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Naprakész technológia
Mely megatrendek tesznek próbára 
minket, és miként küzdhetjük le őket 

proaktívan? 
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Vezércikk

Tisztelt Olvasók! 

Engedjék meg, hogy soraimat Charles Darwin egyik 
idézetével nyissam, amint a pár héttel ezelőtt a berlini 
Nemzetközi Ellátási Lánci Konferencián tartott előadá-
somat is: „Nem a legerősebb faj marad életben, nem is 
a legokosabb, hanem az, aki a legfogékonyabb a válto-
zásokra.” A jelen helyzetre alkalmazva ez azt jelenti, hogy 
a vállalatoknak – mint bármely más „fajnak” – is folyamato-
san érvényesíteniük kell magukat a piacon, és fejlődniük 
kell – mert a változáshoz igazodni nem lehetőség, hanem 
szükségszerűség.
 De mi hajtja ezt a változást, és vele minket? Középpont-
jában az ügyfél áll, aki elvárja, hogy logisztikai és anyagke-
zelési partnere a változó elvárásokhoz és követelmények-
hez igazítsa szolgáltatásait. E fejlődést a megatrendek is 
erősítik, például a digitalizáció és urbanizáció, a fenntart-
hatóság és a környezetvédelem, valamint az e-kereskede-
lem szárnyalása. 
 A raktárak kulcsfontosságú szerepet játszanak ebben, 
mivel adatokat is tartalmaznak, melyek azonban java- 
részt kihasználatlanul hevernek bennük. Ezen „adatsilók” 
feltárása, az adatok és információk összekapcsolása,  
konszolidálása, és értelmezése napjaink egyik legfonto-
sabb feladata. Kialakulóban van a raktárak virtuális rak-
tára, mely a változás jelenlegi dinamikájához való sikeres 
igazodás kulcsa. 
 Nyílt architektúrájú szoftvereken, és más digitális plat-
formok – például a dokkok és rakodóudvarok, a szállítás 
és az elosztott rendelések irányítása, valamint a mestersé-
ges intelligencia – támogatásán és hálózatba bevonásán 
keresztül többcsatornás logisztikát és egységes kereske-
delmet fejlesztünk, a rendelés beérkezésétől a kiszállításig. 
E platformon az ellátási lánc összes érintett partnere meg-
osztja adatait, és valós időben működik együtt egymással.
 Az SSI Schaefer része eme folyamatos fejlődésnek. 
Több mint 80 éves múltra visszatekintő családi vállalkozás 
vagyunk, aki jelenleg a raktári logisztikai megoldások glo-
bális szállítójaként támogatja ügyfeleit, a jövőben azonban 
majd egyre inkább a teljes ellátási lánc irányítójaként.

 Bevált módszereinket megtartva továbbra is a modu-
láris, skálázható, hatékony és fenntartható logisztikai 
megoldásokra fogunk összpontosítani, melyek (a trendet 
meghatározó irányt mutatva) a jövőben egy teljes körű ellá-
tási lánci platformmal ötvözve fogják teljesen kibontakoz-
tatni képességeiket. Lefektetjük az alapokat, és proaktívan 
kezeljük a változásokat, miközben támogatjuk ügyfeleinket 
abban, hogy teljesítsék a végfelhasználóik elégedettségé-
vel kapcsolatos saját ígéreteiket. Mindez már nem csupán 
egy jövőkép, de bizonyos mértékben maga a valóság. Az 
anyagkezelő „faj”, és vele a raktárak virtuális raktára ezáltal 
hozzáadott értéket fognak teremteni ügyfeleik, és az ő ügy-
feleik számára. Tartson velünk ezen az úton!
 Fáradhatatlanul dolgozunk azon is, hogy megoldásokat 
dolgozzunk ki az urbanizáció exponenciális növekedésé-
nek kezelésére – például az Expo 2020 dubaji világkiál-
lításon most bemutatott függőleges növénytermesztési 
modellel. A berlini székhelyű Infarm start-up partnereként 
az SSI Schaefer az anyagkezelési ágazat egyetlen szerep-
lője, aki közösen kifejlesztett megoldást mutat be a gyor-
san növekvő népesség élelmiszerellátására a jövő mega-
városaiban. A megoldás további előnye a rövid távolság 
a fogyasztóig – egy izgalmas, de bizonyíthatóan teljesíthető 
logisztikai feladat.
 A dubaji német pavilon „A jövő városa” laborjában 
bemutatott függőleges növénytermesztési elv ismétel-
ten rámutat az SSI Schaefer csoport által ügyfeleinek tett 
értékígéretre és elkötelezettségünkre egy fenntarthatóbb 
és biztonságosabb jövő megteremtése iránt, az erőforrá-
sokat felelősen használó és hatékonyabb módszerekkel. 
A jelen esetben a tét az alapvető élelmiszerellátás biztosí-
tása, de ugyanez érvényes valamennyi ágazatra, különösen 
a középvállalkozások esetében, akik egyre összetettebb 
követelményekkel szembesülnek, és – nagyon helyesen – 
időtálló megoldásokat várnak el.  
 Nyugodtak lehetnek afelől, hogy logisztikai és anyagke-
zelési partnerként a jövőben is támogatni fogjuk vállalata 
fejlődését intelligens raktári megoldásainkkal, melyek vala-
mennyi említett követelményt kielégítik, a digitalizáció és 
az automatizálás terén is. A jövő – a Dolgok internete – felé 
vezető úton az új szolgáltatások, a gépi tanulás és a mes-
terséges intelligencia szerepe egyre fontosabb lesz.
 Vállalati magazinunkban, az Update-ben minden 
bizonnyal talál majd jónéhány ösztönző ötletet. Kellemes 
olvasást kívánunk!

Szívélyes üdvözlettel,

Steffen Bersch
Az SSI Schaefer csoport vezérigazgatója

Logisztikai és anyagkezelési
partnerként a jövőben is 
támogatni fogjuk vállalata
fejlődését intelligens raktári 
megoldásainkkal, 
a digitalizáció és az 
automatizálás terén is.
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Megatrendek
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Megatrendek

Az emberek mindig is úgy vélték, hogy folyamatosan 
változó időkben élnek. A változások üteme azonban egyre 
csak gyorsul – elég arra gondolni, hogy több idő telt el a 
piramisok építése és Kleopátra uralkodása között, mint 
Kleopátrától az okostelefon feltalálásáig. Az ipariaso-
dás megjelenése óta különösen felgyorsult e változás, 
melynek sebessége napjainkra, a harmadik évezredben, 
egyenesen szédítővé vált.

A változások trendeket követnek, és minden korsza-
kot megatrendek jellemeznek. De mit is jelent a mega- 
trend kifejezés, és mely megatrendek fogják befolyásolni 
számos vállalat stratégiáját és üzleti területeit? 

A megatrend jelentése meglehetősen egyszerű: 
egy lineárisan növekvő trendről van szó, mely jelentős 
hatást gyakorol a globális eseményekre és nagy stratégiai 
fontossággal bír. Egy szemléletváltozás része, és rendkívül 
hosszú ideig tart. Ha ezen paraméterek szempontjából 
vizsgáljuk a világot, világosan látszik négy jelenleg rele-
váns megatrend: a demográfia, az urbanizáció, a techno-
lógiai változás és a környezetbarát technológiák. E négy 
trend, melyek kölcsönösen formálják és befolyásolják 
egymást, világszerte kivehető. 

Urbanizáció: megavárosok innovatív városi 
logisztikával
Világszerte továbbra is javában folyik a városokba való 
elvándorlás. Óriási megavárosok – 20 milliós vagy annál is 
nagyobb népességű városi területek, pl. Sanghaj, Peking, 
Kinshasa, Tokió, vagy Mexikóváros, melyekhez képest 
Berlin, Németország metropolisza, vidéki idillnek tűnik – 
már évek óta léteznek számos országban. Nem úgy fest, 
hogy e megatrend egyszer majd véget ér. 

A városlakó fogyasztók igényei növekednek – egyre 
inkább testreszabott termékeket vagy aznapi szállítást 
várnak el. Az online kereskedelem növekedése a szállítási 
forgalom sűrűsödésével jár, mely egyre inkább eltömíti 
a városi utcákat, míg végül teljesen bedugulnak. Az egyik 
lehetséges megoldás erre a „vertikális mezőgazdaság” 
kialakítása a városközpontokban található toronyházakban, 
mely ígéretes lehetőséget kínál a szállítási távolságok 
lerövidítésére. A logisztika készen áll arra, hogy innovatív 
megoldásokat kínáljon.

Demográfia, urbanizáció, technológiai változás és környezetba-
rát technológiák: életképességük megőrzéséhez a vállalatoknak 
reagálniuk kell ezen fejleményekre.

Megatrendek – a vállalatvezetés 
és a stratégia mozgatórugói

Demográfia: Ellentétes trendek, azonos 
következményekkel  

A Föld egyre kihasználtabb és zsúfoltabb. A szakértők 
kilátásai szerint a világ népessége 2030-ra eléri a 8,5 mil-
liárdot, ami egyhatodnyi növekedést, 1,2 milliárd embert 
jelent a mindössze tizenöt évvel ezelőtti helyzethez képest. 
Ehhez a trendhez további jelentős fejlemények kapcsolód-
nak: a sűrűn lakott fejlődő országokban a népességnöve-
kedés elsősorban a fiatalok számában mutatkozik, melyhez 
a középosztály bővülése társul. Az iparosodott nyugati 
országokban az ellenkező trend tapasztalható: a népesség 
korosodása – a 65 év felettiek száma itt 2030-ra várhatóan 
eléri az egymilliárdot. E demográfiai trendek következmé-
nyei eltérőek, de végeredményük azonos: a digitalizáció és 
a mesterséges intelligencia (MI) egyre fontosabbak lesznek.

De miért? Egyfelől, a feltörekvő ipari országokban 
rohamosan nő a fiatalok száma, akik rendkívül fogéko-
nyak az Internetre és a hozzá kapcsolódó technológiákra. 
Számos esetben online vásárolnak, ami az e-kereskede-
lem további növekedéséhez vezet. A vállalatok számára 
ez a fejlemény azt jelenti, hogy logisztikájukat a szolgál-
tatásokat terhelő növekvő igényekhez és elvárásokhoz 
kell majd igazítaniuk. Másfelől, az iparosodott nyugati 
országok egyre nagyobb arányú idős lakossága nagyobb 
igényt jelent egészségügyi termékek és a tárolásukhoz 
és szállításukhoz szükséges eszközök iránt. És mivel az 
iparosodott országokban az idősek többsége egyértel-
műen a középosztályba tartozik, egyre kevesebb dolgozó 
akad az alacsony képzettséget igénylő állások betöltésére, 
ami még inkább nélkülözhetetlenné teszi a mesterséges 
intelligenciát és az automatizálást.
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Megatrendek

Környezetbarát technológiák: a jövő témakörei 
és munkahelyteremtő erők 
Digitalizáció nélkül elképzelhetetlen a fenntarthatóság, 
fenntarthatóság nélkül pedig semmi nem fogja meg-
állítani a klímaváltozást. Minden összefügg egymással. 
A világpolitikában és -gazdaságban ma már széles körűen 
elfogadott, hogy a klímaváltozást az emberiség okozza. 
Az új amerikai elnök, Joe Biden jövőképe a klímaváltozás-
ról, mint a munkahelyteremtés mozgatórugója, világossá 
teszi, hogy a környezetbarát technológiák a jövő kulcsfon-
tosságú témakörei közé tartoznak, melyekből a vállalatok 
profitálhatnak. A környezetbarát technológiák ezért már jó 

ideje szélesebb megatrenddé kezdenek alakulni, mely  
az idő teltével egyre fontosabb lesz. Egyre nagyobb 
nyomás nehezedik a logisztikára és az anyagkezelésre, 
hogy fenntartható megoldásokat dolgozzanak ki az 
energiafogyasztás és a csomagolási hulladékok csökken-
tésére, illetve – többek között – a szállítás és az áruk újbóli 
felhasználása terén.

Egyértelmű, tehát, hogy ha egy vállalat sikeres akar 
maradni, akkor szemmel kell tartania a megatrendeket, 
elemeznie alakulásukat és kezelnie az általuk támasztott 
kihívásokat, lehetőségekként tekintve azokra. Rohamosan 
változó jelenünkben ez minden korábbinál inkább igaz.

Technológiai változás: egy szép új világ az MI-vel  
és az IoT-vel
A megavárosok új kihívásokat szülnek. Ám ennyi ember 
összezsúfolódása új lehetőségekkel is jár – az urbanizáció 
rendkívüli közelségbe hozza a tehetségeket, a szorosabb 
hálózatépítés pedig segít a fenti kihívásokra megoldást 
jelentő technológiai újítások megvalósításában. Már látjuk, 
miként tör be egyre inkább életünkbe szinte napról napra, 
és gyakorlatilag minden téren a mesterséges intelligen-
cia, a robotika, sőt, a virtuális valóság. A jövőben életünk 
jelentős részét gépi tanulással kombinálva az MI fogja 
megtervezni, ezzel növelve hatékonyságunkat. Ez a terme-
lés területére is igaz. A 21. században az adatok jelentik 
azt, amit a 20. században az olaj, még korábban pedig 
a kenyér: a gazdasági fejlődés döntő fontosságú mozga-
tórugóját. Az adatcsere a Dolgok internetén (IoT) keresztül 
történik, a döntések pedig automatikusan születnek, előre 
meghatározott sztenderdek alapján. 

A vállalatok például kisebb tárolólétesítmé-
nyeket tarthatnak fenn egy városközpontban, 
melyek a mesterséges intelligenciának és az 
adatok kitűnő rendelkezésre állásának köszön-
hetően előre tudhatják, mit igényelnek majd az 
ügyfelek a közeljövőben. 
 A logisztika nem pusztán arról szól, hogy az 
automatizált döntéshozatal lehetővé tételéhez 
aktívan felhasználjuk az adatokat, hanem arról, ahogy 
az összes logisztikai rendszer együttműködik egy-
mással. Így például az önvezető járművek egy Tesla 
alkalmazásaihoz hasonlóan szükség szerint frissíthetők 
és az adott helyzethez igazíthatók, akár egy tabletről. Az 
automatizálás rengeteg további fantasztikus lehetőséget is 
kínál. Példaként említhető a 3D nyomtatás, mellyel otthon is 
legyárthatunk termékeket, ahelyett, hogy egy üzletben vásá-
rolnánk, vagy online rendelnénk meg őket.

Megatrendek – a vállalatvezetés 
és a stratégia mozgatórugói
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A szoftver nem csupán a modern logisztika része, de 
egyben az adatelemzést, előrejelzéseket és az ügyfelek 
szegmentálását hajtó erő is. Az üzleti matematikusok pél-
dául ma már előre tudják jelezni a fogyasztók viselkedését 
az időjárás előrejelzése alapján, hogy a szupermarketek 
optimálisan tarthassák készletszintjeiket, így ügyfeleik 
ne üres polcokat találjanak, ám hulladék se keletkezzen. 
Ehhez intelligens logisztikai megoldás is szükséges. A rak-
tárakban a szoftver a karmester szerepét tölti be – legyen 
szó manuális vagy teljesen automatizált megoldásról – és 
elősegítheti a komplexitás csökkentését, a folyamatok 
optimalizálását és az átláthatóság megteremtését.

A szinergiák kihasználása és a rugalmasság hosszú 
távú megőrzése 
Versenyképességük megőrzéséhez a kis- és középvál-
lalkozásoknak és a nagyvállalatoknak is modern tech-
nológiákra van szüksége, valamint olyan hardverekre és 
szoftverekre, melyek optimálisan ötvözik a kihasználható 
szinergiákat. A logisztikai és raktári folyamatok helyes 
irányításához, a tárolási kapacitás optimális kihasználá-
sához, a komissiózási hibák csökkentéséhez, a teljesítési 
arány növeléséhez, és többek között az időbeni szállítás 
garantálásához minden fogaskeréknek tökéletesen kell 
illeszkednie egymásba. A megoldásnak emellett a válla-
lattal együtt kell növekednie, és kellőképpen rugalmasnak 
kell lennie, hogy igazodni tudjon a változásokhoz.

Steffen Bersch, az SSI Schaefer csoport vezérigazgató-
ja kifejtette ezt: 
„A szoftver az anyagkezelés egyik fő mozgatórugója. 
Ennek felismerése alátámasztja azt az elképzelést, hogy 
a hosszú távú vállalati stratégiánkra és technológiai vezető 
szerepünkre összpontosítás a helyes megközelítés, külö-
nösen a szoftverek területén.”

A WAMAS® és az SAP révén nagy teljesítményű  
szoftvermegoldásokat kínáló partner 
Globális logisztikai és anyagkezelési szállítóként az 
SSI Schaefer megbízható piaci partner, aki a hardverektől 
a szoftverekig bezárólag ismeri a modern anyagkezelés 
követelményeit, melyeket a különböző ágazatokba tartozó 
ügyfelei számára kínált fenntartható megoldásokkal elégít 

ki. A szoftverek fontos szerepet játszanak abban, hogy 
támogatni tudjuk ügyfeleinket folyamataik hatékonyabb 
kezelésében.

Követelményeiktől és kezdeti helyzetüktől függően az 
SSI Schaefer ügyfelei nem csupán az anyagáramok 
és raktári folyamatok kezelésére, irányítására és 
felügyeletére szolgáló, világszerte elismert, skáláz-
ható és szabványosított WAMAS szoftver előnyeit 
élvezhetik, de az SAP-val kapcsolatos jelentős 
kompetenciát is. Az SAP logisztika szakértőjével, 
a SWAN-nal létrejött új partneri kapcsolata ke-
retében az SSI Schaefer a SAP EWM alkalma-
zásával kialakított logisztikai megoldásokkal 
erősíti projektekkel kapcsolatos szakér-
telmét, hogy teljes körű szolgáltatást 
nyújtson ügyfeleinek. Fővállalkozóként 
az SSI Schaefer természetesen a jövő-
ben is a logisztikai rendszerek teljes 
választékát fogja kínálni, a WAMAS 
vagy az SAP alkalmazásával.

Napjaink logisztikájának számos kihívással kell szembenéznie, folyamatai 
pedig egyre összetettebbé válnak. Az intelligensen alkalmazott, skálázható 
technológiák döntő fontosságúak lehetnek a raktárak és logisztikai központok 
hosszú távú hatékony irányításában. A hathatós szoftverek különösen 
nélkülözhetetlenek e téren.

Miért a szoftver az anyagkezelés 
fő mozgatórugója?

Technológia és innováció

Steffen Bersch
Az SSI Schaefer csoport vezérigazgatója

Tetteinket mindenkor az a 
cél vezérli, hogy optimálisan 
szolgáljuk ki ügyfeleinket nagy 
teljesítményű szoftverekkel, 
valamint hatékony és 
fenntartható logisztikai és 
anyagkezelési megoldásokkal.
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Az vezető nélküli szállítórendszerek (AGV-k) nem újkeletűek, de a fokozódó 
összetettség és bizonytalanság idején egyre keresettebbek, mint forradalmi 
változást hozó megoldások. Optimalizált folyamataik és nagyobb hatékonyságuk 
rugalmasabbá teszik a folyamatokat, mérséklik a függőségi viszonyokat, és 
csökkentik a költségeket. „Önvezető szállítórendszerek” termékvonalával az 
SSI Schaefer optimálisan integrált megoldásokat kínál e megnövekedett keresletre, 
melyek gyorsan megvalósíthatók, és az ügyfél egyedi követelményeit is kielégítik. 
E megoldások know-how-jának forrása az AGV-k szakértője, a DS Automotion.

Egyesített szakértelem az 
anyagkezelés és az AGV-k terén

Intelligens, hálózatot alkotó megoldások merev szer-
kezetek helyett
A megoldás lelke a DS NAVIOS vezérlőrendszer, mely pá-
lyán vezetett és autonóm AGV alkalmazásokat is lehetővé 
tesz. A szoftver interfészeket biztosít az ügyfelek informa-
tikai szerkezeteihez, és az SSI Schaefer saját WAMAS® 
logisztikai szoftverével is összekapcsolható a más alkotóe-
lemekkel szinkronizált együttműködés támogatására. A fel-
használó körülményeihez igazított AGV-k további előnye, 
hogy gyorsan üzembe helyezhetők. Üzembe állításuk után 
már napokkal jelentős teljesítménynövekedés érhető el, 
egyre kisebb léptékű feladatok mellett. A vállalatok ráadá-
sul a gyors megtérülés és nagyfokú rugalmasság előnyeit 
is élvezhetik. Az AGV-k könnyen integrálhatók meglévő 
gyárcsarnokokba, a területek és padlók sokféle lehetséges 
kihasználása mellett. A rendszer még folyamatos, éjjel-nap-
pali használat mellett is megbízható szállítási műveleteket 
biztosít. Moduláris és skálázható kialakítása révén a vállalat 
fejlődésének minden szakaszában optimálisan a dinamiku-
san változó piaci követelményekhez igazítható.

Naprakész együttműködés
A gépi tanulás és a mesterséges intelligencia bizonyítékai an-
nak, hogy a szoftverek egyre fejlettebbé válnak. Míg az AGV-k 
kijelölt útvonalakat követnek, az autonóm mobil robotok 
(AMR-ek) fedélzeti navigációs rendszereket használnak, és 
önállóan is változtatni tudnak útvonalukon, például ha akadály-
ba ütköznek. A DS Automotion által kifejlesztett „Tervezhető 
Autonómia” biztosítja ezt a rugalmasságot, de nem a műszaki 
teljesítmény és a rendelkezésre állás kárára. Az új VDA 5050 in-
terfész kialakítása terén folytatott együttműködés ismét kiemel-
te a partnerek szoftverekkel kapcsolatos szakértelmét, melyet 
ipari AMR megoldások kifejlesztésére is bevetünk. „A kibővült 
termékportfólió mellett az összekapcsolt integrációs megol-
dások is kulcsfontosságú tényezők lesznek közös sikerünkben 
és piaci megítélésünkben,” - hangsúlyozta Peter Berlik. Kurt 
Ammerstorfer hozzátette: „A DS Automotion és az SSI Schaefer 
mindezt egyetlen forrásból kínálják. Ez további előny azon 
ügyfeleink számára, akik egyetlen partnerrel kívánnak dolgozni 
a hardverek kiválasztása, telepítése és az informatikai rendszer-
be való integrálása kapcsán, mellyel elkerülhető a különböző 
alrendszerek összehangolásának költsége.”

Technológia és innováció

Az AGV-k már évek óta bizonyítják hatékonyságukat raktári 
és/vagy termelési környezetek megbízható kisegítőiként. 
Leveszik a dolgozók válláról a monoton és nehéz feladatok 
terhét, és segítenek pótolni a folyamatos létszámhiányt, 
mely további kihívásokat teremt, különösen három műsza-
kos üzemnél. Különösen igaz a világjárvány idejére, hogy 
a vállalatoknak egyre inkább a lehető leggyorsabban ki kell 
használniuk fejlődési lehetőségeiket, és nagyobb rugal-
masságra kell szert tenniük AGV-k alkalmazásával, melyek 
további előnye, hogy a gyorsan megtérülnek. Az adott 
alkalmazástól függően már egy-két járművel is érzékelhető 
és mérhető hozzáadott érték érhető el. Az üzemeltetőknek 
így nem kell azonnal nagy beruházást tenniük, hanem 
jövőbeli növekedésükhöz igazodva, fokozatosan építhetik 
ki járműparkjukat. 

Szilárd alapok a globális technológiai vezető 
szerepéhez
Az AGV-k hatékonysága azonban döntő mértékben 
függ beépített kommunikációs, navigációs és biztonsági 
technológiájuktól, a szoftverről nem is beszélve. További 
kulcsfontosságú tényező a know-how, mely szükséges ah-
hoz, hogy a járműveket intelligensen és hatékonyan tudjuk 

integrálni egy meglévő vagy újonnan kialakított átfogó 
rendszerbe. Partneri kapcsolata keretében az SSI Schaefer 
megosztja ezen kompetenciáit az AGV-k szakértőjének 
számító DS Automotionnel, ezzel erősíti jelenlétét e fejlődő 
ágazatban. „Kínálatunk és az SSI Schaefer portfóliója ösz-
szekapcsolásának fontos előnye, hogy illesztési gondok 
nélkül tudunk kimagaslóan integrált megoldásokat kínálni” 
– mondta Kurt Ammerstorfer, az DS Automotion értékesíté-
si-, termékmenedzsment- és marketing igazgatója. Véle-
ményét Peter Berlik, az SSI Schaefer globális technológiai 
igazgatóságának első alelnöke is osztotta: „A mechanikával 
és a szoftverekkel kapcsolatos szakértelmünk egyesíté-
sével mindent mi irányítunk, nem függünk külső felektől, 
és testreszabott AGV alkalmazásokat tudunk kialakítani, 
gyorsan, biztonságosan és hatékonyan.” A holisztikus meg-
közelítésnek köszönhetően az AGV-k közvetlenül teljesen 
automatizált szállítójárművekként kerülnek kifejlesztésre, 
melyek csúcskategóriájú megoldások, egyetlen forrásból. 
Többé nem kell sorozatgyártott gépeket külső automatizáló 
vállalatokkal kiigazíttatni, időigényes és minden esetben 
kockázatos folyamattal. Ez állandó rendelkezésre állást és 
teljesítményt biztosít, és a legmagasabb szintű biztonságot 
garantálja az ügyfelek számára.

Minden egyetlen forrásból: a mechanikával és szoftverekkel kapcsolatos szakértelem megosztása 
révén a testreszabott AGV alkalmazások gyorsan, biztonságosan és hatékonyan kialakíthatók.

Az AGV megol-
dásokról itt talál 
további részleteket.

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_AGV
https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_AGV
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Összetett folyamatok pontos irányítása
E folyamatok összetettsége jól illusztrálja az SSI Schaefer 
WAMAS logisztikai szoftverének fontos szerepét. „A folya-
mat maximális megbízhatósága létfontosságú” – mondta 
Herbert Schorrer, az SSI Schaefer egészségügyi és kozme-
tikai ipari technológiáinak és megoldásainak igazgatója. 
„Nagy teljesítményű és automatizált folyamatok csak az 
anyagáramlást vezérlő intelligens szoftvermegoldások 
alkalmazásával biztosíthatók.” A WAMAS® Lighthouse 
a raktárvezetők és a kezelők ideális partnere ebben. A köz-
ponti információs pontként szolgáló WAMAS Lighthouse 
a raktár egészéből begyűjti az adatokat, melyeket valós 
időben tesz elérhetővé, az információkat egy könnyen ér-
telmezhető elemző műszerfalon megjelenítve. A központi 
információs platform átlátszóvá és láthatóvá teszi az üzemi 
folyamatokat, a szoftver pedig elemzi az aktuális helyzetet, 
és bekövetkezésük előtt megelőzi a zavarokat.

Holisztikus megoldás a maximális teljesítmény 
érdekében
100%-os ellenőrzés és maximális minőség a betegek 
biztonságának szavatolásához 
A gyógyszerek gyors és állandó elérhetősége

Az ügyfél igényei:

Kétlépcsős ellenőrzés: az áru beérkezésekor és 
a komissiózásnál
Darabonként komissiózó robotikai megoldás  
a maximális komissiózási, nyomonkövetési és visszakeresési 
teljesítményhez
Az anyagáramlás pontos irányítása és átláthatóság  
a WAMAS® logisztikai szoftverrel

A megoldás elemei:

Ügyfélelégedettség

A gyógyszerkiskereskedelmi vállalatnak nem csupán hibátlan komissi-
ózásra volt szüksége, de egyben automatizált megoldásra is, mely még 
csúcsidőszakokban is minimális személyzetet igényel. Hosszú távú partner-
ként az SSI Schaefernek olyan rendszert sikerült kialakítania, mely teljesen 
automatizált megoldást biztosít, a termékek nyomonkövethetőségére és 
visszakereshetőségére vonatkozó jogi előírásoknak megfelelő teljes körű 
ellenőrzési folyamattal együtt. 

Kétlépcsős ellenőrzési folyamat időveszteség nélkül 
A most bevezetett kétlépcsős ellenőrzéssel már teljesülnek az ellenőrzésre 
vonatkozó követelmények. Az áruk kétszer is ellenőrzésen esnek át: beérke-
zésükkor, majd a komissiózás során. A vegyes, illetve egyféle kartondobozo-
kat tartalmazó raklapokat egyaránt raklapbontó robot szállítja, csomagolja ki, 
és választja szét. Minden egyes csomag vonalkódos címkét kap a létesítmé-
nyen belüli további nyomon követéshez. Az optimalizált tárolási stratégiá-
nak köszönhetően a termékek vagy teli kartondobozokban vannak tárolva, 
automatikus ellenőrzést alkalmazva, vagy átkerülnek a rendszer tárolóiba, 
mely esetben ellenőrzésükre a beérkező áruk ergonomikus állomásain 
kerül sor. A gyorsan fogyó termékek tárolására egy 4 folyosós automatizált 
kisáruraktár szolgál, mely SSI Miniload rakodódarukkal rendelkezik a kettős 
mélységű tároláshoz és a kigyűjtéshez. A kevésbé vagy lassan fogyó cikkeket 
egy 2 folyosós SSI Cuby shuttle rendszer kezeli, összesen 46 szállítójárművel.

Komissiózás és ellenőrzés egyetlen forrásból 
Mint bármely gyógyszeripari teljesítési folyamat esetén, itt is maximális 
gondossággal kellett megtervezni minden rendszert. Különös tekintettel 
a betegek biztonságát szavatoló zéró hibatűrés szabályára, teljesen auto-
matizált megoldást kellett kialakítani, mely megfelel e követelménynek. 
Mivel a munkaerő hiányában az automatizálás kizárja az emberi tévedést, 
az új rendszer több üzembiztos komissiózó folyamattal lett kialakítva.

A nagymértékben automatizált logisztikai központban a gyorsan fogyó 
termékekhez használt hat A-Frame szabja meg az ütemet. Négy A-Frame 
sor a Product Verifierekkel (Termékellenőrzők) van összekapcsolva, melyek 
minden egyes termék hatékony és automatikus azonosításával lehetővé 
teszik a hibamentesség követelményének teljesítését. A lejárati dátumok 
és tételszámok nyomonkövetése a tárolódobozon elhelyezett címke alap-
ján történik. Azon cikkek komissiózása, melyek tulajdonságaik miatt nem 
kezelhetők ezzel a folyamattal, két további A-Frame soron keresztül zajlik. 
Az ellenőrzés ez esetben félautomata módon történik, a komissiózás után, 
az egyik Order Verifier (Rendelésellenőrző) segítségével.

Fedezze fel a robotok általi 
darabonkénti komissió-
zást, mely hibamentes és 
maximálisan megbízható 
folyamatokat garantál. 

 Az automatizált koncepció   
 a leghatékonyabb megoldás 
vényköteles gyógyszerekhez maximálisan 
automatizált technológiával. Ez a meg-
oldás hatékonyan használja ki a humán 
erőforrásokat, miközben a 100%-os  
ellenőrzést is biztosítja.

Christian Eingang, az SSI Schaefer logisztikai megol-
dásainak kanadai értékesítési igazgatója 

A vényköteles gyógyszereknél a rendelések pontos teljesítése rendkívül 
fontos – még a legapróbb hiba is megengedhetetlen. Így volt ez egy veze-
tő észak-amerikai gyógyszerkiskereskedelmi vállalat esetében is, akinek az 
SSI Schaefer a vényköteles gyógyszerek és a rendelések feldolgozása terén 
100%-os pontosságot biztosító megoldást dolgozott ki. 

Robotizált komissiózási megoldás 
integrált Track & Trace (nyomonkö-
vetési és visszakeresési) technológi-
ával a 100%-os ellenőrzéshez

A munka minimalizálása és a biztonság növelése érdeké-
ben azonban hét darabonként komissiózó robot is része a 
megoldásnak. Ezek a robotok, melyek a kevésbé és lassan 
fogyó termékeket kezelik, az általános komissiózó terüle-
ten és a gyógyszerek területén találhatók. Miután a tárolók 
lekerültek az SSI Cuby-ról, az ügyfél rendelése első részé-
nek kigyűjtése és ellenőrzése a kétszintes Advanced Pick 
Station komissiózó állomásokon történik. Ezt a robotok 
által támogatott komissiózási folyamat követi. A termékek 
ellenőrzéséhez a komissiózó robotok kamerákkal lettek 
felszerelve, ezzel biztosítva a vényköteles gyógyszerek 
teljes körű nyomonkövethetőségét és visszakereshetősé-
gét. A képfeldolgozó megoldás „agya” a szabványosított 
WAMAS® logisztikai szoftver részét képező látási szoft-
vermodul, mely biztonságosan és hibamentesen azonosít 
minden egyes kigyűjtendő terméket. A technológiák és a 
mesterséges intelligencia (MI) ötvözése páratlan komis-
siózási teljesítményt biztosít. A két tárolóból kiszedett 
és három céltárolóba komissiózott cikkeknél a kapacitás 
óránként és robotonként a 800 kigyűjtést is eléri. Az 
Advance Pick Station komissiózó állomások szkennerekkel 
is fel lettek szerelve. A csúcsidőszakok kezelésén túl ezek 
olyan termékekhez használatosak, melyeket a robotok 
nem képesek feldolgozni. 

A-Frame
Darabonként komissiózó robotok

Product Verifier

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/
U38_Robotics

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_Robotics
https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_Robotics
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Folyamatosan működő rendszer
Bár a projekt lezárult, a Misumi és az SSI Schaefer együtt-
működése ezzel még egyáltalán nem ért véget. A rendszer 
folyamatos működésének biztosításához az átadást követő 
első két évre az SSI Schaefer vállalta át annak teljes körű 
szervizelését és karbantartását. A megelőző karbantartást 
speciális képzésben részesült szerviztechnikusok végzik, 
az SSI CMMS számítógépes karbantartás-kezelő rendszer 
alkalmazásával. Az SSI CMMS egy elektronikus szervizelési 
portál, mely hatékonyan irányítja és felügyeli a karbantartási 
és javítási tevékenységeket. Minden lényeges információ el-
menthető, konszolidálható és megjeleníthető, így tényeken 
alapuló meglátásokhoz lehet jutni a rendszer állapotáról, és 
bármilyen elhasználódás időben korrigálható.

A folyamat
Az egyedi alkatrészek légi szállítmányként reggel érkeznek 
a frankfurti repülőtérre, és kamionon folytatják útjukat 
a Misumi logisztikai központjába. Az áruátvételi területen 
a raklapokat az átrakó eljárás szerint megbontják, táro-
lódobozokba osztják, és ideiglenesen a szállítójárműves 
raktárban tárolják. A raklapok több ezer egyéni pozícióval 
rendelkeznek a nagyszámú különböző ügyfél számára. 

Az áruk felosztása ügyfélspecifikus, rendelésre készült 
(MTO – made to order) tételekre és betárolandó árukra 
az első négy munkaállomáson történik. Az MTO tételeket 
tárolódobozokba helyezik, majd a rendelés teljesítéséig 
a szállítójárműves raktárba kerülnek. A betárolandó áruk 
a négy további munkaállomás egyikére továbbítódnak, 
ahol szétválogatják azokat a moduláris polcrendszeren, 
illetve a szállítójárműves raktárban való tároláshoz. Az áruk 
ezután a szállítórendszeren keresztül jutnak el a megfelelő 
raktári területre. A rendelés összes tételének komissiózá-
sát követően a raktárirányítási rendszer azonnal elindítja 
a kigyűjtés folyamatát. A szállítórendszer az egyik kiszállí-
tási munkaállomásra továbbítja a tárolókat, ahol kiveszik 
belőlük a tételeket, majd kartondobozba helyezik azokat, 
és előkészítik a kiszállításhoz.

A lehető leghatékonyabb folyamatok

A tárolási kapacitás növelése és a hely optimális 
kihasználása 

A munkaállomások ergonomikus kialakítása

Kimagasló rugalmasság a rendszer kihasználása terén

Az ügyfél igényei:

A 4 szintes R 3000 moduláris polcrendszer akár 
250.000 tételt képes befogadni 

Az SSI Cuby szállítójárművek magas 
áteresztőképességet biztosítanak a göngyöleges 
tárolódobozók kapcsán a logisztikai központban

Az ergonomikus Pick by Light munkaállomások 
fokozzák a komissiózás gyorsaságát és minőségét

A szállítójárműves raktárat és a szállítórendszert 
a WAMAS® logisztikai szoftvere irányítja

A megelőző karbantartást speciális képzésben részesült 
szerviztechnikusok végzik, az SSI CMMS számítógépes 
karbantartás-kezelő rendszer alkalmazásával

A megoldás elemei:

Ügyfélelégedettség

„Mindennek az idő a lényege” – ez a Misumi mottója. 
A speciális gépek mechanikai alkatrészeinek globális 
gyártója és vezető szállítója ezzel az idő létfontosságú 
szerepét hangsúlyozza ki a vállalat üzleti tevékenysége-
iben. Az innovációs ciklusok ráadásul jóval lerövidültek 
a korábbiakhoz képest, különösen a gépipar terén, így 
a piaci szereplőknek kevesebb idejük jut termékfejlesz-
tésre, és hamarabb szükségük van alkatrészeikre. 

Minél magasabbak a készletszintek, annál rövidebb 
az átlagos szállítási idő. Tárolási kapacitása jelentős 
növelése érdekében a Misumi 2018 óta működik együtt 
az SSI Schaeferrel, amikor egy anyagkezelési projekt 
keretében egy négyszintes R 3000 moduláris polcrend-
szert telepítettünk számukra, ezzel hatszorosára növelve 
a Misumi raktári kapacitását. A moduláris polcrendszer 
optimálisan használja ki az épület 10 méteres magassá-
gát, és akár 250.000 tételt képes befogadni. A bővítés-
ként kiépített kompakt szállítójárműves raktár 450.000 
tételre növelte a tárolási kapacitást, így a Misumi 
a korábbinál jóval gyorsabban tudja kiszolgálni ügyfeleit 
sztenderd alkatrészekkel.

A megoldás
A korlátozott férőhely ellenére az új anyagkezelő megol-
dás tökéletesnek bizonyult a különböző munkaállomások 
és raktári területek összekapcsolására. A Misumi ma 
már egy nyílt végű és nagy teljesítményű anyagáramlási 
rendszer büszke tulajdonosa, mely kellő pufferkapacitással 
rendelkezik a rendelési mennyiségek napon belüli ingado-
zásainak kezelésére. 

A rendszer lelke a szállítójárműves raktár, ahol 
SSI Cuby szállítójárművek biztosítják a teljesen automati-
zált raktározást. A kompakt kialakítás optimálisan használja 
ki a rendelkezésre álló helyet. A Misumi mintegy 56.000 db 
göngyöleges tárolódobozt használ az SSI Schaefer portfó-
liójából. Ezekből kb. 46.000 a készletek tárolására szolgál 
a szállítójárműves raktárban, a többi pedig a rendelések 
konszolidálására. 

A szállítójárműves raktár kimagasló műszaki teljesít-
ményét és megbízhatóságát folyosónként két lift biztosítja. 
A két raktározási területet szállítórendszer köti össze a 
különböző munkaállomásokkal – a padló szintjén és az acél 
platform mentén is – ezzel szinte teljesen kiküszöbölve a 
gyaloglást. A rendszerhez hat szállítópálya hurok is tartozik 
– szintenként három, egymás felett elhelyezve – melyeken 
a tárolásra és kigyűjtésre szolgáló, illetve üres tárolódobo-
zok szállítása és elosztása történik a raktározó, komissiózó 
és kiszállító/csomagoló területek között. A szállítójárműves 
raktárat és a szállítórendszert az SSI Schaefer WAMAS® 
logisztikai szoftvere irányítja.

A komissiózó területet tartalmazó 825 m²-es acél plat-
form a szállítójárműves raktár előtt található. A platformon 
helyezkedik el az öt ergonomikus, kétszintes Advanced 
Pick Station komissiózó állomás. A dolgozókat fényjelzés 
segíti abban, hogy a komissiózásra összpontosítsanak. Ez 
a megközelítés drámai mértékben növelte a komissiózás 
gyorsaságát és minőségét a Misuminál, miközben a hiba-
arányt is szinte a nullára csökkentette. Az árubevételezési 
és -kiszállítási területek az első emeleti acél platform alatt 
kaptak helyet.

Ismerjen meg további 
részleteket a moder-
nizálási és bővítési 
projektről!

Összességében javultak az átfutási 
idők, és óriási növekedést tapasz-
taltunk a termelékenység terén is. 
Ideális esetben logisztikai közpon-
tunk kevesebb mint 60 perc alatt 
feldolgoz egy rendelést.
Jörg Gonnermann  
a Misumi Europa GmbH logisztikai szolgáltatási 
platformjának ügyvezető igazgatója 

A Misumi európai logisztikai központja Frankfurtban az SSI Schaefer 
legújabb technológiájával lett ellátva. Az integrált megoldás kivétele-
sen hathatós anyagkezelést biztosít, a rendszer állandó rendelkezésre 
állásával együtt. 

Nagy teljesítményű 
logisztika a hatékonyság 
növelésére

Egy hozzáférési szint nézete a szállítójárműves raktárban, 
ahol az egyszintes SSI Cuby van alkalmazva.

Ügyfélelégedettség

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_Misumi

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_Misumi
https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_Misumi
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Ügyfélelégedettség

A mintegy 90.000 alkalmazottal rendelkező Coop a sváj-
ci piac meghatározó szereplője. A közismert szupermar-
ketláncon túl a Coop csoporthoz különböző értékesítési 
csatornák, valamint nagykereskedő és termelő vállalatok 
is tartoznak. 2020-ban a sikeres vállalat 30.17 milliárd 
svájci frankos összbevételt ért el, online kiskereskedelmi 
üzletága erős növekedése mellett. 

Hangsúly a kapacitás növelésén
Bár hagyományai a fizikai kiskereskedelemben gyöke-
reznek, a 2020-as tavaszi lezárások alatt a Coop gyors 
emelkedést tapasztalt a Coop.ch online áruházon keresz-
tül leadott rendelésekben. Az igény előre nem látható 
megugrása miatt a logisztikai struktúrák elérték kapaci-
tásuk határait, ezért gyors megoldást kellett találni több 
tárolóhely kialakítására és további szállítási időablakok 
biztosítására az ügyfelek számára.  

Rohamtempóban bevezetett kétpilléres stratégia az 
online üzletág számára
A Coop egy két pillérből álló stratégiát választott.  
Elsőként meghatározta azt a termékválasztékot, mely 
ellát egy átlagos svájci háztartást az alapvető cikkekkel. 
E termékek kezelésére egy sebtiben bérelt 6000 m2-es 
raktár szolgál, mely új informatikai és logisztikai szoft-
verekkel lett felszerelve, majd a Coop hálózatára csatla-
koztatva, mindössze 14 nap leforgása alatt. A WAMAS® 
bevezetése az SSI Schaefer-rel együttműködve történt. 
Ezzel egyidejűleg több mint 100 komissiózó munka-
társ tanulta ki a logisztikai szoftver kezelését, melyet az 
üzembe helyezés óta használnak az online rendelések 
gyors és hatékony feldolgozásához, 300 többpozíciós ki-
gyűjtő helyszínen keresztül. A rendkívül felhasználóbarát 
WAMAS® kezelőfelületnek is köszönhető, hogy a sze-
mélyzet gyorsan elsajátította a rendszer használatát.

A szoftverszabvány és az erős csapat felgyorsították 
a projektet
A Coop 2001 óta támaszkodik az SSI Schaefer szoftve-
rekkel kapcsolatos tapasztalatára raktárai kezeléséhez. 
A kis-és nagykereskedő valamennyi telephelyén egységes 
raktárkezelő (WMS) megoldást alkalmaz a teljesítmény 
optimalizálására és a logisztikai folyamatok összehan-
golására. A WAMAS® további előnye a készletek és 
tranzakciók nagyobb átláthatósága, teljes körű nyomon 
követhetőséggel. A Coop számára testreszabott, integrált 
szoftverszabvány, valamint a partnere know-how-jával 
kapcsolatban 20 év együttműködés során kiépült bizalom 
döntő fontosságúnak bizonyultak a váratlan események 
leküzdéséhez: „Egy raktárat 14 nap alatt a semmiből kiala-
kítani és üzembe helyezni csak megbízható partnerekkel 
lehetséges, és egy olyan csapattal, melynek minden tagja 
tudja, mit kell tennie, és mindenben számíthat egymásra” 
- mondta Martin Nyfeler, a Pro. WW Logistics/SCM, Coop 
informatikai igazgatója, hangsúlyozva a sikeres együttmű-
ködést az SSI Schaeferrel. 

Rugalmasság, hogy megbirkózzunk a váratlannal, és 
megbízható felkészültség
A rugalmasság, a fogékonyság és az ötletek megvalósí-
tásának képessége mindig is a siker elemi tényezőinek 
számítottak, nehéz időkben azonban egyenesen nél-
külözhetetlenek. Míg a kereslet szezonális ingadozásait 
tompítani lehet hónapokon át zajló precíz tervezéssel, 
egy pandémiás helyzet eseti intézkedéseket igényel 
az ellátási láncok fenntartásához. Ezeket csak egy jól 
bevált szoftverpartner támogatásával lehet hatékonyan 
megvalósítani. Az SSI Schaefer, aki egyaránt ismeri az 
ágazatot, az ügyfél konkrét igényeit és a folyamatok 
minden részletét, ilyen partner. Az új e-kereskedelmi 
raktár Altishofenben, mely rendkívül rövid időn belül 
készült el a Coop számára – mely kiskereskedőként az 
online kiskereskedelemben is sikert ért el – egyben 
kézzelfogható bizonyíték arra, hogy az anyagkezelés 
szakértője ezúttal is beváltotta ígéretét, miszerint 
minden helyzetben biztosítja a rugalmasságot 
és gyorsaságot, valamint a biztonságot és 
stabilitást.

Rekord született! Mindössze  
14 nap alatt épült ki egy kimagaslóan 
hatékony e-kereskedelmi raktár
Az SSI Schaefer támogatásával a svájci Coop kiskereskedelmi vállalat két hét alatt 
kialakított és üzembe helyezett egy e-kereskedelmi raktárat Altishofen városában, 
hogy időben kezelni tudja az online rendelések hirtelen növekedését. Az SSI Schaefer 
WAMAS® logisztikai szoftverével látta el az új létesítményt.

Rugalmasság és gyorsaság a szállítás szűk 
keresztmetszeteinek leküzdéséhez

Biztonság és stabilitás a partneri kapcsolat terén, 
különösen a kiszámíthatatlan időkben

Az ügyfél igényei:



20 21

Az e-kereskedelem jelenlegi virágzása az értékesítések gyors növekedésével kecseg-
tet, ez azonban nem borítékolható előre. Ha egy vállalat hosszú távon hasznot szerezne 
húzni ebből a trendből, akkor muszáj megvizsgálnia anyagkezelési struktúráit, melyeket 
integrált többcsatornás koncepciókkal a vásárlás új és visszafordíthatatlan valóságához 
kell igazítania.

SSI Carrier // az e-kereskedelmi 
teljesítés következő szintje

hibamentes és hatékony feldolgozását. Ezzel párhuzamo-
san a raktárban vagy elosztóközpontban a hagyományos 
értékesítési csatornákat is hatékonyan kell kiszolgálni. Az 
áruházi kiszállításoknál, például, az áruk helyes előválo- 
gatása és sorrendbe állítása a lényeg, míg az e-kereske- 
delem számos kisebb rendelés gyors kezelésére és a vissz- 
áruk lehető leghatékonyabb feldolgozására is hangsúlyt 
fektet. Az SSI Schaefer által egyetlen forrásból, szoftverrel 
együtt kulcsrakész rendszerként kínált SSI Carrier zsebes 
szortírozó pontosan eme komplex követelményrendszerre 
lett tervezve. A rendszer meg a sérülékeny termékeket és 
csomagolásokat is rendkívül kíméletesen szállítja, opti-
malizálja a teljesítményt és a helykihasználást a raktárban, 
moduláris kialakításának köszönhetően pedig bármikor 
rugalmasan skálázható. 

Stabil folyamatok, még változó felépítésű rende- 
lésekkel is
Függesztett és lapos áruk szállítása, pufferelése, szor-
tírozása és sorrendbe állítása egyetlen rendszerben 
– az SSI  Carrier mindezt lehetővé teszi. A többszintes 

A világjárvány kitörése óta az online rendelések gyors nö-
vekedésével a teljesítési folyamatok folytonos stresszteszt- 
nek vannak kitéve. A divat- gyógyszer- és kozmetikai ipari 
szállítók és kiskereskedők különösen szembesülnek azzal 
a feladattal, hogy rendkívül heterogén termékválaszté-
kokat oly módon kezeljenek a rendelések feldolgozása 
keretében, hogy az üzleteiket felkereső vásárlók, illetve 
azok, akik inkább az Interneten vásárolnak – és akiknek 
igényeit nehéz, vagy szinte lehetetlen kiszámítani – egy-
aránt minden tekintetben kielégítő vásárlási élményben 
részesüljenek.

Az iramot az ügyfelek egyre növekvő elvárásai 
szabják meg
A további kihívások közé tartoznak a szezonális csúcsok, 
a „Black Friday” és hasonló promóciók, a személyesen 
átvett rendelések trendje, és a visszáruk jelentős meny-
nyisége, melyet nehéz kezelni. Mindezek miatt egyre 
nagyobb az igény automatizált rendszermegoldásokra, 
melyek biztosítják az elvárt magas rendelkezésre állást, 
és garantálják az online keletkező rendelések gyors, 

rendszerben telepíthető zsebes szortírozó műszaki 
teljesítménye igény szerint az óránkénti több tízezer cikket 
is eléri. A rendszer külön-külön, zsebekben szállítja a 
legkülönbözőbb, max. 2,5 kg tömegű árukat, pl. ruházati 
cikkeket, cipőket, kozmetikumokat vagy háztartási 
cikkeket, a helyes sorrendben és a lehető leggyorsabban, 
a rendelésnek megfelelően. A tételek a kívánt elrendezés – 
pl. méret vagy szín szerint – is előkészíthetők a csomagoló 
állomásokon történő csomagoláshoz, majd átadhatók 
kiszállításra. A mindenkor magas rendelkezésre állás és 
az előzetes kigyűjtés lehetősége révén az SSI Carrier 
tökéletesen megfelel a just-in-time (éppen időben) köve-
telményeknek és az aznapi vagy másnapi szállításra tett 
vállalásnak. A csúcsmodern RFID technológia a költségek 
csökkentése mellett maximálisan megbízható folyamatot 
biztosít. Ezt tovább fokozza az integrált rendszermeg-
jelenítő eszközt is kínáló, nagy teljesítményű WAMAS® 
logisztikai szoftver. A rendszer a visszárukat is hatékonyan 
kezeli, azonnal elérhetővé téve azokat újbóli kiszállításra, 
mellyel értékes időt takarít meg. 

Rendkívül rugalmas és fenntartható, osztálya legjobb-
jának számító megoldás egyetlen forrásból
A zsebes szortírozó lelke az egyedi szortírozó algoritmus. 
A dinamikus pufferelő rendszerrel kombinált mátrixos 
szortírozás lehetővé teszi a kötegelten kigyűjtött tételek 
eljuttatását a raktár különböző területeiről az ügyfelek 
szortírozott rendeléseihez, majd a zsebeket kiürítő állo-
másokra, tetszőleges sorrendben, és szinte eseti alapon. 

Az e-kereskedelem jelenleg rendkívül 
gyorsan fejlődik. A moduláris kiala-
kítású SSI Carrierrel költséghatékony 
megoldást kínálunk, mely nagymér-
tékben skálázható, és optimális helyki-
használást biztosít, maximális tárolási 
sűrűséggel. A modulok okos ötvözésé-
vel a rendszer rugalmasan az igényelt 
szortírozási kapacitáshoz igazítható.

Dr. Michael Zacher az SSI Schaefer függesztett 
szállítórendszereinek termékigazgatója 

Mivel az SSI Carrier változatos felépítésű rendelésekhez 
lett kialakítva, a rendszer széles cikkválasztékokhoz és 
kisebb online-, nagyobb kiskereskedelmi-, illetve szemé-
lyesen átvett rendelésekhez egyaránt ideális. 

Mindezt egyedi szoftvermegoldással, a legkorszerűbb 
megjelenítési technológiával, és testreszabott ügyfél-
szolgálattal és támogatással kombinálva az SSI Schaefer 
komplett és kulcsrakész online és offline kereskedelmi 
megoldást kínál ügyfeleinek, mellyel a jövőben is bizton-
ságosan és hatékonyan megbirkózhatnak a rendelések 
egyszerre ingadozó és növekvő mennyiségével.

Egyre fontosabb Önnek az 
e-kereskedelem? Útmuta-
tónkból megismerheti egyedi 
megoldásainkat. 

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/
U38_e-commerce

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_e-commerce
https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_e-commerce
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Szerkezetet adni 
a komplexitásnak

Bármilyen jellegű komplexitás kezelése és a raktár teljesítményének optimalizálása 
kapcsán az innovatív szoftvermegoldások jelentik az automatizált raktári logisztikai 
folyamatok hatékony és hosszú távú megszervezésének kulcsát. Az SSI Schaefer 
WAMAS® szoftvere képes erre.

Megoldások

i
Fogalommeghatározások: MFS, WCS, és WES
Európán kívül, különösen Észak-Amerikában, az európai WCS 
rendszer megfelelőjeként általában a WES rövidítés használatos. 
Ugyanígy, az Észak-Amerikában használt WCS kifejezés 
megfelelője másutt az MFS.

A piac és az ügyfelek összetett követelményeinek 
teljesítése
A raktár nem egy különálló mikrokozmosz, hanem az 
ellátási lánc egy központi csomópontja. Ebből kifolyólag 
sokféle hatásnak van kitéve: egyre változatosabb ter-
mékeknek, a kereslet ingadozásának, állandóan változó 
termékválasztékoknak, sérülékeny ellátási láncoknak, 
a költséggel és az árréssel kapcsolatos nyomásnak, és 
az ügyfelek növekvő elvárásainak a szállítás minősége 
és pontossága terén. Ez utóbbiakat tovább gerjeszti az 
e-kereskedelem folytatódó szárnyalása, mely a logisztikai 
műveletekbe letérképezendő, koherens többcsatornás 
koncepciókat követel meg.

További kihívást jelentenek az áruk összetételéből vagy 
jogilag előírt biztonsági normákból fakadóan a raktári 
anyagkezelésre vonatkozó különböző követelmények, 
például a gyógyszeriparban. Ez egyre fokozódó komple-
xitást eredményez, mellyel meg kell birkózni. A jelenlegi 
követelmények teljesítéséhez – és a jövő fejleményeire 
való felkészüléshez – a szoftverek, hardverek és emberi 
erőforrások szinkronizált együttműködése és kimagasló 
valós idejű képességek és rugalmasság szükségesek. 
Ez a raktár automatizálásával és pontosan testreszabott 
szoftverekkel biztosítható, melyek alkalmazásával a teljes 
raktári logisztika optimalizálható. 

Az SSI Schaeferben az üzemeltetők olyan partnert tudhat-
nak maguk mellett, aki egyetlen forrásból kínál szoftver- 
és automatizálási megoldásokat, és rendelkezik az összes 
alkotóelem integrált és fenntartható rendszermegoldássá 
ötvözéséhez szükséges know-how-val is. A WAMAS® port-
fólió csúcsmodern moduláris szoftvermegoldásaival az 
üzemeltetők a jövőben is a legjobb teljesítményt érhetik 
el piacukon, és meghaladhatják raktári logisztikájuk gyor-
saságához és hatékonyságához fűződő elvárásaikat.

Összetett teljesítési folyamatok kezelése 
szoftvertámogatással 
Árubevételezés, raktározás, komissiózás, csomagolás, 
kiszállítás és visszáruk: a teljesítés rendkívül sokrétű 
szolgáltatás, melyhez széles körű és igazolt szakértelem 
szükséges, különösen a rendkívül dinamikus automatizált 
raktárakban. E szakértelem különösen fontos az egyre 
összetettebb profilú rendelések kezelése, a rendszer 
irányítása, és a raktári személyzet munkájának összehan-
golása terén. Az ügyfelek számára garantálni kell, hogy 
hatékony és rugalmasan módosítható raktárirányítási és 
anyagáramlási rendszerekre alapozva számíthatnak egye-
di követelményeik kompromisszumok nélküli teljesítésére. 
A modern anyagkezelési és raktári logisztikai szoftverme-
goldások létfontosságúak e téren.

WCS – egy intelligens rendszer a rendelések 
feldolgozására
Az automatizált raktárak kapcsán az első számú választás 
egy modern raktárvezérlő rendszer (WCS), mely bármely 
ágazatban alkalmazható. A WCS összeköti az embereket 

és a szolgáltatási modulokat, és összehangolja a folya-
matokat, mellyel döntő módon járul hozzá a rendelések 
feldolgozásának hatékony megszervezéséhez, az egyre 
fokozódó komplexitás ellenére, és különösen annak 
fényében. 

A WCS valós időben vezérli egy raktár vagy elosz- 
tóközpont automatizált folyamatait, és állandó anyag- 
áramlást biztosít. A körülmények módosulása esetén 
a rendszer új fontossági sorrendet állít fel a folyamatok 
kapcsán, hogy a teljesítés megfeleljen a napi követelmé-
nyeknek és felgyorsuljon. Egy WCS ezáltal jóval túlmutat 
egy szimpla anyagáramlási rendszeren (MFS), mely pél-
dául a megfelelő pillanatban indítja el a szállítószalago-
kat és a szortírozó rendszereket. Egy modern WCS ezzel 
szemben a rendelések feldolgozásához szükséges szá-
mos funkciót lefed, teljesítménye széles spektrumának 
köszönhetően pedig optimális hatékonyságot biztosít. 

Az anyagáramlás vezérlésétől az erőforrások holiszti-
kus irányításáig
A nagymértékben automatizált raktárakban egy WCS az 
erőforrások komplett irányítását figyelembe veszi, az au-
tomatizálás elemei és az érintett személyzet koordinálását 
is beleértve. A legfőbb cél mindenkor az, hogy az igényelt 
áruk a lehető leghatékonyabban és a megfelelő meny-
nyiségben jussanak el a raktárból a kiszállító részleghez. 
A WCS oly módon hangolja össze a teljesítés műveleteit, 
hogy folyamatköltségek kizárólag az alacsony küszöbű 
területen merüljenek fel, függetlenül attól, hogy gépek 
vagy emberek végzik-e a feladatokat.

Európa Észak-Amerika

WCS WES

MFS WCS

Ez az SSI Schaefer három-
részes „A komplexitás ke-
zelése” című sorozatának 
második része. Az első 
részt, melynek témája az 
összetett folyamatok meg-
jelenítése, itt olvashatja el.

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/
U38_complexity
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Melyek egy rugalmas, bővíthető és költséghatékony 
megoldás jellemző elemei?
Az ellátási láncok túlterhelése esetén, amikor nagy való-
színűséggel alakulhat ki szűk keresztmetszet, a megfelelő 
ellátás és készletek biztosításához az általános trend 
a készletszintek növelése. Ennek okán továbbra is nagy 
kereslet mutatkozik a hagyományos, statikus állványrend-
szerek iránt, mivel biztosítják a kellő rugalmasságot, és 
széles méretválasztékban elérhetők a különböző áruk 
tárolásához és kezeléséhez. Emellett a gyorsan változó 
termékválasztékokkal és a promóciós termékekkel is meg-
birkóznak. A statikus állványok ideális megoldást kínálnak 
akkor is, ha a forgalmat nehéz előre jelezni, továbbá extra 
helyet biztosítanak a tárolási kapacitás növeléséhez. 
A moduláris állványmegoldások mellett a térfogatukban 
optimalizált, göngyöleges műanyag kisárutárolók is 
a statikus állványokba beépíthető sztenderd elemek közé 
tartoznak. A korábban esetleg bevezetett, manuális és 
automatizált anyagkezeléshez egyaránt alkalmas tárolólá-
dák a (részleges) automatizálásra váltás esetén továbbra is 
alkalmazhatók. 

Miként tehetők a folyamatok fokozatosan hatéko-
nyabbá, gyorsabbá és dinamikusabbá?
A nagy teljesítményű szoftverekkel ötvözött részleges 
automatizálás valós alternatívát jelent a KKV-k számára, 
ha üzletmenetük gyorsan növekszik, és egyre nagyobb 
az igény az időbeni szállításra, mint például az online 
kiskereskedelemben. E megoldás időt és pénzt takaríthat 
meg, különösen a rutinjellegű folyamatoknál. Az integrált, 
„áru az emberhez” elvű komissiózási folyamat ezzel egyi-
dejűleg jelentősen javítja a szállítás minőségét. A rendszer 
rendelkezésre állása is megnövekszik, a szoftverekkel 
pedig az árubevételezéstől a kiszállításig minden folyamat 
állandóan felügyelhető és vezérelhető, a rendelések napi 
mennyiségét is figyelembe véve.

A lépésről lépésre történő átalakulás folyamatát 
modulok támogatják, pl. a kisárukhoz szolgáló kompakt 
tároló és komissiózó rendszerek, vagy a raklapokhoz és 
miniload tárolókhoz kínált mobil állványok, melyekkel 
ugyanakkora területen jóval magasabb tárolási kapacitás 
érhető el. További opciót jelentenek az önvezető járművek 
(AGV-k), melyekkel a telepítés és bővítés maximális rugal-
masságának megőrzése mellett óriási előnyre tehet szert, 
különösen, ha statikus vagy mobil állványokkal kombinálja 

azokat. Az AGV-k a hosszas gyaloglástól is megkímélik 
a személyzetet, és tőlük függetlenül állandó anyagáram-
lást biztosítanak.

Hogyan találom meg a megfelelő partnert, akivel 
felkészíthetem raktári logisztikámat a jövőre?
A problémák megoldásával kapcsolatos szakértelemnek 
és a projektek során szerzett tapasztalatnak döntő szem-
pontoknak kell lenniük a megfelelő partner kiválasztá-
sában. Az SSI Schaefer már számos KKV-t támogatott 
megbízhatóan a moduláris rendszerektől komplett léte-
sítményekig terjedő bővítési terveik megvalósításában. 
A koherensen kapcsolódó rendszermegoldások kielégí-
tik a gyorsan változó és egyre növekvő követelményeket, 
és megteremtik a későbbi növekedés alapját.

Az SSI Schaefer moduláris rendszerének valamennyi 
alkotóeleme rugalmasan adaptálható és sokféleképpen 
kombinálható. Ez optimálisan a kis- és középvállalko-
zások igényeire szabott anyagkezelési megoldásokat 
tesz elérhetővé fejlődésük minden egyes szakaszához, 
következetesen és fenntarthatóan biztosítva a folyamatok 
hatékonyságát.
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A globális gazdasági és társadalom-politikai tényezők okozta jelenlegi változások 
idején a kis- és középvállalkozások példamutatóan bizonyítják rugalmasságukat, 
és újrakalibrálják anyagkezelésüket. Ezzel egyidejűleg a lehetőséget is kihasználják 
a velük párhuzamosan, rugalmasan és fokozatosan növekvő, hatékony szerkezetek 
kialakítására.

Gyakran ismételt kérdések
Miként birkóznak meg a KKV-k a kisebb 
és nagyobb logisztikai kihívásokkal?

Sokoldalúság, dinamizmus, hagyományok és innováció – ezen erősségeik teszik a kis- és 
középvállalkozásokat (KKV-k) a gazdaság stabilitásának horgonyaivá, még nehéz időkben 
is. A KKV-k köre a hagyományos családi vállalkozásoktól a high-tech vállalatokon át a menő 
start-upokig terjed. Sikerük ellenére folyamatosan meg kell birkózniuk az árréshez fűződő 
nyomással és a konkurenciával. További kihívást jelent az üzleti fejlődés, melyet nehéz előre 
megbecsülni, új logisztikai folyamatok fontolóra vétele esetén azonban számításba kell venni. 
Egy új vállalkozás beindításakor általában néhány állványsor is elég a szükséges tárolási 
kapacitás biztosításához. A rendelések számának folyamatos növekedésével azonban az 
infrastruktúra hamar eléri korlátait. Ezzel párhuzamosan a rendelések feldolgozása lelassul, 
a raktár rendelései összetettebbé válnak, elfogy a szabad hely, megszűnik az átláthatóság, 
a folyamatok költségei pedig megnövekednek. Hosszú távon a változó és fokozódó követel-
mények teljesítéséhez a vállalatoknak le kell küzdeniük ezeket a kihívásokat. Miként tehetik 
meg ezt? Az alábbiakban választ adunk a leggyakrabban felmerülő kérdésekre:

Hogyan kerülhetők el a szűk keresztmetszetek 
a vállalat növekedése során, és miként tehető fenn-
tarthatóbbá a raktár és a logisztika?
A szűk keresztmetszetek, melyek a legrosszabb esetben 
a nyereséget is ronthatják, skálázható raktári és logisztikai 
rendszerekkel kerülhetők el. A hosszú távú siker biztosí-
tásához ezeknek gyorsan bővíthetőknek kell lenniük, és 
rugalmasan, a vállalat igényeihez igazodva kell fejlődniük. 
Az SSI Schaefer saját gyártású, korlátlanul bővíthető 
megoldásmodulokkal elégíti ki ezeket a követelményeket. 
A megfelelő modulok pontos meghatározásához mélyre-
hatóan érteni kell az adott ügyfél igényeit, hogy minden 
esetben optimális támogatásban részesüljön, és a megfe-
lelő megoldásokat kapja.

Megoldások

Ismerje meg az általunk java-
solt gyakorlati megoldásokat 
a „Jövőképek megvalósítása – 
Együtt kiépítjük jövőjét” című 
új brosúránkból.

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/U38_SME
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Kiberbiztonság  
Vállalati hálózatok 
tartós védelme

A vállalati hálózatok technológiailag kifinomult, 
integrált védelmi mechanizmusai egyre 
fontosabbá válnak. A szaporodó kibertámadások 
ellen – melyek nem csupán országos, de globális 
ellátási láncokat is képesek megbénítani – 
a hagyományos védelmi intézkedések messze 
nem megfelelőek. A megoldást az „aktív 
javítócsomagok” jelentik. Admir Sipic, az 
SSI Schaefer Távoli Szolgáltatásainak globális 
alelnöke pontosan tudja, miként biztosíthatja 
infrastruktúrái tartós védelmét, és felhívja 
a figyelmet a kiberbiztonság témakörére.

Az elszigetelés nem védi teljes körűen az informatikai rendszereket
A vállalatokat átfogó hálózatok elterjedése különösen vonzó célpont a kibertámadá-
soknak. Ráadásul még mindig megfigyelhető bizonyos gondatlanság: felfoghatatlan, 
például, hogy milliós nagyságrendű értékesítésekkel rendelkező rendszerüzemelte-
tők alábecsülik annak kockázatát, hogy a hálózatból érkező támadások megbéníthat-
ják termelési műveleteiket. 

E fenyegetések elhárításának egyik módja a javítócsomagok kezelése, rend-
szeres időközönként biztonsági frissítéseket tartalmazó programok telepítésével 
az informatikai hálózatban. A „virtuális javítócsomagok” és a „hardening” (külső 
sérülékenység-vizsgálat) szintén gyakran alkalmazott módszerek. Szükség esetén 
a sebezhető pontok kívülről befelé haladva, rétegesen kerülnek elszigetelésre 
a támadásokkal szemben, a PLC (programozható logikai vezérlő) vagy a vezérlés 
szintjén. Az elszigetelés elve azonban bizonyítottan nem nyújt teljes védelmet. 

Az „aktív javítócsomagokkal” az SSI Schaefer ezért egy lépéssel tovább megy: 
a modul havonta, vagy a megállapodott ciklus szerint minden informatikai rendszert 
megvizsgál, és kijavítja az észlelt sebezhetőségeket, a mélyebb penetráció révén jó-
val hatékonyabb védelmet biztosítva. Bár elsősorban új rendszerekhez lett kifejleszt-
ve, ma már egyre gyakrabban használatos régebbi rendszerekhez is, ideális esetben 
átfogó modernizálás részeként. A régebbi rendszerekhez korábban csak a „virtuális 
javítócsomagok” és a „hardening” voltak használatosak. 

Megoldásmodul a növekvő kihívásokhoz
A kiberbiztonság már évek óta az egyik legfontosabb célkitűzésünk. 2020 óta 
kínáljuk ügyfeleinknek exkluzívan saját fejlesztésű biztonsági javítócsomag alkal-
mazásunkat, mely az aktív javítócsomagok elvén alapul. E megoldás lehetővé teszi 
a hackertámadások proaktív elhárítását ahelyett, hogy csak akkor reagálnánk rájuk, 
amikor bekövetkeznek. A tényleges javítás mellett a szünet nélküli keresés és érté-
kelés lehetővé teszi az aktuális helyzet folyamatos felmérését. Ez az egyre profibb, 
rendkívül motivált hackerek és egyre ravaszabb rosszindulatú programok miatt is 
egyre fontosabbá válik. A világjárvány, és különösen a lezárások alatt ráadásul a le-
hetséges támadási pontok száma is megnövekedett, a nem megfelelően védett lap-
topok és USB pendrive-ok, valamint az adathalász e-mailek, és az otthonról dolgozók 
által növekvő mértékben használt digitális szolgáltatások miatt.

Célunk a teljes körű biztonság
A javítás – melyhez licensz szükséges – a modul aktiválása után gyakorlatilag egy 
gombnyomásra megtörténik. Az időablakokat szolgáltatási szerződések határozzák 
meg. Akut potenciális veszély kezeléséhez szükség esetén távoli támogatásunk is 
elérhető, egy dedikált telefonszámon. 2020 óta valamennyi szoftvercsomagot opci-
óként kínáljuk új rendszerekhez vagy modernizáláshoz is, mely gyakran a meglévő 
rendszerek bővítésével jár. Fő célunk, hogy felhívjuk a figyelmet a technológiai-
lag kifinomult, integrált védelmi mechanizmusok szükségességére. A szaporodó 
kibertámadások ellen – melyek nem csupán országos, de globális ellátási láncokat 
is képesek megbénítani – a hagyományos védelmi intézkedések messze nem meg-
felelőek. Az aktív javítócsomag-kezelés bevezetésének költségeit a katasztrofális 
forgatókönyvek perspektívájából kell vizsgálni, mint például a Kaseya informatikai 
szolgáltató ellen a végrehajtott támadás, és annak következményei.

Tudáscsere

Ideális esetben egy anyagkezelő rendszer modernizálása 
a szoftverfrissítéseken keresztül a folyamatokat is optimalizálja. 
A raktári folyamatok megszervezése fejleszthető és tartósabbá 
tehető a szerverek és kliens hardverek cseréjével, az operá-
ciós rendszer és az adatbázisok verzióváltásával, a meglévő 
informatikai környezet módosításával, vagy új kiadással. Ezzel 
összefüggésben az egyes vállalatok informatikai infrastruktúrái 
vagy akár teljes vállalati hálózatok ellen indított hackertámadá-
sok növekvő száma fényében a kiberbiztonság témaköre egyre 
fontosabbá válik.

Admir Sipic 



A termelés automatikus  
kézben tartása

Miként automatizálható a termelési logisztika lépésről 

lépésre? Rugalmas és moduláris megoldásokkal, melyek 

fokozzák a hatékonyságot és a teljesítményt, helyet taka-

rítanak meg, és növelik az átláthatóságot – az automatizált 

tároló és komissiózó moduloktól a rendszermegoldását 

alkotó egyéni elemeket okosan irányító, intelligens lo-

gisztikai szoftverig, egy tapasztalt anyagkezelési szakértő 

segítségével, aki megbízható partnere.

Gyakorlati útmu-
tató a termelési 

logisztikához – 
töltse le most!

TERMELÉSI LOGISZTIKA

https://pages.ssi-schaefer.com/hu-hu/
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