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Sprawny system planowania obni˝a koszty transportu
Kluczowym wyzwaniem dla firm zarzàdzajàcych transportem jest sprawne
Êledzenie dost´pnoÊci wykorzystywanej
floty oraz planowanie dla nich tras. Na
Êwiecie jest kilka aplikacji, które wspomagajà wykonywanie tego typu zadaƒ.
Na polskim rynku takie rozwiàzania dopiero teraz zaczynajà byç brane pod
uwag´, a wiele firm albo nie jest Êwiadomych mo˝liwoÊci uzyskania oszcz´dnoÊci w tym obszarze, albo nie wie, do
kogo zwróciç si´ o rozwiàzanie takiego
problemu. Tymczasem mo˝na znaleêç
ju˝ w Polsce przyk∏ady udanych wdro˝eƒ systemów optymalizacji transportu.

Problem

opiekà sieç oko∏o 150 sklepów oraz
w∏asnà flot´ ponad stu samochodów.
Sklepy kilka razy w tygodniu generujà
zamówienia do CD, z których po przetworzeniu przez system ERP generowane sà zlecenia transportowe. Zamówienia te zostajà skompletowane, za∏adowane na ci´˝arówki i dostarczone do
sklepów. Do tej pory ca∏à obs∏ugà
transportu zajmowa∏a si´ jedna lub
dwie osoby. Do ich zadaƒ nale˝a∏o
przydzielenie poszczególnych transportów do pojazdów, planowanie tras
oraz zarzàdzanie flotà samochodów.
Praca ta praktycznie wype∏nia∏a ca∏y
dzieƒ kierownika transportu. Firma za
cel postawi∏a sobie skrócenie czasu planowania do minimum oraz do obni˝enie kosztu transportu palety, poprzez
zmniejszenie liczby kilometrów oraz
zwi´kszenie wykorzystania powierzchni ∏adunkowej samochodów.

nia i ograniczenia, które dotychczas nie
zawsze by∏y lub mog∏y byç realizowane.
Jednym z bardzo wa˝nych kryteriów
by∏o zachowanie ustalonych okien czasowych dostaw w poszczególnych sklepach. Wyeliminowaç to mia∏o opóênienia dostaw, które dezorganizowa∏y prac´ sklepu. Jedynym przyj´tym odst´pstwem móg∏ byç wczeÊniejszy przyjazd
samochodu. Nale˝a∏o równie˝ ograniczyç do minimum sytuacje, w których
do jednego sklepu przysy∏ano wi´cej
ni˝ jednà dostaw´ tego samego dnia.
Kolejnym wa˝nym zagadnieniem by∏
problem niedostarczonych palet. Do tej
pory, je˝eli zabrak∏o wolnych samochodów, towar by∏ dostarczony w ciàgu nast´pnych dni. Ta sytuacja mia∏a si´ nie
powtarzaç. Ostatnim za∏o˝eniem by∏o
zachowanie wysokiego poziomu stopnia wykorzystania samochodu, na poziomie powy˝ej 90%.

Jedna z najwi´kszych w Polsce sieci
sklepów dyskontowych w poszukiwaniu oszcz´dnoÊci postawi∏a sobie za cel
obni˝enie kosztów zarzàdzania transportem, ale przy zachowaniu rygorystycznych wymogów terminowoÊci do- Za∏o˝enia
Rozwiàzanie
staw. Firma posiada kilka Centrów Dystrybucyjnych (CD), które dzielà Polsk´
Oprócz wymienionych wczeÊniej ceZadania tego podj´∏a si´ poznaƒska
na rejony. Ka˝de CD posiada pod swojà lów przyj´to pewne dodatkowe za∏o˝e- firma TALEX SA oferujàca od wielu lat
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nowoczesne rozwiàzania informatyczne wspierajàce zarzàdzanie przedsi´biorstwem. Talex od kilku lat jest partnerem firmy Baan na polskim rynku. Postanowiono wdro˝yç rozwiàzanie iBaan
RoutePro b´dàce cz´Êcià pakietu iBaan
for Logistics. Rozwiàzanie to oparte jest
na doÊwiadczeniu amerykaƒskiej firmy
Caps Logistics b´dàcej (podobnie jak Baan) cz´Êcià grupy kapita∏owej Invensys.
System RoutePro mo˝e pochwaliç si´
wieloma bardzo udanymi wdro˝eniami
i tym samym doskona∏ymi referencjami.

rokim zakresie pozwalajàc na zwi´kszenie efektywnoÊci pracy.
Jednym z cz´Êciej wykorzystywanych
w programie algorytmów jest tzw. algorytm „ciasteczka” (pie algorithm). W najwi´kszym uproszczeniu tworzenie trasy
polega na wybraniu zamówienia o najwy˝szym priorytecie, a nast´pnie do∏àczaniu do niego zamówieƒ (kolejnych
w hierarchii priorytetów i spe∏niajàcych
warunki brzegowe) znajdujàcych si´ na
trasie lub w jej pobli˝u.

2

Mo˝liwoÊci RoutePro
Program RoutePro charakteryzuje si´
bardzo ma∏ymi wymaganiami sprz´towymi: wystarczy Êredniej klasy komputer PC. Przyjaznym interfejsem pozwala
u˝ytkownikom na bardzo szybki start
w pracy, bez potrzeby d∏ugotrwa∏ych
szkoleƒ. Interfejs oparty jest na mapach
komputerowych, na których odwzorowane graficznie sà trasy, zamówienia,
centra dystrybucyjne i sklepy. Utworzone trasy mo˝na ∏atwo modyfikowaç
technikà „drag & drop”. Istnieje mo˝liwoÊç wspó∏pracy z ró˝nymi bazami danych, eksportowania utworzonych tras
w celu archiwizacji i wykorzystania do
póêniejszych zestawieƒ. RoutePro mo˝e
wspó∏pracowaç z systemami GPS, dzi´ki
temu operator mo˝e na bie˝àco kontrolowaç po∏o˝enie pojazdu na mapie programu. Program posiada bogaty zestaw
raportów pozwalajàcych uzyskaç informacje na temat zaplanowanych tras
i kosztów. Oprócz tego istnieje mo˝liwoÊç tworzenia nowych raportów przy
u˝yciu programu Crystal Reports.
RoutePro wspierany jest przez bardzo
elastyczny j´zyk makr pozwalajàcy na
du˝à ingerencj´ w zasady dzia∏ania programu i dajàcy mo˝liwoÊci dostosowania rozwiàzania do specyficznych potrzeb klienta.

Algorytmy planowania tras
Si∏à programu sà algorytmy planowania tras. Zawierajà one ró˝ne podejÊcia
do rozwiàzania „problemu komiwoja˝era”. Program oferuje kilkanaÊcie takich
algorytmów, a o tym, które z nich zastosowaç decyduje profil dzia∏alnoÊci zak∏adu, rodzaj Êwiadczonych us∏ug oraz iloÊç
i sposób rozmieszczenia CD i oddzia∏ów.
Konfiguracja programu umo˝liwia sterowanie parametrami algorytmów w sze-
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Przyk∏adem mo˝e byç sprawdzanie
czy ci´˝ar ∏adunku nie przekroczy∏ ograniczeƒ pojazdu lub czy samochód jest
przystosowany do przewo˝enia danego
towaru (np. samochód ch∏odnia).
Innego typu konfiguracjà mo˝e byç zakaz przewo˝enia obok siebie towarów
ró˝nego rodzaju (np. nie wolno przewoziç obok siebie kawy i cukru).
Oprócz standardowej konfiguracji
mo˝na wesprzeç si´ j´zykiem makr
i zdefiniowaç dodatkowe ograniczenia
lub funkcjonalnoÊci programu.

Po wdro˝eniu

1

a
CD
Do podstawowych parametrów konfiguracyjnych tego algorytmu nale˝y:
• wielkoÊç poczàtkowego kàta projektowania trasy (jest to kàt mi´dzy dwiema prostymi, które okreÊlajà obszar
na mapie, w którym zawarte sà zamówienia od dostawców brane pod uwag´ przez algorytm)
• maksymalny kàt projektowania trasy
(poczàtkowy kàt zostaje powi´kszony,
je˝eli pojazd mo˝e jeszcze zabraç jakiÊ ∏adunek)
• wielokrotnoÊç zwi´kszania zakresu
kàta
• promieƒ wokó∏ CD, wokó∏ którego nie
ma zastosowania kàt projektu trasy
• ograniczenia d∏ugoÊci trasy ze wzgl´du na koszt lub iloÊç kilometrów, godzin lub przekroczenie okreÊlonego
kosztu
Algorytmy oferujà równie˝ mo˝liwoÊç
do∏àczania zamówieƒ do ju˝ istniejàcych
tras i automatycznej zmiany kolejnoÊci
dostaw w zale˝noÊci od priorytetu zamówieƒ lub oszcz´dnoÊci czasu.
Podczas konfiguracji programu mo˝emy zdefiniowaç równie˝ wiele innych
ograniczeƒ na∏o˝onych na pojazdy, przewo˝one towary, obszary dzia∏alnoÊci,
czas otwarcia oddzia∏ów itd.

Efektem wdro˝enia w pierwszym CD
by∏a ca∏kowita zmiana sposobu planowania transportu. WÊród najwa˝niejszych rezultatów mo˝na wymieniç:
• skrócenie czasu potrzebnego do wygenerowania ca∏odziennego planu
tras do 10-20 minut
• zwi´kszenie punktualnoÊci dostaw
• praktyczne wyeliminowanie problemu
niedostarczonych palet
• zachowanie wskaêników wykorzystania ci´˝arówek na poziomie 90 – 95
procent.
• ograniczenie liczby kilometrów, a co
za tym idzie kosztów o 1,5 – 2 procent; przy kilkudziesi´ciu tysiàcach kilometrów dziennie sprawia to, ˝e
koszt programu i wdro˝enia powinien
zwróciç si´ w przeciàgu kilku miesi´cy.
Dzi´ki wypracowaniu standardowego
rozwiàzania i przekazaniu wiedzy u˝ytkownikom kluczowym klienta, firma
przy niewielkiej pomocy TALEX SA dokona∏a instalacji i wdro˝enia drugiego
centrum dystrybucyjnego i przygotowuje si´ do przeniesienia rozwiàzania do
kolejnych lokalizacji.
Przeszkolenie kluczowych u˝ytkowników oraz grupy wdro˝eniowej pozwoli∏o
klientowi osiàgnàç du˝à niezale˝noÊç od
dostawców rozwiàzaƒ informatycznych
i wi´kszoÊç problemów zwiàzanych z instalacjà i konfiguracjà narz´dzi do planowania tras firma mo˝e rozwiàzaç samodzielnie. Wdro˝enie RoutePro wp∏yn´∏o
doraênie na oszcz´dnoÊci w transporcie
dzi´ki zmniejszeniu liczy tras oraz na
lepszà organizacj´ pracy. W dalszym etapie dzi´ki analizie danych historycznych
b´dzie mo˝na zmieniç okna dostaw,
zmniejszyç flot´ samochodowà, co wp∏ynie na dalsze oszcz´dnoÊci.

