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Pomoc w kompletacji
Kompletowanie zamówieƒ jest jednà z podstawowych czynnoÊci wykonywanych w magazynie. Proces
kompletowania polega na wyszukiwaniu zamówionych towarów
i przygotowaniu ich do wysy∏ki.
Kompletowanie zamówieƒ jest czynnoÊcià pracoch∏onnà, a ponadto wykonywane r´cznie mo˝e generowaç du˝à
liczbà b∏´dów. Sposób w jaki realizowane sà zamówienia ma równie˝
wp∏yw na organizacj´ magazynu.
W wielu przypadkach kompletowanie
zamówieƒ wykonywane jest przez pracownika magazynu, przy u˝yciu np.
wózka na∏adownego r´cznego lub
wózka kompletacyjnego nap´dzanego.
Powsta∏o wiele rozwiàzaƒ technicznoorganizacyjnych majàcych na celu u∏atwienie przekazywania informacji pomi´dzy dyspozytorem magazynu a pracownikiem kompletujàcym, co ma przyczyniç
si´ do wyeliminowania b∏´dów i przyspieszenia procesu kompletowania.
W artykule prezentuje si´ kilka wybranych rozwiàzaƒ, wymieniajàc ich zalety,
wady oraz mo˝liwoÊci zastosowania.
OPIS SYSTEMÓW KOMUNIKOWANIA
SI¢ PODCZAS KOMPLETACJI
Oto kilka mniej lub bardziej konwencjonalnych metod i technik wprowadzania i kontroli informacji podczas procesu
kompletowania w systemach „r´cznych:
■ listy pobraƒ oparte o wydruki zamówieƒ i/lub naklejane etykiety
■ skanery, przenoÊne terminale i wykorzystanie komunikacji radiowej
■ wyÊwietlacze rega∏owe (systemy pick-to-light)
■ systemy komunikacji audio
■ system RackRunner®
Listy pobraƒ oparte o wydruki
zamówieƒ i/lub naklejane etykiety
Na wydrukach zamówieƒ, towary do
pobrania sà z regu∏y wymienione w logicznej kolejnoÊci w jakiej pracownik porusza si´ po magazynie. Numer zamówienia, kod lokalizacji towaru, kod towaru oraz liczba artyku∏ów do pobrania sà

umieszczone na liÊcie. Tab.1. Oceny czàstkowe wybranych rozwiàzaƒ
Zamówienia realizowane sà po kolei,
zgodnie z listà, a ka˝de wykonane pobranie zaznacza si´ na liÊcie. W tym procesie
nie ma wymiany informacji na bie˝àco.
Gdy okazuje si´, ˝e
danego artyku∏u nie
ma tam, gdzie mia∏
byç lub liczba artyku∏ów na stanie jest
mniejsza ni˝ potrzebna do skompletowa- pobrania. Je˝eli terminal posiada ∏àcznia zamówienia, pojawia si´ koniecz- noÊç radiowà z Systemem Zarzàdzania
noÊç wykonania wielu dodatkowych Magazynem (Warehouse Management
czynnoÊci. Ponadto, system nie daje mo˝- System, WMS) istnieje mo˝liwoÊç naliwoÊci automatycznej kontroli poprawno- tychmiastowego podj´cia dzia∏ania, na
przyk∏ad w sytuacji, gdy we wskazanym
Êci realizacji zamówieƒ.
miejscu brakuje artyku∏ów do skompletoSkanery/przenoÊne terminale
wania zamówienia.
Informacja dotyczàca zamówienia
WyÊwietlacze rega∏owe
jest wczytywana do terminala, a instruk(system pick-to-light)
cje dla operatora sà wyÊwietlane na
W tym systemie ka˝de miejsce sk∏adoekranie urzàdzenia. Instrukcje pojawiajà si´ w optymalnej kolejnoÊci, w jakiej wania w magazynie jest wyposa˝one
pracownik b´dzie kompletowa∏ zamó- w wyÊwietlacz, a magazyn podzielony
wienie. W chwili pobrania, czynnoÊç ta jest na strefy. W momencie gdy pracowjest potwierdzana i wyÊwietlana jest ko- nik zbli˝a si´ do okreÊlonej strefy, miejlejna instrukcja. W tym procesie istnieje sca sk∏adowania uwzgl´dnione w biemo˝liwoÊç wbudowania wewn´trznego ˝àcym zamówieniu, automatycznie zosystemu kontroli. Przyk∏adowo, na ekra- stajà podÊwietlone. Na wyÊwietlaczach
nie terminala wyÊwietla si´ jedynie kod lo- Tab. 2. Propozycje stosowania okreÊlonych metod kompletacji
kalizacji towaru do
pobrania. Pracownik
po dotarciu do wskazanego miejsca musi
zeskanowaç
albo
etykiet´ towaru znajdujàcà si´ na opakowaniu, albo kod lokalizacji. System automatycznie kontroluje czy operator znalaz∏ si´ we w∏aÊciwym miejscu, i tylko
w takim przypadku,
na ekranie terminala
wyÊwietlana jest informacja dotyczàca
liczby artyku∏ów do
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realizacji
zamówieƒ.
W oparciu o zaproponowane kryteria, w tab. 2.,
opracowano propozycje
zastosowaƒ poszczególnych rozwiàzaƒ.
G´stoÊç rozmieszczenia
punktów poboru

Ryc. 1.
poszczególnych miejsc pojawia si´ równie˝ informacja o liczbie artyku∏ów do
pobrania. Pracownik po kolei realizuje
zamówienie.
Systemy komunikacji audio
W systemie komunikacji audio, informacje dotyczàce zamówienia sà automatycznie transmitowane przez WMS
w postaci poleceƒ s∏ownych do odbiornika operatora, który mo˝e s∏ownie potwierdzaç wykonanie pobrania i uzyskiwaç dalsze informacje drogà radiowà.
Istnieje oczywiÊcie mo˝liwoÊç powtórzenia komendy WMS w przypadku, gdy
pracownik nie zapami´ta∏ szczegó∏ów.
Mo˝liwoÊci kontroli wewn´trznej sà
porównywalne do systemów opartych
o przenoÊne terminale.
Terminale RackRunner®
W tym systemie, terminal RackRunner®
zamocowany na wózku (ryc. 1 i2) porusza si´ wzd∏u˝ rega∏ów, zatrzymujàc si´
przy ka˝dym miejscu sk∏adowania
uwzgl´dnionym w zamówieniu. Na ekranie terminala wyÊwietlane sà informacje
dotyczàce liczby artyku∏ów do pobrania.
Operator potwierdza pobranie na klawiaturze. Nast´pnie wózek z terminalem
przesuwa si´ do nast´pnego miejsca sk∏adowania, gdzie pracownik pobiera kolejne towary. Dzia∏anie systemu mo˝e byç
sterowane z wykorzystaniem sta∏ej ∏àcznoÊci radiowej lub na zasadzie realizacji
odr´bnych zamówieƒ wczytywanych do
terminala z karty magnetycznej. JednoczeÊnie istnieje mo˝liwoÊç kombinacji terminala RackRunner® z urzàdzeniami skanujàcymi oraz drukarkami etykiet.
O tym, który z przedstawionych systemów kompletowania zamówieƒ jest najodpowiedniejszy dla danej sytuacji, decydujà nast´pujàce kryteria:
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Ryc. 2.
dok∏adnoÊç realizacji zamówieƒ
wydajnoÊç kompletowania i kontroli
■
ergonomicznoÊç rozwiàzaƒ
■
koszt systemu.
W tabeli 1. przedstawione zosta∏o
w jakim stopniu poszczególne z wymienionych systemów spe∏niajà powy˝sze
kryteria.
Systemy z wyÊwietlaczami rega∏owymi
(pick-to-light) oraz RackRunner® charakteryzujà si´ najwi´kszà liczbà korzystnych
ocen czàstkowych. Jednak˝e i te rozwiàzania posiadajà pewne ograniczenia jeÊli chodzi o mo˝liwoÊci wykorzystania.
Zarówno dla systemu (pick-to-light) jak
i dla RackRunner® koniecznym jest ˝eby
operator mia∏ w zasi´gu wzroku ca∏y obszar dzia∏ania. Ponadto, w danym obszarze dzia∏ania tylko jeden terminal RackRunner® mo˝e byç aktywny w danym
momencie. Stàd wynika koniecznoÊç wydzielenia stref kompletowania, a tak˝e
opracowania niezawodnej metody uzupe∏niania stanu towarów wspó∏dzia∏ajàcej z systemami kompletowania.
■

■

Zastosowania
Ka˝dy z przedstawionych systemów znajduje zastosowanie w ró˝nych sytuacjach.
Najistotniejszymi charakterystykami logistycznymi determinujàcymi wydajnoÊç
procesu kompletowania oraz mo˝liwoÊci
zastosowania opisanych systemów sà:
■ liczba artyku∏ów w magazynie
■ liczba linii kompletowania
■ g´stoÊç rozmieszczenia punktów pobierania towarów
■ powierzchnia obszaru kompletowania.
Powy˝sze kryteria majà wp∏yw na wybór metody kompletowania oraz na liczebnoÊç personelu pracujàcego w tym
samym czasie. RównoczeÊnie determinujà one czy inwestycja zwróci si´ dzi´ki
podniesieniu dok∏adnoÊci i wydajnoÊci

Systemy wyÊwietlaczy na
rega∏ach (pick-to-light) sà
szczególnie skuteczne w sytuacjach, gdzie liczba artyku∏ów w magazynie jest niewielka, dystans pomi´dzy
punktami pobierania towarów jest krótki, a jednoczeÊnie jest wiele linii kompletowania.
System RackRunner® mo˝e byç najlepiej wykorzystany w magazynach ze
Êrednià liczbà artyku∏ów, du˝à liczbà linii
kompletowania i charakteryzujàcych si´
du˝à g´stoÊcià pobierania artyku∏ów.
Skanery znajdujà zastosowanie w magazynach bez wzgl´du na liczb´ artyku∏ów, ze Êrednià liczbà linii kompletowania oraz ze niewielkà lub Êrednià g´stoÊcià rozmieszczenia punktów pobierania
towarów.
Systemy komunikacji audio sà szczególnie przydatne w sytuacjach, gdzie
wymaga si´ od operatora aby móg∏
swobodnie pos∏ugiwaç si´ obiema r´kami. System ten mo˝e z powodzeniem
byç wykorzystywany w magazynach
o du˝ej powierzchni.
Bardzo cz´sto, optymalne jest stworzenie kombinacji, na którà sk∏adajà si´ systemy skanerów, wyÊwietlaczy rega∏owych
oraz RackRunner®. W takiej sytuacji skanery mogà byç wykorzystywane do celów
zwiàzanych z uzupe∏nianiem zapasów.
Inwestycja w system RackRunner®,
wp∏ywajàc na zwi´kszenie wydajnoÊci
kompletowania znajduje coraz szersze
zastosowanie w magazynach o stosunkowo niewielkiej liczbie artyku∏ów, przy
wielu liniach kompletowania, jak równie˝ w sytuacjach, gdzie kompletowanie
wykonywane jest partiami.
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