
6

Expedicný
terminál
Nová funkcionalita

pre efektívne riadenie
pekárenskej expedície

Velký nárast tokov tovarov na trhu, si vyžaduje implemen

táciu efektívnych systémov riadenia skladových a expedicných

operácií. Neocenitelnou službou pre tieto systémy je možnost

automatickej identifikácie jednotlivých tovarov (balení) pri

jednotlivých transakciách, ktorá v spojení so znalostou presnej

lokalizácie (skladovej pozície), umožnuje vznik mimoriadne

efektívneho a komplexného skladového a expedicného sys
tému.

Aplikácia"Expedicný terminál" je dôležitou súcastou takých

to systémov a je urcená pre širokú škálu distribúcie tovarov.

Uplatnenie nájde však hlavne pri rýchloobrátkovom tovare.

Typickým príkladom rýchloobrátkového tovaru, vzhl'adom na

jeho krátku trvanlivost, je produkcia pekární alebo podnikov

iných odvetví potravinárskeho priemyslu.

Expedicný terminál zabezpecuje optimalizáciu procesu

vychystávania tovaru na expedicné pozície, pre jednotlivé roz

vozné linky, v poradí jednotlivých odberných miest. S expedic

ným terminálom môžete aj vy lahko optimalizovat expedíciu
Vášho tovaru.

Základné charakteristiky expedicného terminálu:
jeho implementáciou sa skladový a expedicný systém stáva

komplexným

je výstupom informacného systému až k manipulacným

pracovníkom

umožnuje flexibilne dispecersky riadit proces expedície

optimalizuje proces vychystávania tovaru a využitia ex pe

dicných priestorov

je cestou k spokojnému, vcas obslúženému odberatelovi

Hlavné výhody:

vychystávanie tovaru na expedíciu bez papiera v ruke

jednoduché a prehl'adné ovládanie

zvyšovanie výkonnosti manipulacných pracovníkov

casová úspora

optimálne využívanie expedicných pozícií

vysoká presnost

jasná dokumentácia všetkých procesov
návratnost

Uvedené výhody sú dosahované hlavne z dôvodu zrýchlova

nia a racionalizácie procesu expedície. Výroba môže zacat ne

skôr a tovar je dodaný na miesto cerstvejší. Najväcšou výhodou

je teda casová úspora, výrazné zjednodušenie celého procesu

expedície (vychystanie tovaru, organizácia poradia nakládky,

menší casový prestoj rozvoznej linky). V neposlednom rade

je velkou výhodou i úspora pracovných síl a eliminácia omylu
I'udského faktora.

Užívatelsky jednoduchý a prehladný interface expedicného

terminálu sa stane neocenitelnou pomocou pre zamestnan

cov, na ktorých sú kladené coraz vyššie požiadavky a neraz

pracujú pod velkým casovým stresom.

Pri riadení "Expedicným terminálom" môžu sa sústredit na

kvalitnejšie zaobchádzanie s tovarom a správne vyhodno

covanie jeho množstva. Expedicný terminál je v konecnom

dôsledku cestou k spokojnému zákazníkovi, ktorý bude vždy

obslúžený správne a vcas.

Expedicný terminál je vhodný pre všetky velkosti výrobno

obchodných spolocností. Jeho softwarová štruktúra umožnuje

na základe plnej parametrizovatel'nosti, vysokej flexibilite pri
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Chirasys - tradicný

dodávatel' informacných

technológií pre pekárov

Každé odvetvie priemyslu má

svoje špecifiká, ktorým je pot

rebné pri tvorbe informacného

systému (IS) venovat primeranú

pozornost. Typickým pre pekár

stvo je napríklad objednávkový

systém s variabilnými cenníkmi,

zároven umožnujúci rôzne ce

nové akcie, s previazanostou na

linkové rozvozy.

Spolocnost Chirasys s.r.o. sa

v roku 2002 na základe po

žiadavky trhu, rozhodla vyvi

nút odvetvovo orientovaný

informacný systém IBIS/Bread,

ktorým je snaha pokryt všetky

špecifické požiadavky pekáren

ského priemyslu na informac

né technológie (vid. referencie

www.chirasys.sk). Na základe

svojich dlhorocných skúsenos

tí sa spolocnost Chirasys v po

sledných rokoch zaoberá vývojom komunikacných, integ

racných technológií a vysoko sofistykovaného softwarového

príslušenstva, ktorého príkladom je strucne popísaná aplikácia

"expedicný terminál". Jozef BAŠNÁK
CHIRASYS s.r.o.

pl nen í požiadaviek zákazn íka,

systém implementovat v,každej

rozvíjajúcej sa spolocnosti.

Po technickej stránke

Expedicný terminál využí

va základnú dosku s pasívnym

chladením a neobsahuje hard

. disk (nie sú tam teda žiadne

pohyblivé casti, ktoré by mohli

spôsobovat casom problémy).

Je dodávaný snainštalovaným

operacným systémom Linux a

sa-motný zobrazovací softwa

re je tiež súcastou dodávky.

Zobrazovacou jednotkou je LCD

lubovolnej vel'kosti. Zákazník sa

na celý terminál pozerá ako na

jedno zariadenie, takže v prí

pade chyby hardware alebo

software dodávatel odstranuje

problém ako celok.

Ako na to?

Princíp je v umiestnení termi

nálov na jednotlivých expedic

ných rampách (boxoch). Tieto

zobrazujú všetky potrebné in

formácie, podla ktorých je riade

ný proces vychystávania jednotlivých liniek a rozmiestnovanie

jednotlivých expedovaných položiek na príslušnú expedicnú

rampu v správnom poradí nakladania. Pomocou dispecer

ského riadenia si dispecer centrálne navolí príslušné položky,

ktoré ide rozdel'ovat. Pre správne fungovanie treba zabezpecit
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nastavenie císelníkov zariadení

(terminálov), rozvozových trás,

parametrov, prípadne etikiet.
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