Magazynowanie i transport wewnętrzny

Można spodziewać się poprawienia
warunków opłacalności stosowania
wózków wielofunkcyjnych wraz z obniżką cen na te urządzenia i dalszym
wzrostem płac. Należy też stwierdzić,
że przesłanek przemawiających za stosowaniem wózków wielofunkcyjnych
jest tym więcej, im bardziej zaawansowane technologicznie są procesy przepływu materiałów i informacji. Dlatego
obecnie w warunkach polskich można
spodziewać się opłacalności stosowania wózków wielofunkcyjnych jedynie
w magazynach projektowanych technologicznie od podstaw z uwzględnieniem wykorzystywania tych zaawansowanych urządzeń.
Rys. 4. Symulacja wzrostu kosztów przy 17% rocznym wzroście płac oraz 14 pracownikach
stanowiących ekwiwalent wózka.

Analiza i wnioski
Przedstawione na rys. 2 oraz 3 symulacje wskazują na zdecydowaną
nieopłacalność wprowadzenia wózków
wielofunkcyjnych do istniejących magazynów dystrybucyjnych wobec przyjętych założeń. Określenie warunków
opłacalności stosowania tych wóz-

ków może być dokonane empirycznie.
Przy założeniu, że roczny procentowy
wzrost płac wynosi 17%, a liczba pracowników stanowiących technologiczny ekwiwalent wózka wynosi 14 (rys. 4),
zastosowanie wózka widłowego wielofunkcyjnego (Model 1) zwróci się po
upływie 9 lat. Należy jednak traktować
to założenie jako mało realne.
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Na przełomie września i października na rynek wydawniczy trafi kolejna książka Jerzego Majewskiego,
autora bardzo przychylnie przyjętej
nie tylko w środowisku logistyków
„Informatyki dla logistyki”. Nowa
pozycja wydawnicza to „Informatyka
w magazynie”. Jak sugeruje sam tytuł,
Czytelnicy znajdą tam kontynuację
i rozwinięcie wątków ujętych w poprzedniej pracy znanego eksperta
w dziedzinie systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie
przedsiębiorstwem.
O magazynowaniu napisano wiele
opracowań, charakteryzując je jednak
pod względem techniczno – organizacyjnym. Treści, zawarte w książce
Majewskiego, stanowią znaczące
uzupełnienie problematyki procesów
magazynowania, ale postrzeganych

tym razem w ujęciu informatycznym.
Usystematyzowanie zasad magazynowania w ujęciu informatycznym to nowa
jakość dla dziedziny, której poświęcona
jest anonsowana praca. Autor podkreśla, że bez technik informatycznych
wspomaganych technikami automatycznej identyfikacji i gromadzenia danych
nie byłoby możliwe uzyskanie wielu
nie stosowanych dotychczas rozwiązań
w organizacji magazynowania. Celem
autora było uogólnione przedstawienie procesów magazynowych w kontekście ich wspomagania przez system
informatyczny klasy WMS (Warehouse
Management System), który jest w stanie „dostosować” się do mnogości
występujących w praktyce wariantów
magazynowania.
Książka, która ukaże się w serii
BIBLIOTEKA LOGISTYKA, jest adreso-

wana zarówno do gremiów kierowniczych firm produkcyjnych i dystrybucyjnych, jak i do osób nadzorujących
magazynowanie materiałów występujących w łańcuchach dostaw.
Więcej informacji o książce
i sposobie jej nabycia w serwisie
www.bibliotekalogistyka.pl
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