Magazynowanie i transport wewn´trzny

Rafa∏ Brzeski – Alkam System

Zabezpiecz swój magazyn - System bezpieczeƒstwa
Nowoczesne magazyny sà budowane
z myÊlà o optymalizacji iloÊci i jakoÊci
sk∏adowania towarów. Zagadnieniem,
które bardzo cz´sto bywa zaniedbywane, jest umieszczenie magazynu w Systemie Bezpieczeƒstwa. Artyku∏ ma na
celu przybli˝enie zagadnienia bezpieczeƒstwa obiektu w spojrzeniu systemowym. Poj´cie „System Bezpieczeƒstwa” zawiera wzajemnie powiàzane
trzy g∏ówne elementy. Pierwszy sk∏adnik to ochrona fizyczna, kolejne to
ochrona techniczna, w sk∏ad której
wchodzà zabezpieczenia mechaniczne
oraz ostatni sk∏adnik – Elektroniczne
Systemy Zabezpieczeƒ.

Aby magazyn by∏ bezpieczny, nie mo˝e zabraknàç ˝adnego ze sk∏adników.
Dodatkowo ich relacje muszà byç bardzo wywa˝one. Zachwianie proporcji
mo˝e bardzo pogorszyç poziom bezpieczeƒstwa, a uzupe∏nianie braków
jednego sk∏adnika pozosta∏ymi, bywa
niezmiernie kosztowne.

Ochrona fizyczna
Realizujà jà ludzie, z wszystkimi tego
rozwiàzania zaletami i wadami. To pracownicy ochrony fizycznej majà prawo
do legitymowania osób, kontrolowania
zawartoÊci przenoszonych toreb, na
uj´ciu osób podejrzanych koƒczàc. Ludzie jednak ulegajà pokusie szybkiego
wzbogacenia si´ i posiadajà wiele innych u∏omnoÊci, mogàcych wydatnie
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sparali˝owaç System Bezpieczeƒstwa pieczenie mechaniczne musi byç tak
dobrane, aby stawia∏o opór intruzowi
obiektu.
do czasu, a˝ nie pojawi si´ ochrona fiZabezpieczenia mechaniczne
zyczna, lecz ta musi zostaç powiadomiona o próbie wtargni´cia przez elekZwykle rozumiane jako zamki, kraty troniczne systemy zabezpieczeƒ. Najitp., majà w rzeczywistoÊci znacznie istotniejsze sà czasy reakcji poszczeszersze spektrum. Za zabezpieczenie gólnych sk∏adników systemu. Gdy
mechaniczne nale˝y równie˝ uznaç ochrona jest na miejscu, czas reakcji
przegrody konstrukcyjne, takie jak Êcia- b´dzie krótki, wi´c i zabezpieczenie
ny, stropy, konstrukcje bram itp. To one mechaniczne mo˝e byç relatywnie s∏abdecydujà o czasie, jaki potrzebuje po- sze. System Sygnalizacji W∏amania i Natencjalny intruz na wtargni´cie do wn´- padu powinien reagowaç, zanim intruz
trza magazynu i o specjalistycznym wy- znajdzie si´ ju˝ w obiekcie.
posa˝eniu niezb´dnym do sforsowania
Jednak nie to jest najwi´kszym proprzeszkody.
blemem. Statystyki przest´pstw jednoznacznie wskazujà, i˝ oko∏o 90-95% kraZabezpieczenia elektroniczne
dzie˝y to kradzie˝e pracownicze. Gdy
nie ma kradzie˝y z w∏amaniem, sprawa
W tym przypadku ró˝norodnoÊç sto- wykrycia nie jest ju˝ taka prosta. Ale
sowanych rozwiàzaƒ jest praktycznie i w tym przypadku System Bezpieczeƒnieskoƒczona. Najwa˝niejsze i praktycz- stwa oferuje katalog rozwiàzaƒ pozwanie zawsze spotykane to System Sygna- lajàcych na minimalizacj´ strat.
lizacji W∏amania i Napadu (SSWN) oraz
Ochrona fizyczna oferuje kontrole
System Nadzoru Wizyjnego (CCTV), jed- wnoszonych i wynoszonych towarów.
nak zale˝nie od potrzeb i chronionego Zabezpieczenie mechaniczne pozwala
mienia stosuje si´ jeszcze:
wydzieliç niektóre artyku∏y poprzez zaSystem Sygnalizacji Kradzie˝y (SSK)
mkni´cie i udost´pnienie wàskiej gruSystem Kontroli Dost´pu i Rejestracji pie osób. Zabezpieczenia elektroniczne
Czasu Pracy (ACC / RCP)
dajà dodatkowy, pot´˝ny or´˝ w postaSystem Rozg∏oszeniowy (PA)
ci ró˝nego typu wzajemnie powiàzaSystem Kontroli Wartowników (SKW). nych systemów.
Zwykle budowany jest równie˝ SysNajbardziej efektywnym jest System
tem Sygnalizacji Po˝aru oraz systemy Nadzoru Wizyjnego. Pozwala on na obodpowiedzialne za gaszenie i oddymia- serwacj´ i rejestracj´ dzia∏aƒ poszczenie, lecz to jest zagadnienie na odr´bny gólnych pracowników i innych osób
artyku∏.
przebywajàcych na terenie magazynów.
Gdy ju˝ zosta∏y zdefiniowane ele- To dzi´ki niemu mo˝emy odtwarzaç
menty sk∏adowe, mo˝na przystàpiç do wczeÊniej zaistnia∏e zdarzenia. Jednak,
dok∏adniejszego opisania wzajemnych by obserwowaç selektywnie, pracownirelacji.
cy ochrony muszà byç wyposa˝eni
Projektujàc System Bezpieczeƒstwa w dodatkowe rozwiàzania, które wskaobiektu zawsze rozpatruje si´ ró˝nego ˝à, co powinni w danej chwili obserwotypu zagro˝enia, m.in.: zagro˝enie kra- waç. I w tym momencie dotykamy niedzie˝à z w∏amaniem, kradzie˝à pra- zmiernie wa˝nego problemu, jakim jest
cowniczà, napadem, wandalizmem, sa- Integracja Systemów Bezpieczeƒstwa.
bota˝em itp.
JeÊli nawet wyposa˝ymy obiekt we
Przyk∏adowo, aby poprawnie zabez- wszystkie niezb´dne systemy, a prapieczyç magazyn przed kradzie˝à cownik ochrony b´dzie musia∏ interprez w∏amaniem, muszà w bardzo precy- towaç informacje samodzielnie, obiekt
zyjny sposób zadzia∏aç wszystkie sk∏ad- nie b´dzie optymalnie zabezpieczony.
niki Systemu Bezpieczeƒstwa. Zabez- Dzi´ki integracji, poszczególne podsys-
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temy mogà wymieniaç pomi´dzy sobà
informacje i podejmowaç odpowiednie
procedury bezpieczeƒstwa. Przyk∏adowo – otwarcie drzwi ewakuacyjnych generuje alarm (SSWN), obraz z zagro˝onego miejsca jest natychmiast wyÊwietlany na monitorze alarmowym. Wykrycie po˝aru powoduje reakcje SNW i PA,
który mo˝e generowaç wczeÊniej nagrane komunikaty dotyczàce ewakuacji. System Sygnalizacji Kradzie˝y generujàc alarm, mo˝e pozycjonowaç zintegrowane kamery obrotowe na wzbudzonà bramk´ antykradzie˝owà. Rów-

nie˝ system kontroli dost´pu mo˝e
przekazywaç informacje o próbie nieautoryzowanego wejÊcia od strefy,
a SNW wykorzystujàc zapis w trybie
pre-alarmu, mo˝e automatycznie odtworzyç zaistnia∏e zdarzenia jeszcze
przed wygenerowanym alarmem.
Powy˝sze zabiegi techniczne majà na
celu umo˝liwienie natychmiastowej weryfikacji zdarzenia alarmowego przez
pracownika ochrony fizycznej oraz bezb∏´dne podj´cie decyzji o wszczynanych dzia∏aniach ochrony obiektu.
Zastosowanie bardzo rozbudowa-

nych systemów technicznej ochrony
w rozleg∏ych obiektach magazynowych
minimalizuje straty i optymalizuje iloÊç
pracowników ochrony fizycznej. Nie
nale˝y jednak zapominaç, ˝e to ci pracownicy podejmujà w∏aÊciwe dzia∏ania
operacyjne w obiekcie i sà tam niezb´dni i niezastàpieni, a wszystkie zainstalowane systemy majà jedynie u∏atwiaç im prac´.
Wi´cej informacji:
Rafa∏ Brzeski rbrzeski@alkam.pl
rzeczoznawca „POLALARM”
Alkam System

Iwo Nowak

Krytyczne pó∏ godziny oszcz´dnoÊci – nowa koncepcja
w technologii wózków podnoÊnikowych
JCB razem ze swoim wy∏àcznym
przedstawicielem w Polsce, firmà Interhandler Sp. z o.o., przedstawiajà jedyny
w Êwiecie wózek podnoÊnikowy z teleskopowym wysi´gnikiem – TELETRUK.
Konstrukcja wysi´gnika zapewnia wysoki zasi´g do przodu. Mo˝liwoÊç za∏adunku i roz∏adunku Êrodków transportowych tylko z jednej strony jest podstawowà zaletà wózka JCB TELETRUK.
Oprócz oszcz´dnoÊci w czasie, które
mogà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od warunków pracy, mo˝na uzyskaç ogromnà, a˝
38% oszcz´dnoÊç powierzchni!
Place za∏adunkowe, centra dystrybucyjne i magazyny przeprowadzi∏y badania czasoch∏onnoÊci za∏adunku. Mi´dzynarodowy spedytor European Cargo
Systems uzyska∏ oszcz´dnoÊç czasu wynoszàcà, a˝ do pó∏ godziny przy za∏adunku jednej naczepy. Sta∏o si´ to mo˝liwe wy∏àcznie dzi´ki za∏adunkowi
TELETRUKIEM naczepy poprzez podniesienie plandeki tylko z jednej strony
oraz mo˝liwoÊci szybszego i sprawniejszego wy∏adunku g∏´biej lokowanych
towarów. Dodatkowo oszcz´dza si´
jeszcze powierzchni´.
Oszcz´dnoÊç czasu przy oplandekowanych naczepach jest jednym z g∏ównych powodów zakupu TELETRUKA.
European Cargo Systems zwi´kszy∏o
swojà zdolnoÊç dostaw „w∏aÊnie na
czas”, gdzie ∏adunki niektórych klien-

tów nie by∏y gotowe do wysy∏ki przed
godzinà 18.00. W zwiàzku z tym ka˝da
minuta podczas za∏adunku w centrum
dystrybucji by∏a wa˝na. Dyrektor Zarzàdzajàcy Paul Hill potwierdzi∏, ˝e „Pó∏
godziny oszcz´dnoÊci jest krytyczne.
Brzmi dramatycznie, ale to prawda. Zaoszcz´dzone pó∏ godziny pozwala kierowcy zdà˝yç na przepraw´ promowà.
Prosz´ sobie wyobraziç, co oznacza dla
firmy zaoszcz´dzone pó∏ godziny przy
za∏adunku/roz∏adunku, je˝eli obs∏ugujemy 30-40 ci´˝arówek dziennie”.
Bli˝sze informacje mo˝na uzyskaç w siedzibie spó∏ki:

Interhandler Sp. z o.o.
87-100 Toruƒ, ul. Wapienna 6,
tel. (0-56) 610 28 34, fax (0-56) 639 00 09
www.interhandler.pl, e-mail: office@interhandler.pl
lub jednym z oddzia∏ów :
Brzeg, ul. Sikorskiego 8, tel./fax (077) 416 26 36
Gdaƒsk/Rusocin, ul. Rataja 2, tel. (058) 692 03 23, (058) 692 08 78
Katowice/Mys∏owice, ul. Ks. Boƒczyka 15,
tel. (032) 316 20 35 fax. (032) 316 24 10
Olsztyn, ul. Jagielloƒczyka 38a, tel. (089) 521 86 05
Poznaƒ/Paczkowo ul. Poznaƒska 5, tel. (061) 815 75 06,
tel./fax (061) 815 74 73
Rzeszów, ul. Okulickego 20, tel/fax (017) 863 68 73
Szczecin/Zieleniewo ul. D∏uga 1,tel. (091) 561 08 25,
tel./fax (091) 561 04 92
Warszawa/¸omianki ul. Prosta 2,tel. (022) 751 44 13,
fax (022) 751 44 16
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