych kilometrów do przejechania oraz
ca∏à gam´ innych równie ciekawych
wspó∏czynników.
Pozwala to na bie˝àco Êledziç, ile zamówieƒ znajduje si´ ju˝ na samochodach,
w jakim kierunku dane pojazdy pojadà,
z jakim obcià˝eniem, a co najwa˝niejsze,
jaki jest aktualny wspó∏czynnik butla na kilometr. Wspó∏czynnik ten, bioràc pod uwag´ iloÊç butli zaplanowanych na samochodzie oraz iloÊç kilometrów planowanych do
przejechania, pokazuje jakoÊç planu. Czym
ni˝szy wspó∏czynnik, tym plan jest lepszy.
Dzi´ki ciàg∏emu przeliczaniu tej relacji, po
dokonaniu jakichkolwiek zmian od razu
mo˝na porównaç kilka wariantów planowania i wybraç najlepszy. Sam proces planowania mo˝e odbywaç si´ na dwa sposoby:
1. planowanie r´czne – doÊç pracoch∏onne
i m´czàce
2. planowanie przy u˝yciu tzw. strategii.
Strategia jest niczym innym jak zapisanym w postaci kroków algorytmem, wed∏ug którego program b´dzie automatycznie przydziela∏ zamówienia na poszczegól-

ne pojazdy, z uwzgl´dnieniem wszystkich
ograniczeƒ zarówno ze strony klienta (godziny otwarcia, ograniczenia wielkoÊci pojazdu czy ograniczenia w sprz´cie roz∏adunkowym), jak i wszelkiego rodzaju dodatkowych wariantów zapisanych przez nas
w samej strategii. Strategie pisane sà przez
planistów i w jednym procesie planowania
mo˝na wykorzystaç wiele ró˝nych strategii.
Daje to bardzo du˝à elastycznoÊç i mo˝liwoÊç optymalizacji pewnych wybranych parametrów. Wielkà zaletà takiego sposobu
doboru tras jest to, ˝e planista wiedzàc jak
dzia∏a dana strategia, sam decyduje w zale˝noÊci od popytu, wielkoÊci i iloÊci zamówieƒ, geograficznego roz∏o˝enia popytu
oraz innych niezale˝nych przes∏anek, którà
strategie u˝yç, a co za tym idzie, jakie parametry optymalizowaç. Daje to mo˝liwoÊç
ciàg∏ej kontroli procesu, co w efekcie prowadzi do minimalizacji kosztów przy za∏o˝onym poziome obs∏ugi klienta.
Dodatkowym wa˝nym elementem wspomagajàcym proces zarzàdzania jest fakt, i˝
dzi´ki przypisaniu ka˝dej kategorii dróg
odpowiednich pr´dkoÊci jazdy oraz okreÊleniu standardów roz∏adunku i za∏adunku
butli, pokazywany jest zak∏adany czas pracy kierowcy, planowane godziny przyjazdu do poszczególnych klientów, co poprawia standard us∏ug, gdy˝ przy za∏o˝eniu,
˝e nic nadzwyczajnego si´ nie wydarzy,
odbiorca mo˝e otrzymaç dok∏adnà informacj´ na temat godzin przyjazdu pojazdu
oraz czasu przeznaczonego na roz∏adunek
towaru.
Wdro˝enie Visit’a pozwoli∏o zcentralizowaç proces dystrybucji i zapewniç podobny standard us∏ug na terenie ca∏ej Polski..
Uzyskano ponad 10% oszcz´dnoÊci w kosztach dystrybucji. Dzi´ki wdro˝eniu i monitorowaniu procesu, uda∏o si´ równie˝ polepszyç wspó∏czynnik DIFOT z 86% do 92%
w ciàgu roku. DIFOT jest to miara poziomu
obs∏ugi klienta, mówiàca o iloÊç dostaw
zrealizowanych w ca∏oÊci i na czas do
wszystkich dostaw .
Proces wdro˝enia programu w firmie ju˝
si´ zakoƒczy∏, jednak proces samodoskonalenia dopiero si´ zaczyna. PlaniÊci coraz
lepiej poznajàc oczekiwania klientów, mogà pisaç strategie coraz bardziej odpowiadajàce ich wymaganiom, a jednoczeÊnie
pozwalajàce utrzymaç koszty na akceptowalnym poziomie.

