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Problemy kompletacji w procesach magazynowych1 (cz. 1)
Kompletacja wysy∏ek stanowi jednà z g∏ównych funkcji
technologicznego procesu magazynowego, a efektywna
jej realizacja decyduje w znacznym stopniu o efektywnoÊci procesów logistycznych wewnàtrz przedsi´biorstwa,
jak i o efektywnej wspó∏pracy z partnerami handlowymi
w ramach logistycznych ∏aƒcuchów dostaw. Ma ona znaczàcy wp∏yw na funkcjonowanie dystrybucji w∏asnej,
a tak˝e na skutecznoÊç, poziom i kultur´ obs∏ugi partnerów handlowych (dostawców i odbiorców). Rozwiàzania
systemów kompletacyjnych muszà uwzgl´dniaç aktualne
wymagania rynku dotyczàce: terminowoÊci (Êcis∏ego harmonogramowania) dostaw, punktualnoÊci, jakoÊci dostarczanych towarów, zgodnoÊci przesy∏ek z zamówieniami,
znakowania w sposób umo˝liwiajàcy ich automatycznà
identyfikacj´ wewnàtrz magazynu oraz u partnerów handlowych, a tak˝e zapewniaç realizacj´ zasady „Just-in-Time”
i rozwiàzaƒ oszcz´dnych „Lean”, warunkujàcych optymalizacj´ kosztów. Rozwiàzania systemów kompletacyjnych
sà ró˝norodne – od prostych systemów kompletacji r´cznej, sterowanej dyspozycjami ustnymi czy dokumentami
papierowymi, do systemów zmechanizowanych i zautomatyzowanych, w których czynnoÊci procesów kompletacyjnych zarzàdzane sà za pomocà komputerowych sieci
i programów sterujàcych przep∏ywem ∏adunków, dyspozycji i dokumentów.
Bioràc powy˝sze pod uwag´ nale˝y stwierdziç, ˝e brak
jest w chwili obecnej standardowych, sprawdzonych rozwiàzaƒ systemów kompletacyjnych, spe∏niajàcych okreÊlone, konkretne wymagania, a ka˝dy planowany system
musi stanowiç indywidualne rozwiàzanie.

Rys. 1. Kompletacja jednostopniowa

˚ród∏o: [1]

Rys. 2. Kompletacja dwustopniowa

˚ród∏o: [1]

Procesy kompletacji towarów.
Istota, podstawowe rozwiàzana i systemy
Elementy wyznaczajàce proces kompletacji. Kompletacja jest jednà z funkcji technologicznego procesu magazynowego, która polega na wybieraniu z miejsc sk∏adowania
(lub miejsc przygotowania) odpowiednich rodzajów i iloÊci asortymentów oraz zestawienie ich w odr´bnà, wydzielonà ca∏oÊç, która nast´pnie zostanie przekazana do
strefy wydaƒ magazynu celem wydania odbiorcy. SprawnoÊç procesów kompletacji jest w chwili obecnej jednym
z decydujàcych elementów logistyki ka˝dego przedsi´biorstwa, rzutuje znaczàco na jego efekty finansowe, jak
i na poziom oraz jakoÊç wspó∏pracy z partnerami (dostawcami i odbiorcami). W chwili obecnej partnerzy handlowi
oczekujà dostaw terminowych, zgodnych z zamówienia1

Rys. 3. Kompletacja wed∏ug zasady „towar do cz∏owieka – do stanowisk kompletacyjnych” ˚ród∏o: [1]

Ze wzgl´du na szeroki zakres problemu, niniejszy artyku∏ b´dzie dotyczy∏ uwarunkowaƒ i mo˝liwoÊci wprowadzenia usprawnieƒ, modernizacji procesów
kompletacyjnych w istniejàcych magazynach oraz sk∏ada∏ si´ z kilku cz´Êci, zamieszczanych w kolejnych numerach „Logistyki”. W cz´Êci pierwszej i
drugiej zostanie zdefiniowany problem kompletacji, podstawowe rozwiàzania i systemy, wed∏ug których realizowane sà procesy kompletacji oraz
zalecenia i wskazówki dla opracowania koncepcji w zakresie systemu mechanizacji procesu kompletacji. Kolejne poÊwi´cone zostanà opisom systemów
kompletacji wprowadzonych w istniejàcych warunkach procesów magazynowych.
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Fot. 1. R´czny system kompletacji za pomocà wózka platformowego, wyposa˝onego w monitor, na który drogà radiowà
sà przekazywane dyspozycje wydaƒ.
˚ród∏o: [3]

mi w zakresie rodzajów, iloÊci, a tak˝e jakoÊci towarów, przy zminimalizowanych iloÊciach pomy∏ek
i koniecznoÊci reklamacji. Zmieniajàce si´ warunki
obrotu towarowego idà obecnie w kierunku ciàg∏ego powi´kszania liczby asortymentów zamawianych
towarów przy jednoczesnym zmniejszaniu iloÊci
sztuk w poszczególnych asortymentach, a tak˝e tendencje zmniejszania partii wysy∏kowych kosztem
zwi´kszania cz´stotliwoÊci dostaw. Wprowadzana
coraz powszechniej u odbiorców zasada „ Just-in-time”, która umo˝liwia im utrzymywanie minimalnych zapasów magazynowych, a tak˝e w znacznym
stopniu usprawnia organizacj´ przyj´ç i wydaƒ – stawia przed dostawcami towarów wymagania utrzymywania wysokich standardów jakoÊciowych w procesach kompletacyjnych przy zachowaniu zasad obni˝ania kosztów, decydujàcych o konkurencyjnoÊci
procesów i przedsi´biorstwa.
Opracowanie koncepcji usprawnienia procesu
kompletacji musi byç poprzedzone zebraniem
i opracowaniem danych wyjÊciowych charakteryzujàcych proces kompletacyjny, a tak˝e technologiczny proces magazynowy, w ramach którego kompletacja b´dzie realizowana.
Wybór koncepcji procesu kompletacji jest problemem z∏o˝onym i wymaga przeanalizowania wielu
czynników, przy czym najwa˝niejsze z nich to:
• struktura asortymentowa kompletowanych zapasów magazynowych (rodzaj, wymiary, postaç fizyczna, wielkoÊç, masa, opakowanie, w∏aÊciwoÊci, itp.)
• wielkoÊç i zakres zadaƒ kompletacyjnych wynikajàcych z wielkoÊci obrotu magazynowego (wykaz
czynnoÊci procesu kompletacji dotyczàcy przep∏ywu towarów i sterowania tym przep∏ywem, iloÊç
i zakres czynnoÊci kompletacyjnych, iloÊci asortymentów uczestniczàcych w jednorazowym procesie kompletacji)
• wielkoÊç i uk∏ad powierzchni magazynowej, podzia∏ na strefy magazynowe, charakterystyka
przep∏ywu towarów przez te strefy w procesie
magazynowym
• poziom mechanizacji procesu magazynowego
oraz mo˝liwy do przyj´cia poziom mechanizacji
procesów kompletacyjnych
• system organizacji i sterowania czynnoÊciami procesu magazynowego oraz mo˝liwy do przyj´cia
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Fot. 2. Zmechanizowany system kompletacji w miejscu sk∏adowania przy pomocy: wózka podnoÊnikowego kompletacyjnego (z prawej) oraz uk∏adnicy kompletacyjnej.
˚ród∏o: materia∏y informacyjne firm Steinbock i Jungheinrich.

klientów oraz wynikajàce z niego
zadania dla procesu kompletacji.
Analiza powy˝szych danych pozwoli na przesàdzenie i przyj´cie g∏ównych elementów, charakteryzujàcych
kierunek usprawnienia procesu kompletacji w istniejàcym magazynie. Takimi generalnymi elementami sà:
1. kompletacja
jednostopniowa
w miejscu sk∏adowania, czy kompletacja dwustopniowa w strefie
kompletacyjnej, co najcz´Êciej wymaga wydzielenia odpowiedniej
powierzchni magazynowej oraz
wprowadzenia odpowiedniego
systemu sterowania czynnoÊciami
procesu kompletacji,
2. kompletacja r´czna, najprostsza,
ma∏o efektywna, czy zmechanizowana (lub automatyzowana),
znacznie wydajniejsza lecz kosztowna,
3. sterowanie tradycyjne (za pomocà
dokumentów lub dyspozycji cz∏owieka), czy sterowanie on-line
w czasie rzeczywistym przy pomocy systemu komputerowego wyposa˝onego w nowoczesnà infrastruktur´ przekazywania i potwierdzania realizacji dyspozycji.
Rozwiàzanie powy˝szych problemów wià˝e si´ nie tylko z posiadaniem odpowiedniej rezerwy powierzchni magazynowej, czy mo˝liwoÊci osiàgni´cia odpowiednich Êrodków
finansowych na zakup urzàdzeƒ technicznych i systemów do zarzàdzania
i sterowania procesem (które zostanà
uzasadnione w rachunku ekonomicznym porównujàcym koszty i efektywnoÊç procesu), lecz tak˝e wymagajà
analizy obecnego poziomu, kwalifikacji i przygotowania, a tak˝e gotowoÊci
personelu magazynowego i s∏u˝b logistycznych przedsi´biorstwa do realizacji planowanej strategii.
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