Transport i spedycja

System dystrybucji przesy∏ek
dla Poczty Szwedzkiej
W 1988 roku Poczta Szwedzka
zdecydowa∏a si´ wprowadziç radykalne zmiany w transporcie
i dystrybucji przesy∏ek pocztowych
na terenie swojego kraju. Postanowiono wdro˝yç ca∏kowicie nowy
system, cechujàcy si´ nowoczesnymi rozwiàzaniami i mo˝liwoÊcià
przysz∏ej rozbudowy.
Opis systemu
W nowym systemie dystrybucji zwrócono g∏ównie uwag´ na zapewnienie
dok∏adnej kontroli transportowanych paczek oraz, w mniejszym stopniu, dokumentów. Przedmiotem dzia∏alnoÊci
Poczty Szwedzkiej jest dostarczanie
przesy∏ek, które zosta∏y podzielone na
trzy grupy: przesy∏ki nadawane przez
osoby prywatne, przedsi´biorstwa oraz
korespondencja wysy∏ana przez firmy
w postaci ulotek reklamowych. Zakres
funkcji nowego systemu obejmuje szeroki wachlarz us∏ug, zapewniajàc dystrybucj´ paczek na terenie ca∏ej Szwecji.
Koszt transportu przesy∏ek jest uzale˝niony od odleg∏oÊci do miejsca przeznaczenia, wagi, a tak˝e czasu w jakim
majà one byç dostarczone. Równie˝
czas, w jakim wykonywane sà poszczególne etapy dystrybucji, odbija si´ na finalnym koszcie realizacji zlecenia.
W zwiàzku z tym, nowy system oferuje trzy rodzaje us∏ug:
■typu „biznes” – z gwarantowanà dostawà „od drzwi do drzwi”, w czasie
krótszym ni˝ 24 godziny,
■ typu „ekonomiczna” – przesy∏ki sà dostarczane w ciàgu 3 kolejnych dni,
■ typu „ekspres” – kiedy odbiorca otrzymuje paczk´ tego samego dnia,
w którym zosta∏a nadana.
System dystrybucji oparty jest o krajowà sieç po∏àczeƒ. Sk∏ada si´ ona
z dwóch G∏ównych Centrów Dystrybucji
zlokalizowanych Sztokholmie i Jönköping oraz 29 lokalnych terminali rozproszonych po ca∏ej Szwecji. Ka˝dy z tych
terminali spe∏nia dwie role:
■ wieczorem dzia∏a jako miejsce, gdzie
sà przyjmowane przesy∏ki z regionów
i przygotowywane do dalszego wys∏ania. Na tym etapie wyznacza si´,
do którego z dwóch G∏ównych Cen-

trów Dystrybucji zostanà skierowane,
rano ka˝dy z terminali spe∏nia rol´ stacji
docelowej, jako lokalny terminal odbierajàcy paczki z obu G∏ównych Centrów Dystrybucyjnych. Terminale lokalne sà odpowiedzialne za zrealizowanie dostawy pod w∏aÊciwy adres,
w obr´bie swojego obszaru dzia∏ania.
G∏ówne Centrum Dystrybucyjne
w Jönköping otrzymuje paczki z 15 terminali po∏o˝onych w cz´Êci po∏udniowej Szwecji. Drugie G∏ówne Centrum
w Sztokholmie obs∏uguje przesy∏ki z 14
terminali cz´Êci pó∏nocnej kraju.

■

Poszukiwania realizatora
nowego systemu
Proces wyboru dostawcy polega∏ na
poszukiwaniu firmy, która wdro˝y nowy
system spe∏niajàcy odpowiednie za∏o˝enia i wymagania dla sieci centrów dystrybucyjnych. Poszukiwano przedsi´biorstwa o du˝ym doÊwiadczeniu w zakresie transportu i dystrybucji towarów, potrafiàcego wdro˝yç nowy system od poczàtku do koƒca. Wybrany partner nie
móg∏ byç w zwiàzku z tym dostawcà,
np. tylko przenoÊników taÊmowych. Zainteresowane firmy musia∏y przedstawiç
sposoby realizacji przedsi´wzi´cia,
spe∏niajàce wymagania jakoÊciowe zarówno w zakresie generalnych koncepcji, jak i podstawowych, szczegó∏owych rozwiàzaƒ. Zwrócono szczególnà
uwag´ na rozwiàzania w zakresie technik kodowania i oznaczania przesy∏ek,
ergonomii i zwi´kszenia wydajnoÊci.
Bardzo powa˝nie by∏ rozwa˝any problem dostarczenia wydajnych urzàdzeƒ

do transportu i dystrybucji przesy∏ek
w centrach dystrybucyjnych. Musia∏y
byç one tak zaprojektowane aby uzyskaç odpowiednià efektywnoÊç i najni˝szy mo˝liwy koszt, zwiàzany z odpowiednim ich rozlokowaniem w istniejàcych budynkach terminali. Ostatnim wymaganiem gwarantujàcym powodzenie
we wdro˝eniu projektu by∏o potwierdzenie swoich doÊwiadczeƒ w tego typu
sektorze us∏ug. Proces wyboru i decyzja,
która zapad∏a w wyniku poszukiwania
na rynku odpowiedniego dostawcy, pokazuje jak z∏o˝ony i skomplikowany jest
system, który dostarczy∏a w ostatecznoÊci firma Vanderlande Industries.
Droga od nadawcy do odbiorcy
Nadanie przesy∏ki mo˝e odbywaç si´
na dwa sposoby: paczka jest dostarczana przez nadawc´ do najbli˝szego lokalnego terminalu, albo za pomocà sieci kurierów Poczty Szwedzkiej, odbierajàcych przesy∏ki od nadawców i dowo˝àcych je do terminali. Sta∏ym klientom
dostarczajà oni równie˝, wczeÊniej
przygotowane etykiety z kodem kreskowym, które zawierajà kod klienta i numer seryjny paczki.
Po przybyciu samochodu dostawczego do terminalu, za pomocà przenoÊników taÊmowych o zwi´kszonej szerokoÊci, które znajdujà si´ przy rampach, nast´puje ich wy∏adunek. PrzenoÊniki zosta∏y zaprojektowane tak, aby mog∏y si´gaç g∏´boko do wn´trza samochodów,
u∏atwiajàc roz∏adunek. Pozwala to ograniczyç okres bezczynnoÊci przenoÊnika
i oszcz´dza czas, który by∏by stracony
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na przebycie drogi samochód -przenoÊnik przez pracowników. Paczki na paletach lub specjalnych wózkach sà uk∏adane bezpoÊrednio przy przenoÊniku. Przychodzàce przesy∏ki sà kierowane nast´pnie do miejsca, w którym sà one oznakowywane etykietami (z pomini´ciem przesy∏ek od sta∏ych klientów, które sà ju˝
oznakowane) przez dwóch pracowników. Przy pierwszym stanowisku operator wprowadza do komputera kod pocztowy miejsca przeznaczenia przesy∏ki.
Odbywa si´ to r´cznie lub automatycznie, przy pomocy czytnika kodów kreskowych w przypadku, gdy etykieta z kodem by∏a ju˝ wczeÊniej naklejona na
paczce. Inne dodatkowe informacje równie˝ mogà byç umieszczane na tym etapie. Nast´pnie przesy∏ka jest przekazywana do drugiego operatora, gdzie
podlega automatycznemu wa˝eniu.
W tym momencie drukowana jest etykieta na drukarce kodów kreskowych z wewn´trznymi informacjami, zawierajàca
wczeÊniej zebrane dane. Jest ona wykorzystywana w procesie sortowania. Gdy
etykieta z kodem kreskowym zostanie nalepiona na przesy∏k´, skaner odczytuje
jeszcze raz zawarte tam informacje, które sà nast´pnie przesy∏ane do g∏ównego
komputera i tam przechowywane. Przy
pomocy tych informacji mo˝liwe jest Êledzenie danej przesy∏ki. Automatycznie
mogà byç równie˝ wystawiane faktury
dla sta∏ych klientów. Tak naprawd´, nie
ma potrzeby drukowania wewn´trznych
etykiet, gdy˝ paczki mog∏yby byç sortowane na podstawie tylko tych informacji,
które sà zgromadzone w komputerze.
Jednak istnieje prawdopodobieƒstwo wystàpienia b∏´du w sieci komputerowej.
Dlatego te˝ etykiety sà drukowane oraz
dostarcza si´ aktualne informacje o lokalizacji przesy∏ek. Wymaga to dobrej jakoÊci kodów kreskowych i kontroli pozycji etykiet na paczce. SzeÊç wi´kszych
zautomatyzowanych terminali regionalnych jest wyposa˝onych w system sortowania POSISORTER® firmy Vanderlande.
Zaraz przed umieszczeniem przesy∏ek na
linii sortujàcej, skaner odczytuje kod kreskowy. Odczytany kod pocztowy pozwala uzyskaç informacje o czasie trwania transportu do danego miasta. W zale˝noÊci od tego czynnika, przesy∏ki
otrzymujà priorytety 1 lub 2. Linia sortujàca posiada optymalnà liczb´ stanowisk
sortujàcych dla obu kategorii, w celu zapewnienia swobody i wyeliminowaniu
zastojów w procesie sortowania. W zale˝noÊci od rozmiarów i Êredniej iloÊci
obs∏ugiwanych przesy∏ek przypadajàcych na terminal, maksymalna pojem-
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noÊç POSISORTER® waha si´ od 4000
do 6000 przesy∏ek na godzin´. PrzenoÊniki o zwi´kszonej przepustowoÊci sà
u˝ywane, gdy za∏adowywane sà samochody dostawcze, jadàce do jednego
z dwóch G∏ównych Centrów Dystrybucyjnych. Paczki sà ∏adowne w taki sposób,
aby maksymalnie wykorzystaç przestrzeƒ
baga˝owà samochodów.
Przesy∏ki, które nie mogà przejÊç przez lini´ sortujàcà z powodu, np. ich rozmiarów
lub kszta∏tów sà odk∏adane na bok. W odpowiednim czasie, partia tego typu paczek jest przekazywana do specjalnie
przygotowanych stanowisk, w celu rejestracji i wa˝enia, a zaraz potem sà one sortowane r´cznie i ∏adowane na ci´˝arówki.
Sposób dzia∏ania
G∏ównych Centrów Dystrybucyjnych
W G∏ównym Centrum Dystrybucyjnym
samochody oznaczone priorytetem „1”
sà roz∏adowywane jako pierwsze. Ma
to na celu zapewnienie dostaw przesy∏ek tak szybko, jak to jest mo˝liwe. Tutaj
ponownie przywiezione paczki sà roz∏adowywane przy pomocy przenoÊników
o zwi´kszonej szerokoÊci i wst´pnie sortowane na dwie grupy: jednà zwierajàcà przesy∏ki przeznaczone do sortowania na linii sortujàcej i drugà, którà grup´ stanowià paczki o nietypowych rozmiarach. Paczki drugiej kategorii (o nietypowych rozmiarach) sà prowadzone
na przenoÊniku krà˝kowym w celu r´cznego sortowania. Przesy∏ki nadajàce si´
do sortowania na linii sà transportowane
na pierwsze pi´tro przez przenoÊniki, co
pozwala wykorzystaç maksymalnie przestrzeƒ i u∏atwia prac´ na najni˝szym poziomie terminalu. PrzenoÊniki taÊmowe,
na których umieszcza si´ przywiezione
paczki, przemieszczajà si´ z ró˝nà
pr´dkoÊcià, co pozwoli∏o na dopasowanie i redukcj´ do minimum ostatecznych
odst´pów mi´dzy paczkami na g∏ównej
linii. Dzi´ki temu uzyskano maksymalny
poziom pojemnoÊci systemu.
W obu G∏ównych Centrach Dystrybucji zainstalowano system sortowania
TRUXORTER®, o maksymalnej pojemnoÊci 15000 paczek na godzin´. W momencie pojawienia si´ przesy∏ek na linii
TRUXORTER®, etykiety z kodem kreskowym sà odczytywane przez wielokierunkowy skaner kodów. Nast´pnie, w przybli˝eniu 50% paczek jest kierowanych
do jednej z dwóch g∏ównych linii sortujàcych obs∏ugujàcej cz´Êç „pó∏nocnà”,
a pozosta∏e sà kierowane do linii zajmujàcej si´ obs∏ugà przesy∏ek wysy∏anych
na „po∏udnie”. Aby uzyskaç maksymalny
poziom pojemnoÊci w obu g∏ównych li-

niach sortujàcych, równie˝ tutaj wykorzystuje si´ zmiennà pr´dkoÊç przenoÊników i akumulacj´ paczek przy u˝yciu
przenoÊników krà˝kowyvch pomocniczych. Kod kreskowy na paczkach, zawierajàcy informacje o miejscu przeznaczenia i numer identyfikacyjny paczki,
jest znowu czytany na wejÊciu obu g∏ównych linii. Pozwala to na posortowanie
paczek oraz Êledzenie ich przep∏ywu.
Liczba paczek jest zliczana automatycznie przez TRUXORTER®.
Kiedy oka˝e si´, ˝e na wyjÊciach systemu sortujàcego znajdzie si´ zbyt du˝o
paczek, kolejne sà kierowane na inne linie charakteryzujàce si´ obiegowym cyklem i sortowane ponownie. System jest
wyposa˝ony w 40 bramek z automatycznymi stoperami, umieszczonymi na
przenoÊnikach taÊmowych, przekazujàcych paczki mi´dzy pi´trami, które gwarantujà ich bezkolizyjny transport. PrzenoÊniki krà˝kowe, które znajdujà si´ na
koƒcach systemu i pomagajà w umieszczaniu paczek na samochodach, posiadajà mo˝liwoÊç regulacji nachylenia
i d∏ugoÊci wysuni´cia, zapewniajàc tym
samym wymagania ergonomii.
Proces dystrybucji
w lokalnych terminalach
Lokalne terminale, spe∏niajàc rol´ regionalnych dystrybutorów, otrzymujà przesy∏ki przywo˝one przez samochody z G∏ównych Centrów Dystrybucyjnych. Paczki sà
roz∏adowywane na pochy∏e przenoÊniki
taÊmowe i wprowadzane do systemu.
Tym razem stanowiska etykietowania paczek sà bezczynne i stanowià tylko rol´
∏àcznika transportujàcego przesy∏ki.
W 23 mniejszych terminalach kod kreskowy jest odczytywany przy pomocy
r´cznych czytników kodów. W szeÊciu
wi´kszych, sà one czytane przy u˝yciu
skanerów stacjonarnych umiejscowionych
na wejÊciu do POSISORTERA®. Przesy∏ki
wchodzà trzema ró˝nymi drogami do systemu, gdzie sà nast´pnie sortowane. Kierowcy samochodów zbierajà przesy∏ki
zgodne z ich planem trasy, u˝ywajàc pi´ciu kontenerów, które sà za∏adowywane
na samochody dostawcze. KolejnoÊç za∏adunku zale˝y od planu drogi pojazdów.
System zaprojektowany i wdro˝ony
dla Poczty Szwedzkiej dzia∏a od marca
1993 r. Osiàgni´to znaczny wzrost zadowolenia klientów i jakoÊci obs∏ugi,
dzi´ki wzrostowi wydajnoÊci i ergonomii.
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