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Etykieta logistyczna w sieci handlowej JMD
Bez dobrze zorganizowanej informatyki nie ma dzisiaj efektywnej logistyki.
Zdanie takie wydaje si´ byç truizmem,
ale w rzeczy samej niesie w sobie ca∏à
kwintesencj´ wspó∏czesnej logistyki.
Aspekt ten dostrzegajà wielkie sieci
handlowe, które z natury rzeczy wspó∏pracujàc z du˝à liczbà dostawców ró˝norodnych towarów zmuszone sà do
wdra˝ania nowoczesnych rozwiàzaƒ logistycznych wspieranych wyrafinowanymi technikami informatycznymi
Firma handlowa Jeronimo Martins
Dystrybucja Sp. z o.o. (JMD), która prowadzi ogólnopolskà sieç sklepów „Biedronka”, wraz z Instytutem Logistyki
i Magazynowania (ILiM) podj´∏a si´
wdro˝enia globalnego standardu etykiety logistycznej zgodnej z systemem
EAN.UCC1 w ∏aƒcuchu dostaw do swoich centrów dystrybucyjnych. Nie by∏oby w tym nic porywajàcego – w koƒcu
co jakiÊ czas czyta si´ o ró˝nych wdro˝eniach systemów automatycznej identyfikacji – gdyby nie fakt, ˝e jednolity
system identyfikacji palet zosta∏ równolegle wdro˝ony w ok. 100 firmach – dostawcach do sieci JMD. Zdarzenie to
stanowi ewenement w skali krajowej
i jest jednym z nielicznych rozwiàzaƒ
w krajach europejskich, poniewa˝ zaproponowane przez ILiM rozwiàzanie
jest systemem otwartym, stanowiàcym
zalà˝ek polskiego zintegrowanego systemu Êledzenia ruchu jednostek paletowych, funkcjonujàcym równie˝ poza
∏aƒcuchem dostaw JMD nie tylko w Polsce, ale na ca∏ym rynku Unii Europejskiej, a tak˝e na rynkach Êwiatowych2.
Realizowany przez JMD, a wdra˝any
przez ILiM projekt wykorzystania standardowej etykiety logistycznej EAN.UCC
doprowadza do efektywnego wprowadzenia systemu automatycznej identyfikacji na bazie globalnych standardów
systemu EAN.UCC w szerszym stopniu

we wszystkich polskich przedsi´bior- kietach zawarte sà wymagane przez JMD
stwach i wykorzystywania jej w ∏aƒcu- informacje, charakteryzujàce zawartoÊç
chach dostaw.
oraz parametry logistyczne ka˝dej indywidualnej palety. Nale˝y zaznaczyç, ˝e
Etykieta logistyczna JMD
logistycy z JMD wykazali tutaj du˝e zrozumienie dla przysz∏ego funkcjonowaSieç handlowa JMD zastosowa∏a nia swoich dostawców w otwartych ∏aƒw operacjach magazynowych w swoich cuchach dostaw i podà˝yli drogà trudCentrach Dystrybucyjnych opracowany niejszych we wdro˝eniu standardów
samodzielnie system automatycznego mi´dzynarodowych zamiast ∏atwiejszegromadzenia danych. Celem tego go, indywidualnego i przejÊciowego rozprzedsi´wzi´cia by∏o szybkie i bezb∏´d- wiàzania wykorzystywanego tylko w ∏aƒne pobieranie informacji o fizycznych cuchu dostaw do JMD. Wykorzystywana
dostawach drogà odczytywania kodów w JMD w wewn´trznych procesach logistycznych etykieta, b´dàc zgodnà ze
standardem Êwiatowym, mo˝e byç równie dobrze wykorzystywana przez te same firmy funkcjonujàce w odr´bnych
∏aƒcuchach dostaw oraz w ich procesach
wewn´trznych.
Tym samym wdro˝ony w danym
przedsi´biorstwie projekt wykorzystywania standardowej etykiety logistycznej EAN.UCC odpowiada „dzisiaj” na
zg∏aszane przez JMD potrzeby bie˝àce
oraz „jutro” na potrzeby zg∏aszane
przez innych odbiorców towarów z tego przedsi´biorstwa.
Sprawne i ∏atwe generowanie przez
dostawców etykiety logistycznej by∏o
mo˝liwe pod warunkiem w∏aÊciwego jej
zaprojektowania, okreÊlenia zasad jej
stosowania i przygotowania odpowiednio prostej w obs∏udze aplikacji informatycznej – jednolitej dla wszystkich doRys. 1. Przyk∏ad etykiety EAN.UCC
stawców. W tym celu sieç JMD zwróci∏a
si´ do Instytutu, który opracowa∏ prokreskowych UCC/EAN-128 ze standar- jekt i podjà∏ si´ wdro˝enia zastosowania
etykiety, uwzgl´dniajàc oczekiwania
dowych etykiet logistycznych.
Istotà projektu, czego nale˝y animato- JMD oraz zgodnoÊç ze Êwiatowymi stanrom logistyki w JMD pogratulowaç jest dardami systemu EAN.UCC. Zaprojektoto, ˝e zaproponowano ka˝demu do- wana i wdro˝ona przez ILiM etykieta lostawcy wprowadzenie na swoich (do- gistyczna JMD ma cechy uniwersalne
starczanych do JMD) jednostkach logi- i mo˝e byç wykorzystywana w szerokiej
stycznych – standardowej w skali Êwiata dzia∏alnoÊci logistycznej, równie˝ w proetykiety logistycznej EAN.UCC. Na ety- cesach wewn´trznych u dostawców.

1 Âwiatowy zestaw standardów umo˝liwiajàcych efektywne zarzàdzanie globalnymi ∏aƒcuchami dostaw dla wielu bran˝; poprzez unikalnà identyfikacj´
produktów, jednostek wysy∏kowych, zasobów, lokalizacji i us∏ug, umo˝liwia usprawnienie procesów w gospodarce elektronicznej, ∏àcznie z mo˝liwoÊcià
pe∏nego Êledzenia przep∏ywu materia∏ów.
2 Wdro˝ony przez JMD projekt ILiM otrzyma∏ nagrod´ Polskiego Towarzystwa Logistycznego podczas trwania ostatniego Polskiego Kongresu Logistycznego LOGISTICS 2004.
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Realizacja projektu wdro˝enia
etykiety
JMD dostrzegajàc skal´ problemu
roz∏o˝y∏a projekt wdro˝eniowy na kilka transz. W pierwszej fazie projektu
ze strony JMD zosta∏o zaanga˝owanych 60 dostawców, do drugiej transzy
dostawców do∏àczono ok. 90 firm.
Prace wdro˝eniowe rozpocz´∏y si´ we
wrzeÊniu 2003 r. i trwajà do dziÊ. Do
tej pory etykieta zosta∏a wdro˝ona
przy wspó∏udziale ILiM w 70 przedsi´biorstwach, ok. 30 firm dokona∏o
wdro˝eƒ samodzielnych. Obecnie ponad 100 polskich przedsi´biorstw stosuje etykiet´ logistycznà JMD, która
w niezmienionej postaci mo˝e byç wykorzystywana na wszystkich rynkach
Êwiata. Inicjatywa JMD jest godna
uwagi, poniewa˝ jest czynnikiem przyspieszajàcym wdra˝anie w polskich
przedsi´biorstwach jednolitych rozwiàzaƒ logistycznych identyfikowalnych na skal´ Êwiata – równych dla
wszystkich innych uczestników ∏aƒcuchów dostaw.
W wielu przedsi´biorstwach, zarówno rdzennie polskich jak i tych z rodowodem zagranicznym, poziom wiedzy
na temat standardów globalnych odbiega od zadowalajàcego. Instytut Logistyki i Magazynowania, pe∏niàc funkcj´
krajowej organizacji EAN.UCC, dostarczy∏ przedsi´biorstwom uczestniczàcym w projekcie aplikacj´ informatycznà oraz dokona∏ szkolenia na temat zasad ich stosowania, podnoszàc tym samym wiedz´ na temat zastosowania
standardów globalnych EAN.UCC.

1. KorzyÊci wynikajàce z braku potrzeby etykietowania palet wprowadzanych do magazynu.
Realizowane w sposób tradycyjny
operacje przyj´ç obejmujà:
– zliczenie iloÊci artyku∏ów w dostawie
podczas jej roz∏adowania, zapisanie
iloÊci dostarczonych towarów na danej palecie, zapisanie daty okreÊlajàcej koƒcowy termin przydatnoÊci do
spo˝ycia/zu˝ycia,
– wprowadzenie danych o dostawie do
systemu informatycznego poprzez
klawiatur´ komputera na podstawie
papierowego dokumentu zamówienia,
– wydrukowanie etykiet dla ka˝dej palety, poniewa˝ 100% palet wchodzàcych do centrum dystrybucji JMD wymaga fizycznego oznaczenia indywidualnym numerem jednostki sk∏adowania i specyfikacjà zawartoÊci jednorodnej asortymentowo palety,
– fizyczne umieszczenie wydrukowanych etykiet na w∏aÊciwych paletach.

Tym samym wdro˝enie standardowych etykiet logistycznych w ∏aƒcuchu
dostaw JMD eliminuje potrzeb´ tworzenia etykiet w∏asnych oraz zdecydowanie przyspiesza czynnoÊci zwiàzane
z identyfikowaniem dostaw i rejestrowaniem danych o dostawie w systemie
informatycznym JMD. W szczególnoÊci
pozwala na zmniejszenie zwiàzanego
z tym kosztu materia∏ów eksploatacyjnych i wyeliminowanie b∏´dów zwiàzanych z nieprawid∏owym przyporzàdkowaniem wydrukowanej etykiety do palet przy ich rozmieszczaniu.
2. KorzyÊci wynikajàce z prawid∏owoÊci wprowadzania danych do systemu informatycznego.
Proces przyjmowania dostaw oparty
o standardowà etykiet´ logistycznà eliminuje b∏´dy powstajàce przy wzrokowym odczytywaniu i r´cznym rejestrowaniu sk∏adu palety (zawartoÊci, iloÊci,
terminu przydatnoÊci) oraz przy póêniejszym wprowadzaniu danych do systemu informatycznego. Przyjmowanie
palet identyfikowanych etykietà logistycznà polega na:
– odczytaniu etykiety za pomocà terminala radiowego,
– automatycznej weryfikacji danych zawartych na etykiecie z zamówieniem
i danymi podstawowymi o dostarczonych artyku∏ach.

Operacje przyj´ç automatycznie realizowanych w oparciu o standardowà
dla wszystkich dostawców etykiet´ logistycznà sprowadzone sà do:
– odczytania wygenerowanej przez dostawc´ etykiety za pomocà terminala
radiowego ze skanerem kodów kreskowych,
– automatycznego wprowadzenia odczytanych danych do systemu inforW rezultacie przyj´te palety sà bezmatycznego.
zw∏ocznie gotowe do rozmieszczania

Efekty dla ∏aƒcucha dostaw
Efekty wynikajàce z wykorzystywania
globalnych standardów identyfikacyjnych, w tym przypadku stosowanych
w formie jednolitej etykiety logistycznej, wyst´pujà w ka˝dym ogniwie ∏aƒcucha dostaw. Skala efektów zale˝y od
stopnia wykorzystywania standardowej
etykiety logistycznej w przedsi´biorstwach, w szczególnoÊci w procesach
w∏asnych, a nie tylko dla spe∏nienia wymogu odbiorcy.
KorzyÊci, z jakimi spotyka si´ sieç JMD
po zautomatyzowaniu przyj´ç w oparciu
o etykiet´ logistycznà EAN.UCC mo˝na
zauwa˝yç w trzech obszarach:
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Rys. 2. Skanowanie etykiety EAN.UCC w centrum dystrybucyjnym JMD
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ich w przestrzeni magazynowej, a ca∏oÊç procesu przyj´cia
dostawy odbywa si´ na doku roz∏adunkowym; dokument
przyj´cia oraz jego wydruk powstaje w tle, w tym samym czasie nast´puje automatyczne wygenerowanie wewn´trznych
zleceƒ rozmieszczania poszczególnych palet w okreÊlonych
miejscach magazynowych. Magazynier wykonuje zalecenia
systemu informatycznego, który optymalizuje rozmieszczenie
zapasów wg wczeÊniej okreÊlonych strategii.
Sà to korzyÊci, o których nie wolno zapominaç, poniewa˝
w istotny sposób zwi´kszajà odpowiedzialnoÊç dostawcy za
prawid∏owoÊç oznaczenia generowanej przez niego jednostki logistycznej i zdeklarowanej zawartoÊci, gdy˝ nawet po
przyj´ciu dostawy mo˝liwa jest weryfikacja jej zawartoÊci
w stosunku do danych podanych na etykiecie. Tym samym
dostawca nie jest anonimowy i rozumie, ˝e prawid∏owo wydrukowana etykieta staje si´ jego wizytówkà, która pozwala
na szersze oddzia∏ywanie na rynek dostaw.
3. KorzyÊci dla dostawców do Sieci JMD.
KorzyÊci, które osiàga JMD, w takim samym stopniu mo˝liwe sà do uzyskania przez ka˝dego dostawc´, poniewa˝
tworzona przez niego etykieta ma charakter standardowy
i mo˝e byç w takiej samej postaci wykorzystywana w wewn´trznych procesach magazynowych dostawcy. Wystarczy
jedynie przenieÊç miejsce drukowania etykiety z fazy, którà
mo˝na okreÊliç jako „tylko dla odbiorcy” do fazy okreÊlanej
jako „dla odbiorcy i równie˝ dla siebie”. W celu wykorzystywania etykiety we w∏asnych procesach magazynowych dostawca do sieci JMD mo˝e jà drukowaç w ostatnim stadium
procesu produkcyjnego. Oznakowana standardowà etykietà
paleta jest wprowadzana do magazynu produkcyjnego u dostawcy na tych samych zasadach, jak do magazynu Centrum
Dystrybucji JMD, a wi´c uzyskanie korzyÊci takich jak w JMD
jest ca∏kowicie realne.
Wdro˝enie standardowej etykiety logistycznej EAN.UCC
w sieci JMD usprawnia funkcjonowanie ca∏ego ∏aƒcucha dostaw poprzez organizacyjne zautomatyzowanie operacji rejestrowania przep∏ywu materia∏ów, podnosi jakoÊç ca∏ego
procesu, przyspiesza jego realizacj´, a co najwa˝niejsze –
nie ogranicza wspó∏pracy wielu dostawców z jednym odbiorcà, pozwala na funkcjonowanie otwartych ∏aƒcuchów
dostaw wielu dostawców i wielu odbiorców, niezale˝nie od
granic paƒstwowych czy nawet kontynentów.
4. KorzyÊci dla operatorów logistycznych.
Zainicjowanie przez JMD stosowania standardowych etykiet przez dostawców spowodowa∏o, ˝e operatorzy Êwiadczàcy dla nich us∏ugi logistyczne równie˝ wykorzystujà zalety standardowego znakowania jednostek paletowych. Podczas przyjmowania palety do centrum logistycznego nie wyst´puje koniecznoÊç jej etykietowania, paleta jest jednoznacznie zidentyfikowana i umieszczana w wyznaczonym
miejscu przestrzeni magazynowej. Podczas identyfikowania
wydawanej palety wykorzystywana jest ta sama etykieta.
Nale˝y si´ spodziewaç, ˝e znakowanie palet standardowymi etykietami logistycznymi EAN.UCC b´dzie si´ rozpowszechniaç, na czym w du˝ej mierze skorzystajà, niejako
przy okazji, firmy Êwiadczàce us∏ugi logistyczne zarówno
w obszarach sk∏adowania jak i transportu jednostek logistycznych.

Logistyka 5/2004

51

