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Iwo Nowak, Rafa∏ Sowiƒski

Zabezpiecz swój magazyn.
SCANPACK, czyli Wielki Brat w STOLICY
Latem 2003 r. zakoƒczono w Messenger Service STOLICA SA trwajàce pó∏tora roku wdra˝anie nowatorskiego, unikatowego systemu zabezpieczenia
przesy∏ek SCANPACK. Jak nam powiedzia∏ twórca i koordynator systemu,
Dyrektor ds. Bezpieczeƒstwa i Pe∏nomocnik Zarzàdu STOLICY Krzysztof ¸azor, najwa˝niejszym elementem zastosowanej metody monitoringu jest integracja Terminali Radiowych (skanerów)
z Rejestratorami Cyfrowymi Digital
Winner. Pozwala ona na komputerowà
analiz´ zdarzeƒ, umo˝liwiajàcà badanie ka˝dego skanu przesy∏ki oraz natychmiastowà identyfikacj´ przesy∏ki
i osoby, która dokona∏a jej skanowania. ¸àczna kwota inwestycji przekroczy∏a 2,5 mln z∏.

oddzia∏ów STOLICY w innych miastach.
W samych ¸azach, gdzie zainstalowanych jest ponad 100 kamer, codziennie
mi´dzy 19.00 a 2.30 sortowanych jest
ok. 40 tys. paczek i przesy∏ek.
Poszczególne Êrodki zabezpieczenia
i ochrony muszà si´ wzajemnie uzupe∏niaç i tworzyç szczelny system bezpieczeƒstwa, tzn. taki, w którym Êrodki neutralizacji zagro˝eƒ sà ma∏o podatne na dzia∏anie sprawców przest´pstw. ˚aden najnowoczeÊniejszy
system alarmowy nie b´dzie skuteczny
bez odpowiednich zabezpieczeƒ mechanicznych i w por´ realizowanej interwencji. Ka˝dy z elementów systemu zabezpieczenia (architektonicznobudowlany, mechaniczny, elektroniczny, fizyczny i prawny) jest tak samo

Fot. 1. Centrum Biznesu Stolica w ¸azach

Wszystkie przesy∏ki przewo˝one
przez STOLIC¢ sà monitorowane podczas ca∏ego transferu. System sk∏ada si´
z ponad 200 kamer cyfrowych, dzi´ki
którym mo˝na sprawdzaç ka˝dy etap
obiegu magazynowego przesy∏ki zarówno w podwarszawskiej centralnej
sortowni w ¸azach, jak i w magazynach

istotny i ˝aden nie mo˝e byç pomini´ty, zaznaczy∏ K. ¸azor.
Placówki dystrybucji i sortowania
przesy∏ek STOLICY zlokalizowane sà
w miejscach o mo˝liwie najni˝szym
wskaêniku przest´pczoÊci, na ogrodzonym, dobrze oÊwietlonym i strze˝onym
terenie. Istotnym elementem w przy-

padku budynków i magazynów jest ich
konstrukcja, drzwi i okna zabezpieczone kratami lub roletami antyw∏amaniowymi, atestowanymi zamkami i k∏ódkami. O skutecznoÊci wskazanych zabezpieczeƒ mechanicznych decyduje równie˝ procedura zwiàzana z przechowywaniem i wydawaniem kluczy (ochrona i dost´p osób nieuprawnionych).
Wszystkie placówki firmy zabezpieczone sà równie˝ systemami alarmowymi,
pod∏àczonymi do stacji monitorowania
oraz systemami telewizji przemys∏owej
(w sortowni centralnej zintegrowanym
z systemem skanowania przesy∏ek).
Ka˝dy proces zwiàzany z obrotem
przesy∏ek na terenie sortowni centralnej nadzorowany jest przez kamery wideo (od momentu przyj´cia przesy∏ki
do momentu wydania jej z magazynu),
po∏àczone z systemem skanowania;
dzi´ki temu opis skanowanej przesy∏ki
oraz wszystkie dane z nià zwiàzane automatycznie sà powiàzane z obrazem
z kamery obserwujàcej dany proces.
W przekonaniu K. ¸azora, ˝aden system telewizji przemys∏owej monitorujàcy procesy nie jest w stanie zidentyfikowaç szczegó∏ów zwiàzanych z przesy∏kà. W przypadku bran˝y kurierskiej,
przy kilkudziesi´ciu tysiàcach przesy∏ek, praktycznie niemo˝liwe staje si´
skuteczne ich monitorowanie. Pami´tajmy równie˝, ˝e dla kamery wideo
przesy∏ka jest zwyk∏à paczkà, kartonem
nie posiadajàcym cech identyfikacyjnych. W przypadku standardowego systemu telewizji przemys∏owej (CCTV)
mo˝emy obserwowaç jedynie czy
w monitorowanych miejscach nie wyst´pujà zdarzenia o charakterze przest´pczym oraz czy nie sà ∏amane ustalone procedury.
Stolica jako pierwsza firma w bran˝y
kurierskiej w Polsce podj´∏a skuteczne
próby po∏àczenia dwóch niezale˝nych
systemów w jednà ca∏oÊç (system nadzoru wideo oraz systemu skanowania
przesy∏ek). Pozwala to na zidentyfiko-
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wanie bezimiennej przesy∏ki w dowolnym czasie i miejscu. W przypadku zagini´cia przesy∏ki wpisujàc jej numer
uzyskujemy obraz wideo z miejsc,
w których by∏a ona skanowana. Dzi´ki
temu proces zwiàzany z przeglàdaniem
materia∏u wideo zostaje znacznie skrócony, co podwy˝sza skutecznoÊç operatora systemu. Ca∏oÊç materia∏u archiwizowana jest na rejestratorach cyfrowych, co wyklucza brak zapisu w wyniku b∏´du bàdê zaniedbania czynnika
ludzkiego.
System daje te˝ mo˝liwoÊç prowadzenia dzia∏aƒ prewencyjnych, odgrywajàcych pierwszorz´dnà rol´ w ca∏ym
systemie bezpieczeƒstwa, jako narz´dzia kontroli procesów oraz procedur.
Osoby funkcyjne majà do dyspozycji kamery szybkoobrotowe, system radiowy
oraz nag∏oÊnienia, dajàcy mo˝liwoÊç
natychmiastowej reakcji w przypadku
∏amania procedur czy pope∏niania b∏´dów przez pracowników. W trakcie ca∏ego procesu zwiàzanego z obrotem
przesy∏ek odpowiedzialnoÊç na ka˝dym
jego etapie przypisywana jest do konkretnego pracownika.
Kolejnym narz´dziem wykorzystywanym dla uszczelnienia systemu bezpieczeƒstwa jest system monitorowania
satelitarnego (GPS) pojazdów ko∏owych. Pozwala to w dowolnym momencie zlokalizowanie pojazdu oraz podj´cia natychmiastowych dzia∏aƒ w przypadku kradzie˝y lub napadu na transportowane przesy∏ki. W przypadku
przesy∏ek o znacznych wartoÊciach
transporty takie obj´te sà równie˝ dodatkowym konwojem.
Dla skutecznoÊci dzia∏aƒ prowadzonych przez dzia∏ bezpieczeƒstwa
STOLICY istotne sà kompetencje organów uprawnionych do zwalczania zagro˝eƒ oraz naprawiania szkód wynik∏ych z zagro˝eƒ. Dlatego firma k∏adzie
du˝y nacisk na nawiàzywanie bezpoÊredniej wspó∏pracy ze s∏u˝bami policyjnymi, w zale˝noÊci od lokalizacji
swoich jednostek organizacyjnych.
Standardem jest ponadto obj´cie ochronà ubezpieczeniowà przesy∏ek b´dàcych w obrocie oraz mienia firmy.
Wszystkie przesy∏ki standardowo ubezpieczone sà do kwoty 300 z∏, natomiast
dodatkowe ubezpieczenie do kwoty
50 tys. z∏ kosztuje 2 z∏. Obecny stopieƒ
wyst´powania uszkodzeƒ przesy∏ek, ich
zagini´cia czy opóênienia dor´czenia,
wynosi 2,5 promila.
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Odbiór przesy∏ki od nadawcy
Kurier jest pierwszà osobà kontaktujàcà si´ z nadawcà. Jednym z g∏ównych
wymagaƒ wobec kandydatów do pracy
jest ich nieposzlakowana opinia.
WÊród tych, którzy majà bezpoÊredni
dost´p do powierzanych Firmie przesy∏ek, nie mo˝e byç osób niesprawdzonych. Dzia∏ bezpieczeƒstwa weryfikuje
wszystkich pracowników (w tym kurierów) wg procedury zak∏adajàcej, ˝e
ka˝dy z nich ma obowiàzek dostarczyç
Êwiadectwo o niekaralnoÊci, uaktualniane co 6 miesi´cy. Nadzór nad egzekwowaniem tego obowiàzku ma dyrektor oddzia∏u lub przedstawiciel Êwiadczàcy us∏ugi dla STOLICY. Jest on zobowiàzany Umowà Przedstawicielskà do
spe∏nienia wymogu posiadania Êwiadectw o niekaralnoÊci zatrudnianych
pracowników. Kontrol´ wymaganych
dokumentów przeprowadza przynajmniej raz na miesiàc Regionalny Inspektor ds. Bezpieczeƒstwa podczas
wykonywania audytu w Przedstawicielstwie/Oddziale. Dodatkowo na podstawie wewn´trznego dokumentu zbierane sà informacje od nowozatrudnionych pracowników wraz z referencjami
z dotychczasowego miejsca zatrudnienia.
Ka˝dy kurier odbierajàcy przesy∏k´ od
Klienta jest skrupulatnie sprawdzony
oraz przeszkolony przez doÊwiadczonych trenerów dzia∏ajàcej w STOLICY
Szko∏y Kuriera. Specjalne wymagania
muszà te˝ spe∏niç samochody s∏u˝àce
do przewozu przesy∏ek; majà one szereg zabezpieczeƒ, takich jak alarm, GPS
itd. Przy odbiorze przesy∏ki kurier wypisuje list przewozowy, potwierdzajàcy
fakt nadania i stanowiàcy podstaw´ do
z∏o˝enia ewentualnej reklamacji lub
uzyskania odszkodowania.

Przyj´cie przesy∏ek od kuriera
dostarczajàcego przesy∏ki
do magazynu Oddzia∏u Stolicy
Aby przesy∏ka (tak˝e wartoÊciowa)
mog∏a byç przyj´ta, musi byç odpowiednio zabezpieczona do przewozu.
Je˝eli przesy∏kà sà dokumenty, powinny
byç zapakowane w kopert´ papierowà
lub innà, np. koperty firmowe Stolicy.
Inne przesy∏ki o wadze do 100 kg muszà znajdowaç si´ w odpowiednio wy-

trzyma∏ym i zabezpieczonym opakowaniu, np. kartonie. Przesy∏ki o wadze powy˝ej 100 kilogramów muszà znajdowaç si´ na palecie. W przypadku, gdy
paczka posiada opakowanie niedostatecznie zabezpieczone, nale˝y je okleiç
dodatkowo taÊmà w taki sposób, by
karton nie otworzy∏ si´ w trakcie kolejnych czynnoÊci.
Niektóre przesy∏ki muszà byç oklejone tymi naklejkami. Stosuje si´ je, gdy przesy∏ki sà obj´te procedurà obiegu przesy∏ek wartoÊciowych. Przesy∏ki, których zawartoÊç
jest szczególnie delikatna, powinny byç
oklejone dodatkowà naklejkà – UWAGA
SZK¸O. W przypadku, gdy musi byç zachowana orientacja przesy∏ki podczas
przewozu lub prze∏adowywania, strza∏ki na naklejce – UWAGA SZK¸O wskazujà sposób prawid∏owego jej u∏o˝enia.
Odpowiednio zabezpieczona przesy∏ka trafia do magazynu, do strefy dost´pu kurierów oddzielajàcej ich od swobodnego poruszania si´ po magazynie.
Nast´pnie magazynier skanuje przesy∏k´, wprowadzajàc tym samym kod kreskowy znajdujàcy si´ na liÊcie przewozowym do komputera, skàd drukowana
jest etykieta kierunkowa.

W

Wydruk etykiety kierunkowej
Drukowanie etykiet odbywa si´ na
specjalnych stanowiskach komputerowych, umieszczonych przy strefie roz∏adunku kurierów. Drukowanie etykiet
umo˝liwia program M2Sped, który generuje etykiet´ z kodem kreskowym,
zawierajàcym podstawowe i jednoznacznie identyfikujàce danà przesy∏k´
informacje. Na podstawie kodu kreskowego sorter automatyczny skieruje danà przesy∏k´ do odpowiedniego zjazdu, czyli na konkretny kierunek, gdzie
przesy∏ka powinna dotrzeç. Kody kreskowe na etykietach kierunkowych sà
skanowane podczas kolejnych etapów
dystrybucji przesy∏ek, co umo˝liwia Êledzenie pozycji przesy∏ki w systemie.

Fot. 2. G∏ówne okno programu M2Sped.
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magnetycznà, autoryzuje zamkni´cie
przestrzeni ∏adunkowej samochodu
i ka˝dorazowo – w przypadku otwarcia
przestrzeni ∏adunkowej – pracownik
Dzia∏u Bezpieczeƒstwa jest natychmiast o tym informowany przez operatora stacji monitorowania.
Dodatkowo stacja monitorowania codziennie przesy∏a Protoko∏y alarmu
z podj´tych interwencji.
W przypadku udzia∏u samochodu liniowego w kolizji drogowej lub wypadku w Messenger Service STOLICA SA
istnieje równie˝ Procedura Grup Szybkiego Reagowania, okreÊlajàca podj´cie
natychmiastowych dzia∏aƒ w dowolnym miejscu kraju.
Fot. 3. Centralna sortownia

Strefa odk∏adcza
Po wprowadzeniu przesy∏ki do systemu trafia ona do monitorowanej strefy
odk∏adczej. Przesy∏ki pochodzàce
z firm Proceduralnych lub przesy∏ki
o szczególnej wartoÊci bezwzgl´dnie
trafiajà do pomieszczenia przesy∏ek
wartoÊciowych zgodnie z Procedurà Post´powania z Przesy∏kami WartoÊciowymi. Tam przesy∏ki sà dodatkowo skanowane i trafiajà do metalowych rollkontenerów, nast´pnie plombowanych
zgodnie z Procedurà Plombowania.

Za∏adunek samochodów liniowych
Nadanie statusu za∏adunku (ZA)
Po umieszczeniu wszystkich przesy∏ek w strefach, przesy∏ki sà skanowane
na za∏adunek (ZA) na poszczególne samochody liniowe. Skanowanie przesy∏ek na za∏adunek poprzedzone jest skanem numeru plomby, którà dany samochód zostanie zabezpieczony. Wszystkie przesy∏ki proceduralne (oznaczone
czerwonà naklejkà) sà umieszczane po
wykonaniu skanu w ma∏ym rollkontenerze, przeznaczonym wy∏àcznie na przesy∏ki firm proceduralnych. W przypadku wi´kszej iloÊci tych przesy∏ek, sà
one uk∏adane na palecie, zabezpieczone folià i oznaczone na folii czerwonymi etykietami.
Pracownik pobiera plomby od kierownika magazynu wraz z formularzem
potwierdzenia zaplombowania pojaz-

du. Nast´pnie zamyka rollkontener
przesy∏ek proceduralnych, zak∏ada
plomb´ zabezpieczajàcà oraz wpisuje
jej numer do dokumentu potwierdzenia zaplombowania skrzyni. Odrywa
orygina∏ potwierdzenia zaplombowania i przekazuje go kierownikowi magazynu, który je archiwizuje. Kopie tego
dokumentu sà umieszczane w kangurku, przymocowanym do rollkontenera
z przesy∏kami wartoÊciowymi. Analogicznie wyglàda czynnoÊç plombowania skrzyƒ z kopertami.

Plombowanie samochodu
Kierownik magazynu lub inny wyznaczony pracownik, odpowiedzialny za
za∏adunek samochodu, pobiera plomby
do jego zaplombowania. Nale˝y zwróciç uwag´ czy potrzebna jest jedna, czy
dwie plomby do zaplombowania pojazdu (zale˝y to od rozwiàzaƒ konstrukcyjnych). Pracownik plombuje samochód,
a kierowca i pracownik magazynu podpisujà potwierdzenie zaplombowania
pojazdu. Orygina∏ jest pozostawiany
w oddziale, natomiast pierwszà i drugà
kopi´ zabiera kierowca samochodu.
Wszystkie samochody stanowiàce
flot´ samochodowà STOLICY wyposa˝one sà w modu∏y GPS, a dodatkowo
ka˝da naczepa ma za∏o˝ony modu∏ s∏u˝àcy do autoryzacji zamkni´cia
i otwarcia przestrzeni ∏adunkowej;
oprócz plomby jest to dodatkowy element zabezpieczajàcy transport przesy∏ek. Przed wyjazdem z Oddzia∏u upowa˝niona osoba, pos∏ugujàc si´ kartà

Przyj´cie przesy∏ek do Sortowni
Automatycznej i roz∏adunek
samochodów liniowych
Samochód liniowy przyje˝d˝ajàcy do
Sortowni Automatycznej, przed wpuszczeniem na teren Centrum Biznesu Stolica ¸azy, kontrolowany jest przez pracownika ochrony pod wzgl´dem zgodnoÊci plomby numerycznej ze stosowym dokumentem. Pracownik ochrony
stwierdza czy plomba jest zgodna,
o czym informuje przez radiostacj´
pracownika Dzia∏u Bezpieczeƒstwa.
Nast´pnie: ustala z pracownikiem
ochrony pracujàcym przy bramach roz∏adunkowych numer bramy, pod którà
mo˝e si´ podstawiç; kieruje kierowc´
pod wskazany numer bramy; podaje
przez radiostacj´ informacj´ kierunku,
z którego przyjecha∏ kierowca i numer
bramy, na którà zosta∏ skierowany. Pracownik ochrony, pracujàcy przy bramach w obecnoÊci magazyniera-brygadzisty, sprawdza zgodnoÊç plomby numerycznej i zdejmuje jà. Plomby numeryczne, razem z do∏àczonymi do
nich dokumentami potwierdzajàcymi
plombowanie, sà przekazane do Dzia∏u Bezpieczeƒstwa, gdzie sà archiwizowane zgodnie z procedurami. Po przeprowadzeniu testu z urzàdzeniem kontrolujàcym zamkni´cie przestrzeni ∏adunkowej b´dzie zdejmowany alarm
za∏o˝ony na przyczepie samochodu.
Nast´pnie samochód podje˝d˝a pod
r´kaw rampy, magazynierzy wewnàtrz
sortowni dokonujà roz∏adowania przywiezionych przesy∏ek, a pracownik
ochrony nadzoruje proces prawid∏owego roz∏adunku samochodu. Po stwier-
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dzeniu wy∏adowania wszystkich przesy∏ek przez pracownika ochrony, samochód odje˝d˝a do bramy za∏adunkowej na swój kierunek. Wszystkie
bramy za∏adunkowe majà na sta∏e
wyznaczone kierunki transportu przesy∏ek.

Sortowanie przesy∏ek za pomocà
Sortera Automatycznego
Sorter Automatyczny kieruje paczki
o okreÊlonych wymiarach na wczeÊniej
zdefiniowane kierunki. Urzàdzenie ma
8 wjazdów (po dwa stanowiska dla pracowników ka˝dy) oraz 47 zjazdów
(w tym 1 tzw. overflow). Jego wydajnoÊç sortowania to 6,6 tys. paczek na
godzin´. Pracownicy sortowni, nak∏adajàcy paczki na wjazd sortera, kontrolujà czy sà one przygotowane – prawid∏owo oklejone i czy nadajà si´ na sorter. Przy nak∏adaniu paczek na wjazd
sortera kopert, etykieta kierunkowa
musi znajdowaç si´ na górnej Êciance.
Tylko w takiej pozycji skaner sortera odczyta kod kreskowy etykiety kierunkowej i prawid∏owo jà ukierunkuje.
Wszystkie czynnoÊci wykonywane sà na
terenie sortowni pod sta∏ym nadzorem
kamer cyfrowych systemu telewizji
przemys∏owej. Przesy∏ki uk∏ada si´ na
taÊmie sortera. Najpierw przesy∏ki przeje˝d˝ajà pod skanerem wielkim, czytajàcym informacje w kodzie kreskowym
etykiety kierunkowej dla skierowania jej
na w∏aÊciwy zjazd i nadania statusu systemowego potwierdzajàcego dotarcie
przesy∏ki do etapu sortera. Przesy∏ka
przekierowana jest na podstawie informacji odczytanych przez skaner na w∏aÊciwe rami´ sortera, a ka˝de rami´
przypisane jest na sta∏e do kierunku, na
który zostaje skierowana przesy∏ka.
Prawid∏owo odczytana przez sorter
przesy∏ka trafia do zdefiniowanego
wczeÊniej zjazdu i pod wp∏ywem si∏y
grawitacji oraz systemu hamulców,
przemieszcza si´ w dó∏ zjazdu, a˝ osiàgnie czerwonà platform´. W tym momencie pracownik sortowni odpowiedzialny za dany zjazd skanuje przesy∏k´ skanerem radiowym do za∏adunku
na samochód liniowy. Nie wolno zdjàç
paczki ze zjazdu, dopóki nie zostanie
zeskanowana. Przesy∏ka zostaje skierowana na w∏aÊciwe rami´ zgodnie
z ukierunkowaniem, gdzie skanowana
jest przez magazyniera z jednocze-
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Fot. 4. Fragment wn´trza centralnej sortowni

snym nadaniem statusu za∏adunku na
pojazd liniowy.
Informacje kierowane do sortera poprzez dane zawarte w kodzie kreskowym etykiety kierunkowej zintegrowane sà, w ramach systemu SCANPACK,
z zapisem kamer cyfrowej telewizji
przemys∏owej oraz danych identyfikacyjnych skanera, którym pos∏uguje si´
magazynier. Podstawowe dane uzyskiwane ze skanera i dotyczàce osoby pos∏ugujàcej si´ nim to: identyfikator b´dàcy cyfrowym kodem wprowadzanym
do skanera przez magazyniera (wszystkie kody sà indywidualne i nadawane
pracownikowi do jego wy∏àcznego u˝ytku), kod skanera tzw. numer NT. Numer
ten jest identyfikatorem skanera, po-

zwalajàcym przesy∏aç informacje z przypisanego do kierunku skanera, do systemu SCANPACK (data, dok∏adna godzina
wykonania skanu przesy∏ki). Ka˝dy pracownik jest identyfikowalny poprzez
przypisany mu na sta∏e jego numer
identyfikacyjny, który umieszczony jest
na ubiorze roboczym po stronie pleców.
Numeracja ta zosta∏a stworzona na potrzeby identyfikacji pracownika poprzez
zapis z kamer systemu telewizji przemys∏owej. W przypadku wystàpienia
problemów z odczytaniem przez skaner
sortera danych z etykiet kierunkowych,
przesy∏ki kierowane sà na zjazdy przystosowane do tego typu sytuacji. Magazynierzy pracujàcy na tych zjazdach kierujà przesy∏ki jeszcze raz na sorter, aby

Fot. 5. Oznakowanie rejonów: sortowanie (˝ó∏ty), przyjmowanie przesy∏ek (czerwony)
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ponowiç prób´ sczytania kodu z etykiety. JeÊli taka przesy∏ka ponownie wróci
w to samo miejsce, zostaje skierowana
do sortowania r´cznego. Jest to mo˝liwe w sytuacji, gdy etykieta ulegnie
zniszczeniu albo nastàpi b∏àd drukarki.

Za∏adunek samochodów liniowych
Przesy∏ki skierowane do w∏aÊciwego
ramienia kierunkowego sà przez pracujàcego tam magazyniera poddawane
skanowaniu kodu z etykiety kierunkowej. Nadawany jest status za∏adunku.
Skanowanie mo˝e odbywaç si´ wy∏àcznie w tzw. strefie skanowania, która
oznaczona jest ˝ó∏tà linià. Strefa skanowania wydzielona jest w sposób umo˝liwiajàcy optymalnà prac´ kamery zainstalowanej na ka˝dym stanowisku odbiorczym sortera. Przesy∏ki sà dzielone
przez pracownika na przesy∏ki zwyk∏e
oraz przesy∏ki z listy firm proceduralnych. Sà one umieszczane w opakowaniach zbiorczych, przydzielonych do
swojego statusu. Opakowania zbiorcze
(przeznaczone do zak∏adania plomby
numerycznej chroniàcej przed dost´pem osób nieuprawnionych) majà zak∏adane plomby. Skompletowane opakowania zbiorcze zostajà wstawione
przez magazyniera do powierzchni ∏adunkowej pojazdu liniowego. Ca∏a operacja odbywa si´ pod okiem kamery,
a ka˝da brama za∏adunkowa obj´ta jest
zasi´giem dwóch kamer cyfrowej telewizji przemys∏owej
Dodatkowo, sposób u∏o˝enia paczek
musi zapewniaç stabilnoÊç ca∏ej palety
podczas transportu. Wszystkie przesy∏-

ki proceduralne (oznaczone czerwonà
naklejkà) sà umieszczane po wykonaniu
skanu w ma∏ym rollkontenerze przeznaczonym tylko dla nich. W przypadku
wi´kszej iloÊci tych przesy∏ek sà one
uk∏adane na palecie, zabezpieczone folià i oznaczone na folii czerwonymi etykietami.

Plombowanie samochodu LH
Pracownik sortowni odpowiedzialny
za za∏adunek samochodu liniowego
zg∏asza si´ do dyspozytora transportu
po plomby do zaplombowania pojazdu.
Zale˝nie od jego konstrukcji nale˝y
stwierdziç, czy potrzebna jest jedna,
czy dwie plomby. Nast´pnie pracownik
ten wpisuje iloÊci palet euro i europodobnych oraz rollkontenerów za∏adowanych na samochód do odpowiednich
rubryk dokumentu zaplombowania.
Pracownik przekazuje plomb´ i dokument potwierdzenia zaplombowania
samochodu liniowego pracownikowi
ochrony, który plombuje pojazd. Kierowca i pracownik ochrony podpisujà
potwierdzenie jego zaplombowania.
Orygina∏ jest pozostawiany przez kierowc´ na wartowni przy wyjeêdzie samochodu, natomiast pierwszà i drugà
kopi´ zabiera on ze sobà.

by numeryczne z potwierdzeniem plombowania (kopia tego potwierdzenia jest
zatrzymana i archiwizowana przez Dzia∏
Bezpieczeƒstwa). W tym miejscu b´dzie
aktywowany alarm chroniàcy powierzchni´ ∏adunkowà samochodu przed nieuprawnionym otwarciem. Kierowca podczas transportu przesy∏ek odpowiedzialny jest za: stan techniczny samochodu,
utrzymywanie Êredniej pr´dkoÊci dostosowanej do trasy, którà nale˝y pokonaç,
utrzymanie re˝imów czasowych, szczelnoÊç powierzchni ∏adunkowej, odpowiadanie na próby nawiàzania kontaktu
przez firm´ monitorujàcà sygna∏ z urzàdzenia GPS/GPRS zainstalowanego w samochodzie liniowym. Kierowca ponosi
odpowiedzialnoÊç za uszkodzenie przesy∏ek spowodowane nieostro˝nà jazdà.
Czynnikiem kontroli sposobu prowadzenia pojazdu przez kierowc´ jest archiwizowany zapis z tachografu i raporty
z czynnikami pomiarowymi, przesy∏ane
przez firm´ monitorujàcà sygna∏y systemu GPS/GPRS.

Roz∏adunek przesy∏ek
z samochodów liniowych
i przyj´cie przesy∏ek w magazynie
Oddzia∏u Messenger Service
Stolica SA

Transport samochodami
liniowymi

Po podstawieniu przy bramie roz∏adunkowej samochodu liniowego, przyje˝d˝ajàcego z sortowni automatycznej
lub sortowni drobnicy, kierownik magaPrzed wyjazdem z centralnej sortowni zynu lub inna wyznaczona przez dyrekw ¸azach pracownik ochrony na bramie tora oddzia∏u osoba dokonuje weryfikawyjazdowej weryfikuje zgodnoÊç plom- cji plomb za∏o˝onych na pojeêdzie.
W przypadku, gdy samochód by∏ poprawnie zaplombowany (poprawny numer plomby), plomby sà zrywane i archiwizowane wraz z potwierdzeniami zaplombowania samochodów liniowych.

Strefa odk∏adcza

Fot. 6. Du˝y skaner w urzàdzeniu sortujàcym

Po roz∏adowaniu przesy∏ek (opakowaƒ zbiorczych) z samochodów liniowych, sà one przekazywane do nast´pujàcych miejsc odk∏adczych:
1) pomieszczenie przesy∏ek wartoÊciowych (zaplombowane rollkontenery
z przesy∏kami wartoÊciowymi, palety
z przesy∏kami wartoÊciowymi), gdzie
nast´puje oddzielny skan przesy∏ek
i oddzielny deliver dla kuriera
2) strefa sortowania kopert (skrzynie
z kopertami i lekkimi paczkami)
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Fot. 7. Pokój „Wielkiego Brata” z obrazami z ponad 100 kamer

3) strefa sortowania r´cznego (pozosta∏e przesy∏ki).

Skanowanie na wejÊcie do oddzia∏u
W strefach odk∏adczych przesy∏ki sà
zdejmowane z opakowaƒ zbiorczych
i skanowane na wejÊcie do oddzia∏u.
Poprzedzone jest to skanowaniem numeru plomby, którà dany samochód by∏
zaplombowany. Gdy przesy∏ki znajdowa∏y si´ w skrzyniach lub rollkontenerach zabezpieczonych plombà, kierownik magazynu lub inny wyznaczony pracownik sprawdza stan plomby oraz jej
numer z dokumentem zaplombowania
skrzyni/rollkontenera. W przypadku
braku uwag, opakowania zbiorcze sà
otwierane, a plomby wraz z potwierdzeniami zaplombowania skrzyƒ/
rollkontenerów sà archiwizowane
przez kierownika magazynu przez 6
miesi´cy.
Strefy dor´czeƒ zlokalizowane sà wokó∏ strefy sortowania r´cznego. Podczas
sortowania na strefy dor´czeƒ, na osobne miejsce odk∏adane sà przesy∏ki z zastrze˝onymi godzinami dor´czeƒ do godziny 8:00, 9:00, 10:00. Przesy∏ki te sà
wydawane wyznaczonym kurierom przez
koordynatora serwisu kurierskiego.
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standardowe oraz przesy∏ki wartoÊciowe podpisuje dwa oddzielne deliwery:
Kolejnym etapem jest sortowanie jeden dla przesy∏ek wartoÊciowych
przesy∏ek, które przyje˝d˝ajà samocho- a drugi dla pozosta∏ych.
dami liniowymi z sortowni automatyczPo zeskanowaniu wszystkich przesynej bàdê sortowni drobnicy. Sà one sor∏ek
dla danego kuriera, magazynier
towane na tych samych zasadach co
udaje
si´ do stacji dokujàcej, aby skoprzesy∏ki pozosta∏e po prze∏adunku. Na
piowaç
dane ze skanera do systemu
samochodach, które przyje˝d˝ajà z sorkomputerowego
i wydrukowaç deliwer.
towni automatycznej, znajdujà si´ rówJest
to
dokument
potwierdzajàcy przynie˝ skrzynie z przesy∏kami kopertowyj´cie
przez
kuriera
przesy∏ek do dor´mi oraz rollkontenery z przesy∏kami
czenia
odbiorcom.
Nale˝y
pami´taç, ˝e
wartoÊciowymi.
deliwer nie podpisany przez kuriera
jest niewa˝ny. Magazynier odpowiedzialny za skanowanie przesy∏ek na kuPoranna dystrybucja przesy∏ek
rierów drukuje deliwery w dwóch egdla kurierów
zemplarzach i udaje si´ do strefy wydania przesy∏ek kurierom, celem fizycznePrzesy∏ki przeznaczone do dystrybu- go przekazania przesy∏ek kurierowi. Po
cji przez danego kuriera znajdujà si´ wydrukowaniu deliwera kurier spraww wyznaczonej strefie dor´czenia. Po dza iloÊciowo przygotowane do dystryprzesortowaniu wszystkich przesy∏ek, bucji przesy∏ki z zapisami na deliwerze.
które sà przeznaczone do dystrybucji W przypadku braku rozbie˝noÊci, kudanego dnia (sà one przemieszczane rier i magazynier podpisujà jednà kopi´
przez wyznaczonych magazynierów do deliwera, archiwizowanà w oddziale
strefy wydawania przesy∏ek kurierom), przez kierownika magazynu, a drugà
magazynierzy w obecnoÊci kurierów kopi´ zatrzymuje kurier. Na koniec poskanujà przesy∏ki dla danego kuriera. zostaje tylko dostarczenie przesy∏ek
Oddzielnie sà skanowane przesy∏ki przez kuriera do klienta – odbiorcy
wartoÊciowe. W zwiàzku z tym kurier, i potwierdzenie przez niego realizacji
który pobiera do dor´czenia przesy∏ki zamówienia.

Sortowanie przesy∏ek standardowych

