Magazynowanie i transport wewn´trzny

Miliony ksià˝ek w wysokim magazynie
W pobli˝u holenderskiego miasta Culemborg nie sposób nie zauwa˝yç
ogromnego, nowoczesnego budynku,
przyjaênie wkomponowanego w otoczenie. To magazyn wysokiego sk∏adowania Centraal Boekhuis - g∏ównego
dystrybutora ksià˝ek w Holandii. Historia firmy si´ga 1878 roku, kiedy to z
inicjatywy Królewskiego Stowarzyszenia Handlu Ksià˝kà Holenderskà za∏o˝ono Centraal Boekhuis. DziÊ, sprawnoÊç
procesów logistycznych w najwi´kszym
magazynie ksià˝ek w Europie zapewnia nowoczesne centrum dystrybucji
zrealizowane przy udziale konsultantów i in˝ynierów z firmy Groenewout.
Przede wszystkim dzi´ki ich uprzejmoÊci, a tak˝e przychylnoÊci kierownictwa
Centraal Boekhuis, mog∏em odwiedziç
centrum dystrybucji ksià˝ek, które obs∏uguje 540 wydawców i 1300 ksi´garni. Firma posiada 85% udzia∏u w rynku
dystrybucji ksià˝ek w Holandii.
Zarzàd Centraal Boekhuis postanowi∏
zainwestowaç ponad 10 mln Euro na zakup i wyposa˝enie nowego magazynu,
aby sprostaç rosnàcej iloÊci magazynowanych zapasów oraz stale zwi´kszajàcej si´ iloÊci dóbr transportowanych. Realizacj´ tej inwestycji powierzono specjalistom z firmy Groenewout Consultants & Engineers.
Nowy magazyn wysokiego sk∏adowania oraz stref´ manipulacyjnà usytuowano w pobli˝u ju˝ istniejàcego centrum
dystrybucji. Ca∏kowita powierzchnia
obiektu to 26 900 m kwadratowych.
Projektanci sporo uwagi poÊwi´cili
systemowi klimatyzacji, by zapewniç odpowiedni przep∏yw powietrza i temperatury w obiekcie. Stref´ manipulacyjnà
dodatkowo wyposa˝ono w system nawil˝ania powietrza.
Centraal Boekhuis realizuje us∏ugi informacyjne, dystrybucyjne, magazynowe i transportowe dla ksià˝ek i materia∏ów biurowych. W Centraal Boekhuis wydawcy sk∏adujà kompletne lub cz´Êciowe zapasy.
Dla osiàgni´cia najlepszych rezultatów wydajnoÊci, powierzchnia magazynu zosta∏a podzielona na 3 strefy. Decyzje o rozmieszczeniu ksià˝ek w poszczególnych strefach sk∏adowania dokonywane sà w oparciu o obrót poszczególnych tytu∏ów. Ksià˝ka nowo wydana,
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otrzymujàca status bestsellera kwalifikowana jest do grupy A. Ksià˝ki sprzedawane ze Êrednià cz´stotliwoÊcià kwalifikowane sà do grupy B, a sprzedawane rzadko do grupy C.
Po wy∏adowaniu towaru z ci´˝arówki,
kontroli dokumentów przewozowych,
zawartoÊci i nadaniu lokalizacji, system
komputerowy kieruje palety do jednej z
trzech lokalizacji - magazynu sk∏adowego, magazynu g∏ównego, bàdê magazynu bestsellerów.
1. Magazyn Sk∏adowy: w pe∏ni zautomatyzowany magazyn wysokiego sk∏adowania mieÊci 22 000 palet z ksià˝kami. Zamówienia dla odbiorców hurtowych obejmujàce ca∏e palety ksià˝ek sà
realizowane bezpoÊrednio z tej strefy.
Ponadto ze zautomatyzowanego magazynu wysokiego sk∏adowania uzupe∏niane sà pozosta∏e lokalizacje kompletacyjne. Powierzchnia tej cz´Êci
obiektu to 6 100 m2, a kubatura czynna 100 500 m3. Zautomatyzowany magazyn wysokiego sk∏adowania wyposa˝ono w szeÊç rz´dów rega∏ów, które
stanowià integralnà cz´Êç struktury
budowli. W korytarzach mi´dzyrega∏owych zainstalowano pi´ç automatycznych przenoÊników sterowanych przez
system zarzàdzania magazynem.
2. Magazyn G∏ówny: obs∏ugiwany manualnie magazyn wysokiego sk∏adowania. Stàd pobierane sà pe∏ne opakowania kartonowe, nast´pnie kierowane do automatycznej maszyny sortujàcej. W magazynie g∏ównym sk∏aduje
si´ “kopie” ka˝dego tytu∏u, który znajduje si´ w zautomatyzowanym magazynie wysokiego sk∏adowania, jest to
przeci´tnie oko∏o 64 000 tytu∏ów, co
daje 104 000 lokalizacji. Âredni zapas,
jaki utrzymywany jest w tym magazynie, wynosi ok. 2,5 mln egzemplarzy.
3. Magazyn Bestsellerów: manualnie obs∏ugiwany obszar kompletacji zamówieƒ na pojedyncze egzemplarze ksià˝ek. Sk∏aduje si´ tu oko∏o 500 najlepiej
sprzedawanych tytu∏ów.
Zamówienia otrzymywane od ksi´garzy sà rozdysponowywane do kompletowania przez system zarzàdzania magazynem. Pobrane ksià˝ki umieszczane sà
na jednej z 24 linii przesy∏owych transportujàcych je do automatycznych stanowisk sortujàcych.
WydajnoÊç dwóch zainstalowanych

urzàdzeƒ sortujàcych to 12 000 ksià˝ek
na godzin´. Przep∏yw ksià˝ek przez
urzàdzenia sortujàce mo˝e odbywaç si´
na dwa sposoby poprzez:
1. Skanowanie automatyczne - ksià˝ki
sà umieszczone na taÊmach przesy∏owych przez operatorów w ten sposób,
˝e kod kreskowy znajduje si´ na ich
wierzchniej cz´Êci. Multikierunkowe
skanery umieszczone ponad taÊmà odbierajà informacj´ i przypisujà ksià˝ce
odpowiedni kod zwiàzany z dalszym
procesem kompletacyjno-wysy∏kowym.
2. Skanowanie manualne - operator skanuje kod kreskowy ksià˝ek, które nie
mogà byç zeskanowane automatycznie. Tak˝e i tu ksià˝ce nadawany jest
dalej wykorzystywany kod systemowy.
Nast´pnie ksià˝ki transportowane sà
automatycznie do stanowisk, na których
odbywa si´ dalsze przygotowanie wysy∏ki. Transportuje si´ je w plastikowych
kontenerach, z których ksià˝ki sà “wypuszczane” automatycznie przy wczeÊniej zdefiniowanych przez system lokalizacjach. Wi´kszoÊç stanowisk obs∏uguje wysy∏ki dla odbiorców hurtowych,
jednak˝e coraz cz´Êciej przygotowuje
si´ te˝ mniejsze paczki dla odbiorców
zamawiajàcych od 1 do 3 ksià˝ek (klientów ksi´garƒ internetowych).
W centralnym systemie zarzàdzania
magazynem zakodowane sà wymiary i
waga dla ka˝dej ksià˝ki. Do∏o˝enie ka˝dego egzemplarza do pude∏ka jest automatycznie rozpoznawane przez system,
który daje sygna∏ operatorowi w momencie, kiedy opakowanie jest pe∏ne.
Wtedy operator skanuje kod opakowania i kod swojej lokalizacji. W ten sposób konkretne opakowanie przypisywane jest do konkretnej lokalizacji kompletacyjnej, co u∏atwia póêniejszà kontrol´.
Opakowanie transportowane jest do
strefy kontroli gdzie sprawdzana jest waga opakowania. Je˝eli stwierdzona zostaje niezgodnoÊç, opakowanie wraca do
wyjÊciowej lokalizacji kompletacyjnej.
Je˝eli stan opakowania jest poprawny,
transportowane jest ono dalej do stanowisk paletyzacji, tam pude∏ka z ksià˝kami
pakowane sà do umieszczonych na paletach kartonowych pude∏. W celu zapobie˝enia uszkodzeniom ksià˝ek w transporcie, pud∏a sà “dopakowywane” kartonowym wype∏niaczem. Na tym stanowisku
paletom nadaje si´ kod wysy∏kowy.
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Po zakoƒczeniu instalacji wszystkie zaprojektowane systemy
poddane zosta∏y szeÊciotygodniowemu testowi, który zosta∏
przeprowadzony wed∏ug procedur opracowanych przez Groenewout Consultants & Engineers. W tym czasie zanalizowano tak˝e wszelkie mo˝liwe za∏amania systemu. Warto wspomnieç, ˝e
przed instalacjà systemu ca∏e oprogramowanie poddano pe∏nozakresowym próbom symulacyjnym.
Automatyka systemu daje mo˝liwoÊç ciàg∏ego monitorowania
pracy urzàdzeƒ i personelu, co gwarantuje efektywnoÊç funkcjonowania przep∏ywów towaru w magazynie. W okresach niskiej
sprzeda˝y Cenraal Boekhuis realizuje zamówienia na 50 000 ksià˝ek dziennie, podczas gdy w okresach szczytowych, obroty zwi´kszajà si´ do 250 000 ksià˝ek dziennie.
W ten sposób zaprojektowany system przep∏ywów towarów
w magazynie i system zarzàdzania magazynem daje mo˝liwoÊç
bezb∏´dnej kompletacji, a co za tym idzie, dostarczenia zamówionych ksià˝ek do ksi´garƒ w ciàgu 48 godzin od z∏o˝enia zamówienia.
Kierownictwo Centraal Boekhuis nie kryje zadowolenia z projektu opracowanego i wdro˝onego przez firm´ Groenewout i
z dumà podkreÊla, ˝e nak∏ady inwestycyjne zwróci∏y si´ w za∏o˝onym przez projektanta czasie, a projekt zosta∏ zrealizowany zgodnie z planem i ustalonym wczeÊniej bud˝etem.
W pe∏ni zautomatyzowany magazyn wysokiego sk∏adowania
Centraal Boekhuis w liczbach:

23 630
23
15.000.000
64 000
4.500
120 000
1 500
300 ton
115 palet in/out

lokalizacji paletowych
poziomy sk∏adowania palet
sk∏adowanych ksià˝ek
sk∏adowanych tytu∏ów
linii zamówieƒ dziennie
ksià˝ek opuszczajàce magazyn dziennie
odbiorców dziennie
waga ksià˝ek opuszczajàcych magazyn dziennie
do/z magazynu wysokiego sk∏adowania
na godzin´.
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