Magazynowanie i transport wewn´trzny

Micha∏ Kizyn

Warunki uczestnictwa firm w otwartych sieciach
dystrybucyjnych (cz. 1)
Przystàpienie Polski do UE wià˝e si´
z nadziejami na o˝ywienie gospodarki,
mi´dzy innymi dzi´ki rozszerzeniu rynków zbytu dla towarów krajowych producentów, jak i na mo˝liwoÊci szerokiego dost´pu do surowców, materia∏ów
i wyrobów producentów zachodnich.
Podstawowym jednak warunkiem wykorzystania tych nowych mo˝liwoÊci w zakresie pozyskania nowych rynków zbytu
dla towarów krajowych producentów,
b´dzie spe∏nienie obowiàzujàcych w UE
standardów dotyczàcych: funkcjonalnoÊci, niezawodnoÊci dzia∏ania, trwa∏oÊci,
serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego oraz norm i certyfikatów bezpieczeƒstwa u˝ytkowania. JednoczeÊnie
mo˝liwoÊç oferowania krajowych wyrobów na rynki zachodnie do sprzeda˝y

w obrocie detalicznym i hurtowym wymagaç b´dzie spe∏nienia systemów
i standardów obowiàzujàcych w europejskim obrocie towarowym. Odnoszà
si´ one mi´dzy innymi do: koniecznoÊci
stosowania znormalizowanych opakowaƒ wyrobów, wprowadzania do obroty
towarowego jednostek logistycznych
o znormalizowanych parametrach transportowo-magazynowych, systemów
znakowania towarów oraz jednostek logistycznych standardowymi, elektronicznymi symbolami i kodami, umo˝liwiajàcymi automatycznà ich identyfikacj´ u wszystkich partnerów handlowych,
a szczególnie na stanowiskach kasowych
w supermarketach. Dotyczy to tak˝e
stosowania systemów telekomunikacyjnych, a tak˝e nowoczesnych narz´dzi informatycznych oraz
Internetu do przekazywania informacji
i dokumentów w postaç standardowych
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munikatów. Globalne
sieci dystrybucyjne
dzia∏ajàce na rynkach
otwartych (europejskich i Êwiatowych) realizujà przep∏ywy towarów w ramach logistycznych ∏aƒcuchów
dostaw, sterowanych
za pomocà systemów
informatycznych,
umo˝liwiajàcych
uczestnikom ∏aƒcucha
sterowanie i monitorowania przep∏ywu towarów poprzez sieç
internetowà. Zaznaczyç nale˝y, ˝e g∏ównymi ogniwami ∏aƒcuOFERUJE:
chów dostaw ∏àczàcymi dostawców i odNajwy˝szej jakoÊci urzàdzenia do obs∏ugi magazynów biorców sà ich magasystemy rega∏ów i sprz´t do transportu wewn´trznego.
zyny. Magazyny, poSpecjalnoÊç firmy - rega∏y do biur, bibliotek i archiwów.
mi´dzy którymi doko-
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nywany jest przep∏yw towarów, informacji i dokumentów, muszà byç w pierwszej kolejnoÊci przygotowane do w∏àczenia si´ do uczestnictwa w zintegrowanych ∏aƒcuchach dostaw, poprzez
spe∏nienie odpowiednich wymagaƒ i warunków zawartych w obowiàzujàcych
w kraju przepisach, normach i standardach skorelowanych z wymaganiami
obowiàzujàcymi w globalnych sieciach
dystrybucyjnych UE. Podstawowe warunki jakie nale˝y w szybkim czasie
wprowadziç w przedsi´biorstwie,
a szczególnie w jego magazynach to:
• wspó∏uczestnictwo w logistycznych
∏aƒcuchach dostaw z wybranymi kontrahentami handlowymi o d∏ugotrwa∏ej i partnerskiej wspó∏pracy, wprowadzenie opakowaƒ wyrobów spe∏niajàcych wymagania w odniesieniu do:
wymiarów, konstrukcji, wykonania,
certyfikacji, oznakowania symbolami
logistycznymi i informatycznymi wg
standardów EAN•UCC w takim zakresie, a˝eby by∏y one czytelne i jednoznacznie identyfikowa∏y wyrób nie tylko w krajowym, lecz tak˝e europejskim detalicznym obrocie towarowym
• wprowadzenie znormalizowanych
jednostek logistycznych jako standardowej postaci ∏adunków z wyrobów
wprowadzanych do hurtowego obrotu towarowego w zakresie: kszta∏tu,
wymiarów, masy, rodzaju urzàdzeƒ
do formowania i zabezpieczania oraz
zasad znakowania symbolami logistycznymi i informatycznymi wg standardów EAN•UCC, umo˝liwiajàcych
monitorowanie miejsca pobytu ka˝dej jednostki logistycznej w ∏aƒcuchu
dostaw za pomocà globalnego systemu identyfikacji EAN•UCC
• wprowadzenie w przedsi´biorstwie
systemu automatycznego gromadzenia danych (ADC) w zakresie sprz´tu,
oprogramowania oraz znakowania
wyrobów symbolami informatycznymi wg standardu EAN•UCC, celem
umo˝liwienia identyfikacji i automa-
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tycznego odczytu danych zawartych
na opakowaniach towarów otrzymywanych od dostawców – uczestników
systemu EAN•UCC
• wprowadzenia w magazynach warunków przechowywania surowców, materia∏ów i wyrobów, które sà okreÊlone w normach i przepisach oraz zasad ich ciàg∏ego monitorowania,
a tak˝e wymagaƒ w odniesieniu do
warunków higieniczno-sanitarnych
zawartych w Dyrektywach UE (np. zasady GHP1, system HACCP2 itp.)
szczególnie w odniesieniu do towarów szybko rotujàcych
• wprowadzenia nowoczesnych narz´dzi informatycznych oraz zapewnienie
dost´pu do sieci telekomunikacyjnych
dla umo˝liwienia elektronicznego
kontaktu z otoczeniem (klientami) poprzez ogólnodost´pnà sieç internetowà, w zakresie udost´pniania informacji o produkowanych wyrobach, a tak˝e wprowadzenia systemu EDI dla
elektronicznej wymiany danych i dokumentów handlowych pomi´dzy
kontrahentami w postaci elektronicznych komunikatów wg standardu
UN/EDIFACT, opracowanych zgodnie
z przewodnikiem EANCOM.
Powy˝sze warunki od dawna zawarte
sà w krajowych normach, przepisach
i standardach, lecz z ró˝nych powodów
(koniecznoÊç zakupu kosztownego
sprz´tu, oprogramowania oraz skomplikowane wdro˝enia – co stanowi∏o trudnà do pokonania barier´ dla ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw, a tak˝e koniecznoÊci wspó∏udzia∏u partnerów) by∏y w bardzo ograniczonym zakresie
wprowadzane w praktyce gospodarczej.
Nale˝y jednak pami´taç o tym, ˝e kontrahenci zachodni, z którymi przewidujemy nawiàzaç Êcis∏à wspó∏prac´ na zasadach partnerskich, b´dà w sposób bardzo rygorystyczny wymagaç od nas
i kontrolowaç stosowanie tych wszystkich systemów i standardów obowiàzujàcych w obrocie towarowym w sieciach
dystrybucyjnych UE. W kolejnych numerach czasopisma Logistyka przedstawione zostanà podstawowe przepisy prawne, normy oraz standardy obowiàzujàce
przy wprowadzaniu naszych towarów
do obrotu w otwartych sieciach dystrybucyjnych.

II Mi´dzynarodowe Targi Transportu i Logistyki
W dniach 15-19 wrzeÊnia 2003 roku w Brnie w Rep. Czeskiej odb´dà si´ II Mi´dzynarodowe Targi Transportu i Logistyki. Wraz z równoleg∏à imprezà-Mi´dzynarodowymi Targami Maszynowymi MSV, sà one najwi´kszà imprezà targowà organizowanà przez spó∏k´ Targi Brno. Projekt ten ma kontynuowaç tradycj´ Êrodkowoeuropejskich targów logistycznych INTRAMA i CENETRA. W poprzedniej, I edycji Targów
Transportu i Logistyki w 2001 r. wzi´∏o udzia∏ 221 firm z 14 krajów.
Targi Transportu i Logistyki w Brnie odbywajà si´ w cyklu dwuletnim i obejmujà
takie grupy produktów, jak: statki, pojazdy szynowe, samoloty, dêwigi, urzàdzenia
podnoszàce, windy, wózki i urzàdzenia transportowe, urzàdzenia manipulacyjne,
rusztowania, maszyny dla bran˝y opakowaƒ przemys∏owych, technika magazynowa,
maszyny i urzàdzenia monta˝owe, badania, instytucje w bran˝y logistyki i transportu itp. Targom b´dà towarzyszyç specjalistyczne konferencje i seminaria. Patronat
nad targami objà∏ Czeski Zwiàzek Logistyczny oraz Czeskie Zrzeszenie Spedytorów
i Logistyków. Informacje: ww.targi.brno.pl

Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej GHP (Good
Higienic Practice)
2 Analiza Zagro˝eƒ i Krytycznych punktów Kontroli HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
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