
UPDATE

ssi-schaefer.com

No. 

36

Panduan untuk solusi pemenuhan 
yang tepat dan solusi untuk  
logistik farmasi, serta mode 

E-COMMERCE &  
OMNICHANNEL

50 SUSTAINABILITY & 
CLIMATE LEADERS

Mitra untuk solusi intralogistik 
yang berkelanjutan, efisien, 
dan bervisi

Tahapan menuju solusi gudang atau 
logistik digital dengan perangkat keras 
dan perangkat lunak yang diselaraskan 

PENYESUAIAN 
DIGITALISASI

MAJALAH  PERUSAHAAN

IDE, VISI & SOLUSI UNTUK INTRALOGISTIK



Saatnya melihat film  
gambar yang baru!

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36_imagefilm

ssi-schaefer.com

PERINTIS,
PRODUSEN, DAN

MITRA JANGKA PANJANG.
STANDAR HINGGA SOLUSI KOMPLEKS:

SELAMAT DATANG DI SSI SCHAEFER.

DARI PRODUK



3

Editorial

Yang terhormat para pembaca,

Sekarang 2020 dan masih merupakan tahun yang unik. 
Banyak kebiasaan harian kita, baik di rumah maupun di 
tempat kerja harus berubah dari hari ke hari. Hal-hal yang 
kita pikir pasti dan stabil, tiba-tiba menjadi tidak pasti dan 
masih seperti itu sampai waktu yang belum ditentukan. Hal 
ini membuat perencanaan untuk aktivitas kita masa men-
datang lebih sulit.

Hal yang sama terjadi di banyak industri. Sebagai contoh 
dalam retail, produsen merek dan penjual retail harus 
mengembangkan strategi dengan cepat, menemukan 
kembali bisnisnya, dan mempercepat atau menyusun 
ulang strategi untuk menghadapi peralihan mendadak 
dalam perilaku konsumen ke jalur digital. Prediksi yang 
ada sebelum pandemi bahwa e-commerce akan mencapai 
22% dari semua pembelian pada 2023 (sumber: eMarketer) 
sudah tidak berlaku. Akan tetapi, pemrosesan efisien baik 
perdagangan online maupun tradisional dengan multi atau 
omnichannel tetap merupakan salah satu tantangan terbe-
sar untuk dapat ditaklukkan dari perspektif intralogistik. 
Merupakan kewajiban kita untuk menjadi mitra andal yang 
mendukung Anda dalam jangka waktu panjang.

Bahkan dalam waktu penuh gejolak ini, kami harus tetap 
berfokus pada prioritas kami: Kita hanya memiliki satu pla-
net dan kita semua harus menjalankan bagian kita untuk 
menggunakan sumber daya yang ada secara bijaksana. 
Untuk meningkatkan dukungan untuk solusi intralogistik 
yang berkelanjutan, ekonomis, dan berorientasi masa 
depan, kami di SSI Schaefer telah memutuskan untuk 
bergabung dengan Initiative “50 Sustainability & Climate 
Leaders”. Dengan slogan “A race we can win”, 50 perusa-
haan dunia dari berbagai industri akan bekerja sama untuk 
memberikan kontribusi mereka guna mencapai 17 target 
iklim PBB dan memperkenalkan inovasi serta model bisnis 
yang berkelanjutan. Kami sebagai penyedia solusi bisnis 
ke bisnis meminta kepada tiga pelanggan kami untuk 

membagikan pengalamannya saat bekerja dengan kami 
untuk mengembangkan dan menerapkan solusi yang 
berkelanjutan. Ini hanyalah awal perjalanan, yang masih 
akan berlangsung hingga tahun 2021.

Namun, seperti apakah intralogistik yang berkelanjutan 
itu? Meskipun hingga saat ini, kami juga hampir tidak 
memiliki peluang untuk berbicara ke pasar tentang topik 
ini, SSI Schaefer telah mengembangkan portofolio solusi 
yang komprehensif, perawatan preventif.  Kami juga meng-
gunakan plastik yang bisa didaur ulang dan menyediakan 
saran terkait konstruksi yang ramah lingkungan.

Transformasi digital secara umum juga memiliki efek dengan 
jangkauan luas pada lingkungan bisnis dan menciptakan 
peluang serta tantangan. Tren terkait, seperti e-commerce, 
big data, pembelajaran mesin, dan kecerdasan buatan, 
serta Internet untuk Segala (Internet of Things), akan 
memandu ke pencapaian produktivitas yang sangat 
besar jika digunakan secara bijaksana. Menurut pendapat 
kami, Logistics 4.0 tidak hanya tentang digitalisasi seluruh 
gudang sepenuhnya, namun lebih sebagai penemuan 
level digitalisasi yang benar dan automasi (semi-automasi) 
yang masing-masing memerlukan situasi tertentu.

Intralogistik merupakan tulang punggung dari hampir 
setiap sektor dan menyediakan layanan yang tanpa layanan 
ini, masyarakat modern tidak dapat berfungsi. Sebagai bis-
nis keluarga, kami berfokus pada biaya kepemilikan total 
(Total Cost of Ownership). Kami ingin membantu baik kor-
porat besar maupun perusahaan kecil dan sedang (SME) 
untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang ber-
kesinambungan dalam proses logistik mereka untuk dapat 
siap dan berhasil dalam jangka waktu panjang. Slogan 
kami, "Think Tomorrow." menyatukan semangat inovatif 
dan ambisi untuk menjadi mitra tepercaya dan mitra jangka 
panjang untuk pelanggan kami. Hal tersebut merupakan 
nilai inti kami; yang merupakan prinsip SSI Schaefer.

Selamat membaca buletin ini. Semoga Anda menemukan 
artikel dan bahan pemikiran yang menarik. Kami harap bisa 
berkomunikasi dengan Anda, dengan memulai diskusi 
yang membangkitkan semangat dan membentuk masa 
depan bersama.  

Hormat kami,

Steffen Bersch

CEO SSI Schaefer Group
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MITRA SOLUSI PENANGANAN MATERIAL 
YANG BERKELANJUTAN, EKONOMIS, DAN  
TAHAN MASA DEPAN

Sebagai satu-satunya perusahaan penanganan material sejauh ini,  
SSI Schaefer bergabung dengan 50 Sustainability & Climate Leaders Initiative

S ebagai tanggapan dari komunitas bisnis internasional 
yang menunjukkan keinginan dorongan dan 
kemampuan untuk mengambil tindakan efektif dalam 

memerangi perubahan iklim dan untuk memenuhi 17 tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (UNSDG) PBB maka dibentuk 
50 Sustainability & Climate Leaders.

Industri penanganan material adalah tulang punggung 
hampir dalam setiap sektor dan menyediakan layanan 
yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat modern 
mana pun, yang memungkinkan sektor-sektor untuk 
beroperasi baik secara lokal maupun di lingkungan global. 
Memiliki rantai pasokan yang berfungsi dan berkelanjutan 

merupakan salah satu faktor keberhasilan sebagian besar 
perusahaan. Sumber daya terbatas dan perlu digunakan 
dengan bijak. Mengingat pengalaman dan portofolio solusi 
dan inovasi berkelanjutan, SSI Schaefer telah diundang 
untuk berpartisipasi dalam inisiatif. Slogan perusahaan  
"Think Tomorrow". sudah pasti pas.

Sebagai pemasok global dengan kehadiran lokal yang 
kuat, SSI Schaefer membantu perusahaan besar dan kecil 
hingga menengah berinovasi dan meningkatkan efisiensi 
dalam proses logistik dan rantai pasokan mereka. Tujuannya 
adalah agar perusahaan-perusahaan ini berhasil dan 
berkelanjutan dalam jangka panjang.

50 Sustainability & Climate Leaders Initiative
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PERLOMBAAN YANG DAPAT KITA MENANGKAN
Temukan bagaimana solusi, sumber daya, dan  
aktivitas kami dapat membantu mencapai tujuan 
keberlanjutan perusahaan Anda. Mari kita bicara - 
bersama kita akan menemukan solusinya.

INFARM: 
INOVASI BERKELANJUTAN

M engikuti prediksi PBB bahwa pada tahun 2030 80 % 
populasi akan tinggal di kota, seiring dengan per-
tumbuhan populasi yang diharapkan, permintaan 

untuk produksi pangan akan membanjiri sumber daya kita 
yang paling berharga. Infarm dan SSI Schaefer bekerja sama 
untuk memungkinkan perubahan dari pertanian tradisional 
menjadi pertanian vertikal otomatis. Mereka telah meng-
ambil signifikansi yang jelas untuk membantu membuat 
kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, 
dan berkelanjutan. Dibandingkan dengan lahan pertanian 
tradisional, inovasinya hingga 400 kali lebih efisien (pada  
25 m² petani mampu menghasilkan hampir dua hektar lahan 
pertanian), membutuhkan 95 % lebih sedikit air, 75 % lebih 
sedikit pupuk, dan tidak ada pestisida kimia sama sekali.

Solusi lebih lanjut    >  

Sebagai salah satu penyedia 
solusi penanganan material 
global terkemuka, kami adalah 
mitra ideal bagi perusahaan 
yang mengejar tujuan ekonomis, 
berorientasi pada masa depan, 
dan berkelanjutan. Kami memi-
liki portofolio produk inovatif 
dan solusi yang luas, yang kami 
gabungkan bersama untuk kebu-

tuhan spesifik setiap pelanggan. 

Steffen Bersch CEO SSI Schaefer Group

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36-50climateleaders

Untuk menyajikan dalam video di atas apa arti keber-

lanjutan, SSI Schaefer telah bermitra dengan tiga klien 

untuk menampilkan berbagai solusi: 

  Inovasi berkelanjutan untuk menciptakan solusi terukur 
untuk sistem pangan lokal baru dengan Infarm (Eropa)

  Ketahanan terhadap perubahan iklim dan peristiwa tak 
terduga seperti pandemi COVID-19 dengan ORCA Cold 

Chain Solutions (Asia)
  Pusat distribusi digital termasuk perangkat keras hemat 
energi dan solusi perangkat lunak pemeliharaan prediktif 
cerdas dengan Pepperl + Fuchs (Amerika Utara)

Keberlanjutan di berbagai bidang:

  Efisiensi energi serta pengoperasian gudang dan aliran 
material yang ramah lingkungan

  Metode konstruksi ekologis
  Rantai pasokan pendek
  Pemeliharaan prediktif dan jarak jauh
  Kondisi kerja yang sehat dan suasana yang lebih bersih
  Mengurangi limbah dan pengurangan jejak karbon

Inovasi dan efisiensi dalam proses penanganan material

SSI Schaefer memainkan peran kunci dalam memfasilitasi 
industri dan mitra yang mendorong efisiensi bersama-sama 
dengan keberlanjutan, menemukan cara untuk tetap layak 
dan menguntungkan, saat mereka mengatasi perubahan iklim.
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K erjasama dengan ORCA, mengumumkan pembukaan 
sistem penyimpanan cold chain kelas dunia pertama di 
negara itu. ORCA memilih SSI Schaefer sebagai mitra 

karena rekam jejaknya yang luar biasa dalam bidang teknologi 
serta konstruksi dan bahkan dukungan pelanggan. Di jantung 
zona industri metro Manila, fasilitas Taguig ORCA secara sig-
nifikan meningkatkan kapasitas logistik negara dan kesiapan 
untuk kejadian tak terduga.

Saat ini, ORCA memiliki tiga fasilitas di Metro Manila: Alabang, 
Taguig dan Caloocan yang sedang dibangun. Ketiga lokasi 
tersebut berlokasi strategis di dekat pelabuhan dan kawasan 
industri. Fasilitas ORCA Caloocan juga akan sepenuhnya otoma-
tis dan saat ini sedang dibangun bersama dengan SSI Schaefer.

Fasilitas cold chain otomatis pertama di Filipina

ORCA Cold Chain Solutions adalah fasilitas cold chain otomatis 
pertama di Filipina. Ini menawarkan logistik yang dikontrol 
suhu, pergudangan dan layanan nilai tambah sebelum dan 
sesudah penyimpanan untuk membantu bisnis makanan dan 
industri pertanian memperpanjang dan menjaga kesegaran 
produk mereka. ORCA Taguig memiliki sekitar 20.000 posisi 
palet penyimpanan beku di sekitar satu hektar tapak. Ini 
adalah prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan 
dimungkinkan oleh teknologi SSI Schaefer yang terbungkus 
rak. Dengan otomatisasi, ORCA Taguig dapat memindahkan 
hingga 4.800 palet dalam satu hari. Didukung oleh Automated 
Storage Retrieval System (ASRS), pengembangan ini dianuge-
rahi Status Perintis oleh Biro Investasi, di bawah Departemen 
Perdagangan & Industri Pemerintah Filipina.

Cakupan pasokan SSI Schaefer terdiri dari rangkaian yang 
mengesankan mulai dari gudang high bay yang sepenuhnya 

otomatis dengan teknologi rak-rak tahan gempa dan topan, 
teknologi konveyor, (stasiun kerja barang-ke-orang yang 
ergonomis) hingga perangkat lunak logistik WAMAS®

Transparansi proses dan stok

Selain perangkat keras, sistem manajemen gudang WAMAS 
yang disediakan oleh SSI Schaefer menyediakan pela-
cakan barang secara real-time. Selain memberi klien ORCA 
banyak ketenangan pikiran, itu juga memungkinkan mereka 
untuk secara efisien melacak dan memindahkan barang 
mereka sesuai dengan sistem FEFO (First Expiry, First Out). 
Selain itu, memiliki catatan yang akurat memastikan bahwa 
semua barang dipertanggungjawabkan, mencegah pencu-
rian, yang merupakan satu tantangan lain yang sayangnya 
hadir di negara ini.

Dalam iklim yang memiliki banyak ketidakpastian, teknologi 
dan inovasi yang disediakan oleh SSI Schaefer memung-
kinkan ORCA untuk meyakinkan klien mereka dengan 
standar efisiensi yang lebih tinggi, pelaporan yang akurat, 
dan layanan pelanggan yang berkualitas. Agnes Degala, 
Wakil Presiden Penjualan & Operasi di ORCA Cold Chain 
Solutions, menyimpulkan kerjasama yang sukses, “ORCA 
adalah perusahaan pertama dan satu-satunya di Filipina 
yang berinvestasi besar-besaran pada apa yang kami sebut 
infrastruktur makanan. Dengan SSI Schaefer, kami dapat 
mewujudkan visi besar ini. Sebagai kepala penjualan, kami 
melihat bagaimana pelanggan tertarik pada merek kami 
karena janji otomatisasi. Kami juga mengalami secara lang-
sung pasar merasakan nilai yang dapat dibawa oleh inovasi. 
ORCA memang satu-satunya dari jenisnya di negara kita 
dan bersama-sama, kami berharap dapat menciptakan 
lebih banyak solusi kelas dunia ini untuk bangsa kita. ”

ORCA: KESELAMATAN DAN KEAMANAN  
PANGAN BERKAT FASILITAS COLD CHAIN  
OTOMATIS PERTAMA

50 Sustainability & Climate Leaders Initiative
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PEPPERL+FUCHS: PUSAT DISTRIBUSI MAJU 
UNTUK MASA DEPAN DIGITAL 

Bagi kami, SSI Schaefer adalah integrator 

sistem dan mitra jangka panjang. 

Teknologi maju seperti WAMAS® 

Lighthouse memungkinkan kami untuk 

memantau sistem secara preventif dan 

menyediakan solusi yang andal, modern, 

dan berkelanjutan.

Robin Stratthaus

Manajer Supply Chain Amerika  
untuk Pepperl+Fuchs

S ejak 1945, Pepperl+Fuchs telah melayani pelanggan 
utamanya dengan produk inovatif untuk automasi. 
Saat ini, perusahaan ini adalah perintis global dalam 

bidang teknologi sensor industri dan perlindungan ledakan 
listrik. Portofolio dengan berbagai produk menawarkan 
sensor untuk aplikasi standar, namun juga untuk solusi 
yang lengkap.

Pandangan holistik tentang proses penanganan

Saat kebutuhan akan pusat distribusi baru di AS menjadi 
terlihat jelas, Pepperl+Fuchs memilih Katy di negara 
bagian Texas sebagai lokasi dengan akses sempurna ke 
pelabuhan, lalu lintas udara, dan perusahaan produsen 
lainnya. Beberapa tujuan telah ditetapkan untuk pusat 
distribusi yang baru. Pertama-tama, Pepperl+Fuchs ingin 
membangun pabrik baru yang akan menggunakan sensor 
otomatis mereka. Kedua, sistem teknik harus memungkinkan 
pandangan holistik dari proses penanganan. Aspek yang 
paling penting pun adalah kecepatan output karena 
sistem harus mampu memasok produk yang benar kepada 
pelanggan dengan cepat. 

Konsep alur material teknis yang inovatif dan berlevel 

tinggi didukung oleh perangkat lunak logistik 

Untuk memenuhi tantangan ini, SSI Schaefer bekerja sama 
dengan Pepperl+Fuchs dan menerapkan perangkat lunak 
logistik milik sendiri, yakni WAMAS®. Data dari sensor 
Pepperl+Fuchs dimasukkan ke dalam WAMAS® dan 
WAMAS® Lighthouse, yang mengontrol seluruh sistem 
dan menyediakan data waktu nyata melalui indikator kinerja 
penting dari seluruh pabrik.

Akan tetapi, tujuan utama sistem ini adalah pemrosesan 
pengiriman kepada pelanggan lebih cepat melalui 
pengambilan pesanan bebas kesalahan. Mitra dapat 
mencapai tujuan ini bersama-sama. Teknologi terdepan di 
seluruh pabrik menjadikan cakupan informasi analitis terlihat 
jelas, sehingga membantu mencegah adanya kemacetan 
pengoperasian. Mereka juga mengizinkan tim operasional 
untuk menjalankan perawatan preventif secara proaktif dan 
aktivitas penting lainnya. 

Fasilitas baru mencakup baik rak palet maupun gudang 
komponen kecil otomatis (AKL) yang dioperasikan oleh 
tiga Schaefer Miniload Cranes (SMC) dengan sekitar 28.000 
lokasi penyimpanan. Pusat distribusi menawarkan fasilitas 
lengkap untuk penyimpanan, distribusi, dan pembuatan 
aplikasi yang spesifik pelanggan.

50 Sustainability & Climate Leaders Initiative
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E-commerce

BAGAIMANA ANDA MENENTUKAN 
STRATEGI PEMENUHAN E-COMMERCE 
TERBAIK UNTUK PERUSAHAAN ANDA

Saat ini online: Best Practice Guide untuk memulai atau meningkatkan  
solusi pemenuhan Anda

Saat ini, retail berubah dengan cara yang tidak pernah 
terjadi sebelumnya. Perubahan dalam perilaku pem-
belian konsumen, luapan terkait kondisi pasar yang 

berubah, dan sekarang pandemi menimbulkan tantangan 
besar bagi toko-toko retail dan produsen barang-barang 
bermerek. Mereka harus melakukan inovasi untuk menarik 
para pelanggan kembali. Menurut studi dari eMarketer, 
sebelum pandemi COVID-19 global, perniagaan e-commerce 
sedang dalam proses penutupan 22 % dari semua pembelian 
hingga tahun 2023. Amazon dan toko retail besar lainnya 
juga berkontribusi terhadap perubahan konsumen dengan 
pengiriman online bebas ongkos kirim dan pengiriman pada 
hari yang sama. 

COVID-19 akan mempercepat perubahan ini lebih lanjut ke 
arah e-commerce dan menyebabkan perubahan permanen 
dalam perilaku pembelian. Pelanggan yang biasanya mela-
kukan pembeliannya di toko, sekarang mencoba perniagaan 
e-commerce. Perilaku penyesuaian ini akan terus berlanjut 
berdasarkan analis UBS. TechCrunch menjelaskan bahwa 
perniagaan e-commerce di Amerika Serikat telah meningkat 
hingga 49 %, sedangkan Internet Retailing melaporkan bahwa 
enam dari sepuluh pelaku bisnis Eropa akan melanjutkan pen-
jualan online setelah pandemi. Menurut Nikkei Asian Review, 
Shopee, platform belanja online terbesar di Asia, mencatat 
adanya 74,3 % lonjakan dari kuartal pertama. Kesetiaan pada 
merek tertentu juga mengalami fluktuasi karena para konsu-
men beralih ke merek atau toko online lain saat produk yang 
diinginkan tidak tersedia lagi. Dikarenakan perilaku belanja 
baru ini, para penjual retail dan produsen merek mencari 
berbagai cara untuk beradaptasi dengan kondisi baru ini. Di 
samping pembelian panik, perilaku pelanggan e-commerce 
secara umum berubah.

Terutama perdagangan makanan, saat ini mengalami per-
ubahan yang sangat besar. Akan tetapi, terdapat segmen 
retail lain yang mengalami kenyataan yang benar-benar 
berbeda untuk menghadapi masa sulit ini. Dikarenakan pusat 
perbelanjaan tidak dibuka dan para pelanggan tinggal di 
rumah, sangatlah penting untuk memusatkan perhatian pada 
e-commerce. Pertumbuhan pusat distribusi diperkuat dengan 
adanya perubahan dalam perilaku pembelian ini. Sementara 
pusat distribusi e-commerce dan omnichannel telah tumbuh 
besar selama puluhan tahun terakhir, bisnis lokal sering kali 
dipaksa tutup.

Para produsen juga mengarah untuk perubahan ini. Dikarena-
kan makin banyak toko yang tutup, makin banyak produsen 
merek mengalihkan ke perniagaan online: Pemasaran 
langsung ke pelanggan akhir untuk menjaga penjualan dan 
loyalitas pada merek. Dengan penutupan toko-toko retail 
yang sebelumnya menghasilkan omzet besar, produsen 
merek memerlukan strategi baru yang menghasilkan omzet 
langsung ke pelanggan – dalam hal ini e-commerce merupa-
kan solusi terbaik. Untuk kategori produk seperti artikel medis, 
perkakas kecil, makanan dan minuman, artikel olahraga, dan 
makanan peliharaan menunjukkan adanya peningkatan tren. 
Akan tetapi, dengan bertambahnya toko offline yang ditutup, 
sekarang produsen merek terpaksa menjualnya langsung 
kepada pelanggan. Semua fakta ini mengindikasikan hal beri-
kut: Mengikuti strategi penjualan online atau bisnis akan tutup.

Strategi distribusi untuk penerapan e-commerce

Dengan banyaknya perubahan yang terjadi baru-baru ini di 
pasar, baik penjual retail maupun produsen mencari cara 
untuk memperkenalkan atau merancang ulang strategi digital. 
Pemenuhan e-commerce sering kali diabaikan, bahkan jika 
pengalaman e-commerce untuk pelanggan akhir dipertim-
bangkan dan diterapkan dengan baik. Atas dasar ini, para ahli 
e-commerce di SSI Schaefer membuat panduan ini. Panduan 
ini dirancang untuk membantu mengenalkan kompleksitas 
pesanan online dan menunjukkan cara pemenuhan bisa 
direncanakan dan diterapkan berdasarkan strategi korporat.

Tujuan Best Practice Guide:

•   Memahami perbedaan antara sistem penyimpanan dan 
penarikan, penyortiran, opsi pengambilan, teknologi 
penyimpanan, dan titik kontak pelanggan dalam proses 
pemenuhan. 

•   Membuat keputusan yang telah diinformasikan dengan baik 
tentang apakah solusi automasi merupakan solusi yang 
benar dan metode pemenuhan apa yang sesuai untuk 
penggunaan yang seperti apa. 

•   Putuskan cara menangani strategi distribusi yang kokoh 
dan pahami langkah apa yang akan diambil untuk memulai 
proses ini. 

Panduan ini menyediakan alat penting untuk menentukan 
cakupan, perencanaan, dan penerapan pemenuhan 
e-commerce.
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ONLINE 
Unduh Best Practice Guide 
sekarang dan tentukan  
langkah pertama ke setiap 
strategi distribusi Anda! 

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36_e-commerce-guide
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A pa yang hampir normal dalam perdagangan retail 
dan grosir serta dalam industri mode kini juga 
menjadi sangat penting untuk industri farmasi 

dan kosmetik: E-commerce dalam bentuk apotek online. 
Meningkatnya kesadaran konsumen akan kesehatan dan 
tren terhadap medikasi mandiri memicu permintaan yang 
lebih besar untuk produk tanpa resep dan produk kecantikan 
serta perawatan standar apotek, yang sering dipesan 
melalui internet. Akan tetapi, pemesanan online untuk 
produk dengan resep yang meningkat juga menjadi fokus 
– dengan toleransi nol kesalahan. Terutama, permintaan 
untuk semua jenis obat-obatan meningkat sangat pesat, 
hal ini juga disebabkan oleh situasi COVID-19 terkini. 
Dengan demikian, kondisi e-commerce berbeda-beda di 
seluruh dunia. Terutama di Eropa, peningkatan sangat pesat 
diharapkan masih berlangsung. Interaksi holistis antara 
produsen, penjual grosir, perdagangan offline dan online 
akan menjadi sangat menentukan pada masa mendatang. 

Logistik yang dikonfigurasi sesuai kondisi untuk 

pemrosesan pesanan yang efisien

Dengan demikian, apotek online dituntut untuk mengirimkan 
produknya kepada pelanggan akhir secara cepat, murah, 
namun yang utama adalah aman. Rantai proses yang diran-
cang dengan lancar dan solusi logistik yang sesuai kondisi 
merupakan fitur penting untuk kesuksesan penjual retail 
online. Dalam hal ini, fleksibilitas dan modularitas merupakan 
sifat untuk bisa beradaptasi dengan tren dan teknologi baru. 
Khususnya dalam e-commerce, struktur pemesanan juga 
menempati permintaan tinggi dalam intralogistik. Yang 
diperlukan adalah solusi efektif untuk volume pesanan yang 
sangat besar dan pesanan kecil pada saat yang bersamaan 
– dan yang merupakan spektrum produk yang sangat luas. 

Transparan dan toleransi nol kesalahan

Selain itu, pelanggan akhir memiliki harapan yang meningkat 
untuk pengiriman hari yang sama atau hari berikutnya dan 

LOGISTIK PERAWATAN KESEHATAN: ULTRA-
MODERN DAN COCOK UNTUK E-COMMERCE 
YANG SEDANG BERKEMBANG 

Transparan dan toleransi nol kesalahan dalam e-commerce industri farmasi 
yang sedang berkembang – di sini Anda dapat menemukan pendekatan solusi 
dan konsultasi!.
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standar kualitas tertinggi. Untuk dapat memenuhi harapan 
pelanggan serta persyaratan hukum tinggi terkait pelacakan 
& penelusuran dan toleransi nol kesalahan, diperlukan 
strategi logistik individual. SSI Schaefer menempatkan 
keamanan pasien pada prioritas tertingginya dan men-
dukung dengan portfolio solusi yang komprehensif untuk 
memenuhi persyaratan spesifik secara fleksibel.
 
Peningkatan ketersediaan obat-obatan dengan relia-

bilitas proses tinggi

Peningkatan volume pengiriman lebih dari 35 juta paket 
per tahun, toleransi nol kesalahan, dan waktu operasional 
24/7 – persyaratan ini ingin dipenuhi oleh Shop Apotheke 
Europe, salah satu apotek online ternama di Eropa. Solusi 
automasi tingkat tinggi dan visioner telah dikembangkan 
bersama dengan SSI Schaefer. Selain adanya gudang untuk 
komponen kecil otomatis (AKL), juga terdapat sistem shuttle 
(Shuttle-System SSI Cuby) berkinerja tinggi yang berfungsi 
sebagai perlindungan pesanan. Kendaraan shuttle melayani 
banyak lokasi penyimpanan dan akan menyelesaikan 800 
siklus bolak-balik per jam per lorong. Bagian dari keselu-
ruhan solusi yang inovatif adalah kerangka A (A-Frame) 
yang memungkinkan pemrosesan cepat dari beberapa 
pesanan kompleks melalui pengambilan pesanan otomatis, 
bahkan saat beban kerja padat. Selain itu, stasiun kerja 
Put-to-Light serta stasiun kerja untuk Single-Order-Sorting 
dan gabungan pesanan bervolume besar akan ditetapkan. 
Perangkat lunak logistik WAMAS® merancang gerakan 
alur material. Pusat distribusi e-commerce unik yang baru 
di Sevenum, Belanda, akan mulai beroperasi pada awal 
tahun 2021.

SEMINAR MELALUI WEB

“Perniagaan online yang tumbuh pesat akan terus 
berlanjut menuju perubahan yang signifikan 
dalam hal pergudangan. Untuk dapat memberikan 
dukungan terbaik kepada karyawan dalam mempro-
ses pesanan e-commerce secara efisien, peralatan 
otomatis kustom dan solusi ergonomis semakin 
menjadi fokus kami,” harapan Thomas Kaiser, Sales 
Manajer Retail Makanan di SSI Schaefer. Dalam semi-
nar melalui web ini, tema tentang “Solusi logistik 
cerdas untuk peningkatan permintaan e-commerce 
dan keberlangsungan” dijelaskan dan dalam loka-
karya tersebut diperoleh tingkat automasi yang 
tepat untuk intralogistik modern. 

Saatnya melihat
seminar melalui web
online sekarang!

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36_ecommerce_seminar
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E-commerce

Bertujuan untuk mencapai operasi 
logistik "terbaik di kelasnya", Fenix 
Outdoor Logistics berinvestasi 
untuk membangun pusat distribusi 
baru di Ludwigslust, Jerman. Di 
tengah sistem baru ini, orang akan 
menemukan SSI Carrier - penyortir 
kantong yang sangat dinamis untuk 
barang gantung dan datar. Sistem 
otomatis mengurangi penanganan 
dan menyediakan pengiriman 
barang dengan cepat di stasiun 
pengepakan dalam urutan yang 
diinginkan.

Jika Anda mencari peralatan yang cocok untuk 
petualangan luar ruangan Anda berikutnya, 
Fenix menyediakan berbagai macam barang 

premium - termasuk merek Fjällräven, Hanwag, 
Brunton, Primus, dan Tierra. Anak perusahaan Frilufts 
Retail Europe AG mencakup toko Naturkompaniet 
(Swedia) dan Partioaitta (Finlandia), serta pengecer 
Jerman Globetrotter. Untuk memenuhi tantangan 
operasional bisnis omnichannel yang terus berkem-
bang, Fenix Outdoor International AG baru-baru 
ini mendirikan perusahaan logistik di dalam grup. 
Tujuan Fenix Outdoor Logistics GmbH adalah untuk 
memasok toko-toko di Jerman dan Skandinavia 
serta pelanggan e-commerce yang tidak sabar untuk 
mengumpulkan pengalaman luar ruangan yang 
menarik dengan peralatan yang sesuai. > 

Tonton video untuk melihat kon-
sep logistik yang dibuat khusus 
untuk pengiriman batu bata dan 
mortir serta e-commerce dari satu 
gudang.

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36_omnichannel-fenix
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E-commerce

KANTONG PENYOR-
TIR MENDUKUNG 
STRATEGI PEME-
NUHAN FENIX

  Konsep logistik yang dibuat khusus untuk  

pengiriman batu bata dan mortir serta  

e-commerce dari satu gudang termasuk  

implementasi siap pakai

  Peningkatan produktivitas dan stabilitas proses 

yang maksimal

  Ketersediaan barang yang tinggi dan efisiensi 
meskipun terjadi fluktuasi harian dan musiman

  Pengurangan urutan dan waktu siklus

  Alur kerja alami berkat peningkatan ergonomi  

di stasiun kerja

  Reintegrasi pengembalian yang cepat

  Sistem lengkap dengan fleksibilitas tinggi dan 
kemampuan penskalaan masa depan untuk  

pertumbuhan bisnis

SEKILAS MANFAAT:

Pusat distribusi baru untuk pemenuhan omnichannel 

yang fleksibel

Tantangan utamanya adalah memastikan penanganan 
pengiriman yang efisien ke toko ritel fisik dan pelanggan 
e-commerce yang terus bertambah dari satu gudang. 
Untuk memberikan pengalaman berbelanja yang 
optimal, ketersediaan barang yang tinggi dan efisiensi 
meskipun ada fluktuasi pesanan harian dan musiman, 
serta penanganan yang optimal dari berbagai karakteristik 
saluran penjualan sangat menentukan. Pengiriman toko 
adalah tentang pemilahan dan pengurutan barang yang 
tepat, sementara pemenuhan e-commerce menekankan 
pemrosesan pesanan yang cepat dari banyak pesanan 
kecil dan pemrosesan pengembalian yang sangat efisien.

Elemen inti untuk mengatasi persyaratan ini adalah 
Pengangkut SSI. Konveyor kantong SSI Schaefer memiliki 
desain modular dan mampu mengangkut, mengakumulasi, 
menyangga, menyortir, dan mengurutkan hingga 4.500 
item berbeda per jam. Volume pengiriman harian terdiri 
dari sekitar 25.000 item toko dan 5.000 paket, yang dikirim 
ke pelanggan. “Kami memasang solusi logistik“ ”terbaik di 
kelasnya” untuk masa depan, ”kata Felix Köhler, Manajer 
Gudang di Fenix Outdoor Logistics. “Penyortir kantong 
merupakan komponen penting dari desain. Ini berfungsi 
untuk memproses 90 persen pesanan menggunakan 
barang yang kami miliki. Ini menghasilkan waktu produksi 
yang sangat singkat dengan biaya yang berkurang secara 
signifikan dan pemrosesan yang andal 100 persen, ”lanjut 
Felix Köhler. Penyortir kantong mengesankan dengan 
skalabilitas dan fleksibilitasnya. Sistem memenuhi tingkat 
kinerja yang diinginkan dan persyaratan terkait struktur 
barang di gudang.

Solusi intralogistik yang canggih dari satu sumber

“Keputusan kami untuk menggunakan SSI Schaefer 
adalah karena kemampuan perusahaan untuk bersama-
sama mengembangkan solusi yang disesuaikan dan 

individual untuk kebutuhan kami. Selain itu, SSI Schaefer 
dapat memberikan solusi ini sebagai satu sumber sebagai 
kontraktor umum, ”jelas Felix Köhler. Ruang lingkup 
pengiriman termasuk SSI Carrier dengan 25.000 kantong, 
enam stasiun pemuatan ergonomis, dan sebelas stasiun 
bongkar muat ergonomis serta dua konveyor pengangkat 
vertikal. Ada sistem rak R 3000 statis tiga lantai dengan 
sekitar 92.600 lokasi penyimpanan, dan sistem rak palet 
dengan lebih dari 1.500 lokasi penyimpanan. Juga, ada 
tiga konveyor teleskopik dan 1.500 wadah pesanan. Selain 
itu, ada konveyor in-feed dan take-away untuk barang rata, 
karton bekas, dan tempat sampah kosong. Proses sistem 
penyampaian dikelola dan dikendalikan oleh perangkat 
lunak logistik SSI Schaefer WAMAS®.
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SSI Schaefer adalah mitra yang 

handal dan berjangka panjang, 

kami sangat puas dengan solusi 

khusus. Karena model bisnis kami 

yang sangat sukses, kami berencana 

untuk memperluas solusi intralo-

gistik kami dan melihat ke depan 

dengan pandangan yang positif

Felix Köhler

Manajer Gudang di Fenix Outdoor Logistics

Sistem menyeluruh untuk memasok saluran penjualan 

yang berbeda

Mayoritas barang melewati sistem SSI Carrier. Di stasiun 
pemuatan, setiap kantong diisi dengan barang. Dengan 
memindai barang, kode batang produk digabungkan 
dengan ID operator masing-masing dan perangkat 
lunak mengetahui kantong mana yang berisi produk 
mana. Kantong yang dimuat melewati area penyangga 
yang berbeda di mana batch yang berisi hingga 216 
kantong terbentuk. Setelah itu, mereka tiba di penyortir 
matriks, elemen utama Operator SSI. Pengurut matriks 
mengurutkan kantong dan membuat pesanan pelanggan 
dari kelompok tersebut secara berurutan. Di Fenix, 
penyortir matriks dengan tiga tahap penyortir yang 
masing-masing terdiri dari enam baris. Setelah menyortir 
kantong sesuai pesanan, barang dilanjutkan dalam urutan 
yang benar ke penyangga pengepakan ke stasiun bongkar 
muat. Seluruh proses dikendalikan oleh perangkat lunak 
logistik WAMAS, yang berkomunikasi dengan sistem 
manajemen gudang bawahan pelanggan. Operator SSI 
juga penting untuk pemrosesan pengembalian yang 
cepat. Setelah pemeriksaan, barang yang dikembalikan 
dengan permintaan tinggi disimpan langsung di buffer 
dinamis dari SSI Carrier, bukan di sistem rak statis. Dengan 
demikian, barang segera kembali ke sistem dan secara 
otomatis tersedia untuk pesanan baru dan pengiriman 
ulang kapan saja.

Perluasan lebih lanjut di lokasi baru direncanakan

Dalam perjalanan menuju logistik “terbaik di kelasnya” 
untuk memperkuat bisnis e-commerce dan toko ritel 
alat tulis, Fenix Outdoor Logistics merencanakan pem-
bangunan gedung ketiga yang akan dilengkapi dengan 
teknologi SSI Carrier, kemungkinan pada tahun 2021.
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Digitalisasi

S etiap tahun, produsen ponsel pintar memperkenal-
kan generasi baru produknya di pasaran. Pada saat 
yang bersamaan, model-model terkait kehilangan 

fungsinya. Akan tetapi, segera setelah ponsel terkait tiba 
di tangan pelanggan, ponsel ini diaktifkan untuk pertama 
kalinya dan pengaturan dasar diselesaikan, individualisasi 
pelanggan pun dimulai. Dengan aplikasi dan pengaturan 
notifikasi, perangkat tersebut diadaptasikan ke pengguna 
dan tujuannya masing-masing. Tidak ada dua perangkat 
yang memiliki konfigurasi yang sama.

Dalam logistik, kemampuan untuk individualisasi Layanan 
Bernilai Tambah (Value Added Services), yaitu sekarang ini 
gudang harus menawarkan operator dan juga pelanggan, 
merupakan prasyarat dasar untuk intralogistik modern. Pada 
prinsipnya, opsi individualisasi ini sudah ada sejak awal. 
Namun demikian, dalam berkompetisi, faktor biaya investasi 
ditambahkan dan individualisasi bernilai tinggi tidak terba-
yarkan meskipun menghasilkan beberapa kemungkinan.

Bagaimana area konflik antara fleksibilitas, kualitas, dan 
biaya ini dapat diatasi?

Fleksibilitas sebagai produk dari modularitas dan 

standardisasi

Industri ponsel pintar menunjukkan solusinya: Perangkat 
keras ponsel pintar distandardisasikan tinggi. Terdapat 
beberapa perbedaan dalam masing-masing versi. Namun, 
saat hal ini terkait dengan prosesor terintegrasi, layar, dan 
fitur lain, banyak komponen terintegrasi yang kembali dapat 
ditemukan dalam beberapa model. Produsen mulai untuk 
membedakan dengan pembaruan program yang terdapat 
dalam ponsel tersebut untuk menciptakan masing-masing 
pengalaman pengguna.

Begitu pula dalam logistik, perangkat lunak menjadi sangat 
penting selain perangkat keras. Di samping kapasitas kelu-
aran mendasar, barang yang diambil sesuai kebutuhan 
bersifat sangat penting. Hal ini memerlukan pandangan 
holistik terhadap seluruh level gudang. Salah satu tantangan 
terbesar adalah untuk memastikan bahwa dengan fleksi-
bilitasnya, sistem penyimpanan tidak berada dalam status 
yang tidak ditentukan. Gudang harus selalu menemukan 
solusi atas persyaratan terkini dan setiap komponen harus 
berfungsi secara andal. Struktur fleksibilitas berikut diha-
silkan bersamaan dengan kualitas dan stabilitas:

Pasar yang mudah berubah, lingkungan dan peristiwa sosial yang tidak bisa 
diprediksi, serta fluktuasi permintaan yang hampir tidak bisa direncanakan 
pada saat digitalisasi meningkat dan e-commerce yang berkembang, membuat 
fleksibilitas menjadi persyaratan dasar dan prioritas. Akan tetapi, hal ini tidak berarti 
bahwa "individualitas adalah keharusan", baik dalam kehidupan pribadi, maupun 
dalam proses pergudangan dan logistik, serta perangkat lunak terkait. Tingkat 
individualitas dan standardisasi yang tepat tersebut menentukan keberlangsungan. 

FLEKSIBILITAS  
DI GUDANG

KESEIMBANGAN YANG TEPAT 
ANTARA STANDARDISASI DAN 
INDIVIDU

Markus Klug
Ilmu data & Simulasi  
di SSI Schaefer
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FLEXIBILITY-ENHANCING CLOUD-SERVICES

Control

WMS

Material flow

Standardization

Flexibilization

Modularization

Digitalisasi

Level tertinggi efisiensi berlaku pada level kontrol. Perintah 
kontrol yang telah dikirimkan harus diterapkan dalam cara 
yang efisien dengan waktu. Kehilangan waktu dalam waktu 
respons atau penundaan lainnya dapat dihindari. Perubahan 
data distandardisasikan, dapat dipahami, dan efisien untuk 
sistem yang berlaku, sehingga informasi dapat diproses 
hampir secara langsung. Untuk dapat mencapai target ini, 
diperlukan standardisasi yang memberikan basis andal 
untuk beberapa level di atas. Dikarenakan ini berlaku: Stan-
dar proyek dipercepat dan lebih aman serta lebih hemat 
dalam perawatan dan operasional.

Alur material bersifat modular. Komponen dapat bekerja 
sama dan berkoordinasi satu sama lain. Modul seperti jalur 
shuttle menjalankan subtugas yang telah ditentukan.

Level WMS (level manajemen gudang) menyusun gudang 
dengan beberapa fungsi fleksibelnya. Sejumlah besar 
parameter memungkinkan individualisasi masing-masing 
gudang pelanggan. Akan tetapi, terdapat juga peningkatan 
kebutuhan untuk memperluas layanan ini di luar kecer-
dasan lokal. Perspektif ini membuka konsep baru solusi 
cerdas, yang juga mendukung KI (Künstlicher Intelligenz, 

Kecerdasan Buatan) yang tidak tercakup lagi oleh kinerja 
komputasi yang tersedia di lokasi. 

Fleksibilitas memerlukan kondisi kerangka kerja yang andal. 
Jika kerangka kerja ini disediakan oleh komponen (kontrol, 
alur material, dan WMS) dan infrastruktur yang terinstal, 
tidak ada lagi hambatan dalam operasional gudang yang 
bisa diadaptasikan. Akan tetapi, untuk memanfaatkan ting-
kat fleksibilitas, terdapat juga peningkatan kebutuhan untuk 
memperluas layanan ini di luar kecerdasan lokal. Di sini 
muncul konsep baru solusi cerdas yang juga mendukung KI 
sebagai layanan cloud yang meningkatkan fleksibilitas. 
Persyaratan kinerja tingginya berada jauh di luar kinerja 
komputasi yang tersedia di lokasi.

Dengan portfolio perangkat lunak yang komprehensif 
WAMAS® dan SAP EWM, SSI Schaefer mencakup semua 
proses manajemen gudang hingga alur material. Pada saat 
yang bersamaan, para ahli perangkat lunak kami mengop-
timalkan produktivitas dan kinerja pelanggan kami dengan 
setiap solusinya. Hal ini memungkinkan kami untuk menge-
lola gudang secara aktif melalui pengukuran dan evaluasi 
menggunakan KPI.
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Digitalisasi, automasi, industri 4.0, dan Smart Logistics 
adalah istilah populer yang didiskusikan di banyak 
perusahaan. Dalam intralogistik, sudah ada banyak 

contoh strategi digitalisasi yang diterapkan dengan baik. 
Akan tetapi, apabila penyimpanan dan pengambilan item 
bukan merupakan bisnis inti perusahaan, orang masih dapat 
menemukan struktur yang telah tumbuh bertahun-tahun 
dengan aktivitas pemesanan manual, transparansi rendah, 
dan tanpa adanya jaringan. Karenanya, untuk dapat mendi-
gitalisasikan gudang dan logistiknya, untuk mempersiapkan 
masa depan dan pada saat yang bersamaan tetap kompe-
titif, penyesuaian berikutnya yang bertahap, dan tindakan 
modernisasi menawarkan solusi yang fleksibel.

Proses intralogistik transparan untuk transformasi digital

Transparansi cepat dan lengkap terkait ketersediaan dan 
pesanan – dan ini dipersiapkan dengan jelas – merupakan 
basis solusi keberhasilan gudang. Selain itu, pencatatan level 
ketersediaan yang otomatis dan aman memainkan peranan 
yang sangat penting untuk dapat menerapkan tenaga kerja 
yang ada seefisien mungkin. Selain optimisasi proses yang 
komprehensif, juga penting untuk menjalankan inventaris 
sederhana yang bebas kesalahan.

Dengan perangkat lunak yang dioperasikan secara intuitif, 

persyaratan ini dapat diterapkan tanpa upaya TI yang besar:

•   Komunikasi antara gudang dan manajemen dagangan 
atau sistem ERP

•   Pengambilan tanpa kertas dengan penggunaan Pick by 
Light dari teknologi barcode atau RFID

•   Proses Pencetakan tanda terima dan label secara langsung
•   Inventaris lebih efisien dengan adanya data yang bersih

Persyaratan untuk digitalisasi bertahap 

Konsep sederhana seperti Pick by Light atau penggunaan 
pemindai barcode dapat dengan mudah diperkenalkan. Me-
reka sudah bekerja dengan perangkat mandiri (stand-alone) 
tanpa koneksi ke sistem yang lebih tinggi.

Akan tetapi, biasanya disarankan koneksi ke sistem dengan 
level lebih tinggi untuk dapat mengambil keuntungan dari 
semua manfaat dan modul digitalisasi. Namun, hal ini tidak 
lagi menjadi hambatan besar. Hampir semua sistem ma-
najemen dagangan dan ERP terkini mendukung berbagai 
protokol antarmuka sebagai standar.

Perawatan data master yang bersih sebagai basis 

untuk proses digitalisasi

Dalam beberapa kasus, perusahaan berukuran kecil dan 
sedang memiliki sejumlah tertentu permintaan tunggak 
kerja untuk dilakukan terkait dengan manajemen data 
utama dan data yang bersih. Data utama yang dirawat 
dengan baik tentunya merupakan basis penting untuk 
setiap bentuk digitalisasi dan persiapan yang baik. Untuk 
dapat memulai langkah menuju gudang digital dalam 
waktu singkat, sebagai contoh, perangkat lunak standar 
WAMAS® LOGIMAT lift gudang kami, mengelola dengan 
informasi yang sangat minim, dan berfungsi penuh de-
ngan nomor item, keterangan item, dan unit kuantitas.

Lift gudang SSI LOGIMAT® berintegrasi dalam setiap 

strategi digital

Tidak menjadi masalah apakah Anda baru saja memulai 
dengan digitalisasi atau sudah menggunakan konsep 
pabrik digital. SSI LOGIMAT dengan solusi perangkat 
lunaknya yang fleksibel dapat diintegrasikan sebagai 
balok bangunan sederhana. Tautan langsung ke ERP 
level lebih tinggi atau WMS menghubungkan proses 
Anda dan membuat transparansi. Mulai bekerja pada 
SSI LOGIMAT dengan proses manual dan persiapkan 
semuanya hari ini untuk integrasi masa depan. Melalui 
komponen perangkat lunak modular dan fleksibel, di-
gitalisasi di gudang Anda dapat diintegrasikan secara 
individual dalam strategi jangka panjang.

TAHAPAN MENUJU GUDANG 
DIGITAL
Felix Lütkebomk, Kepala Sektor Produk Sistem Dinamis 
di SSI Schaefer, menjelaskan cara solusi gudang yang  
ada dapat dibuat lebih efisien dan transparan.

Digitalisasi
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Pelajari lebih lanjut 
tentang topik La-
yanan & Dukungan 
Pelanggan.

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36_digital-services

Digitalisasi

SELALU SELANGKAH 
KE DEPAN UNTUK 
KETERSEDIAAN PERMANEN
Elie Zita, SVP Layanan Pelanggan & Kepala Layanan Pelang-
gan Unit Bisnis di SSI Schaefer, tentang Layanan Pelanggan 
Digital untuk Memastikan Ketersediaan Sistem Permanen 
Jangka Panjang.

D engan pertumbuhan e-commerce, 
kemampuan mendapatkan pro-
duk dari mana saja dan kapan saja 

semakin menjadi hal yang biasa. Harapan 
pelanggan dalam hal ini sedang mening-
kat, dan sebagai hasilnya, pengecer harus 
siap tidak hanya untuk bisnis harian dan 
musiman tetapi juga untuk fluktuasi per-
mintaan yang tiba-tiba dan tak terduga. 
Tujuan memastikan pasokan yang berke-
lanjutan dan fleksibel hanya membutuh-
kan proses yang tepat bersama dengan 
logistik yang selalu berfungsi.

Ini termasuk: Layanan Pencegahan, yang 
menawarkan perlindungan sistem tinggi 
dengan tindakan pemeliharaan digital pro-
aktif,. Layanan reaktif untuk pemecahan 
masalah 24/7 yang cepat dan andal. Dan 
Manajemen Siklus Hidup yang dioptimal-
kan untuk memastikan ketersediaan sistem 
tinggi yang diperlukan dan membuat sis-
tem sesuai untuk masa depan.

Layanan Pencegahan untuk Ketersedi-

aan Sistem Maksimum

Layanan Preventif kami memungkinkan 
kami untuk sepenuhnya memanfaatkan 
potensi digitalisasi. Dengan Layanan Res-
ponsif kami, kami hanya mengganti atau 
memperbaiki komponen jika memang 
diperlukan, sehingga kami dapat lebih 
banyak beralih ke layanan pencegahan. 
Tindakan pemeliharaan preventif, seperti 
penggantian suku cadang yang aus, ber-
gantung pada waktu berjalan atau siklus 
peralihan, menawarkan perlindungan sis-
tem yang tinggi dan meminimalkan waktu 
henti sistem.

Dengan demikian, sejalan dengan kon-
sep Pemeliharaan 4.0, kami mengguna-
kan Sistem Manajemen Pemeliharaan 
Terkomputerisasi (CMMS) SSI Schaefer 
untuk merencanakan, mengontrol, dan 
menerapkan setiap tindakan pemeliharaan 

secara digital. Elemen inti solusi ini adalah 
Web CMMS dan aplikasi CMMS. Sistem ini 
terhubung ke dunia nyata menggunakan 
barcode 1D atau QR yang diterapkan ke 
setiap komponen sistem dan telepon pintar 
untuk teknisi servis di tempat. Berdasarkan 
data yang tersedia, manajer pemeliharaan 
merencanakan tindakan pencegahan di 
CMMS Web. Setelah melakukan sinkroni-
sasi dengan aplikasi CMMS, teknisi layanan 
dapat menggunakan ponsel pintar atau tab-
let mereka untuk mengedit aktivitas yang 
direncanakan di sistem secara langsung, 
mendokumentasikannya, dan menyinkron-
kan sistem dengan data yang diperoleh.

Volume data yang luas memberikan dasar 
yang baik untuk analisis dan evaluasi lebih 
lanjut yang dapat digunakan untuk meren-
canakan interval pemeliharaan tertentu dan 
kegiatan pencegahan di masa mendatang 
dan untuk terus mengoptimalkan proses 
pemeliharaan. Potensi malfungsi dapat 
dicegah secara konsisten dengan tindakan 
pencegahan proaktif

Menanggapi secara Real Time dengan 

Dukungan Augmented

Jika tanggapan dan intervensi jangka pen-
dek diperlukan, kami ada untuk pelang-
gan kami dengan dukungan 24/7. Selain 
layanan di tempat, kami juga menawarkan 
Dukungan Augmented SSI. Bentuk pera-
watan jarak jauh ini adalah modul solusi 
fleksibel, bahkan pada saat peringatan 
seiring berjalannya waktu karena pan-
demi atau bencana alam, dapat mema-
inkan peran penting dalam keberhasilan 
pelanggan kami.

Dengan sistem komunikasi video bergerak 
secara real-time, Dukungan Augmented SSI 
memenuhi semua persyaratan untuk peme-
cahan masalah dan perbaikan yang efisien. 
Teknisi di tempat mengaktifkan SSI Aug-
mented Support, yang kemudian dengan 

cepat membuat koneksi ke pusat layanan 
kami. Acara ditransfer tanpa penundaan, 
sehingga pemecahan masalah dapat 
segera dimulai dengan bantuan suara 
dan video.

Aplikasi yang ramah pengguna dan 
komunikasi langsung secara real time 
mencegah potensi kesalahpahaman dan 
waktu respons yang lebih lama sebagai 
akibat dari penundaan waktu. Dengan 
jumlah waktu henti yang minimum, hal ini 
memungkinkan pemecahan masalah yang 
lebih terperinci, proses kerja interaktif, dan 
ketersediaan sistem yang tinggi. Kerusakan 
dapat diperbaiki dengan lebih baik, lebih 
fleksibel, dan lebih cepat, yang menghe-
mat waktu dan biaya.

Meningkatkan Efisiensi Sistem dengan 

Modernisasi Sistematis

Selama fase konstruksi dan memperleng-
kapi bangunan logistik, kami mengambil 
peran proaktif dalam merencanakan tata 
letak dengan pelanggan kami. “Tumbuh 
saat Anda pergi!” adalah moto yang kami 
terapkan, menawarkan solusi yang berkem-
bang sesuai kebutuhan, sehingga secara 
signifikan memperpanjang masa pakai sis-
tem. Dengan merencanakan kemungkinan 
otomatisasi atau perluasan dari awal, kami 
memastikan skalabilitas dan fleksibilitas 
sistem yang diperlukan. Fokusnya selalu 
pada sistem terbaik dan efisiensi energi.

Layanan kami memungkinkan kami mem-
buat sistem kami sendiri dan sistem pihak 
ketiga menjadi yang paling canggih - 
dengan peningkatan kinerja hingga 30 %.
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Solusi

Cara kami mengatasi kekurangan ruang, biaya energi tinggi, dan  
peningkatan harga tanah dengan sistem rak individual dan berkembang 

PENGGUNAAN RUANG PENYIM-
PANAN YANG BERKELANJUTAN

Tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan dalam 

sektor gudang?

Selama bertahun-tahun, jumlah barang di gudang biasanya 
meningkat dan kapasitasnya menjadi langka di beberapa 
titik. Mengingat bahwa harga tanah dan properti yang 
meningkat atau sederhananya kemungkinan ekspansi sudah 
tidak dimungkinkan, untuk beberapa bangunan gudang 
baru tidak dimungkinkan. Sebagai gantinya, fokus terpusat 
pada ruang penyimpanan yang tersedia. Hal ini merupakan 
pertimbangan ekonomis untuk memeriksa apakah ruang dan 
ketinggian ruang akan digunakan secara optimal. Jika tidak, 
ruang penyimpanan dapat ditingkatkan dengan berbagai 
cara, sehingga kemampuan berkompetisi jangka panjang 
perusahaan dapat dipastikan. Tantangan lebih lanjut terkait 
dengan penggunaan efisien pada personel yang ada untuk 
dapat meningkatkan kecepatan secara bersamaan dalam 
pengambilan pesanan, misalnya komponen-komponen 

kecil.
Kriteria keputusan mana yang membantu untuk memilih 

solusi penyimpanan yang benar?

Hal pertama yang harus dilihat adalah ruang yang tersedia 
di gudang saat ini. Apakah ketinggian gedung yang ada 
secara efisien terisi dengan ruang penyimpanan? Lebih 
lanjut, hal ini tergantung pada tipe barang yang disimpan, 
apakah kontainer besar (misalnya: palet) atau komponen 
kecil, serta kecepatan penanganan, dan frekuensinya. Jika 
perlu, ujung yang bergerak harus dilindungi, sehingga 
solusi fleksibel yang sesuai dapat diperoleh. Kesimpulannya, 
perubahan dalam ukuran dan volume barang yang disimpan 
harus dipertimbangkan untuk dapat menemukan solusi 
penyimpanan yang sesuai secara individual – berorientasi 
jangka panjang.

“Dengan sistem rak yang benar,  
gedung akan digunakan secara  
optimal dalam setiap dimensi.”

Percakapan dengan Frank Matysiak, Kepala Sistem Perencanaan Proyek  
di SSI Schaefer, tentang tantangan unik di gudang dan cara SSI Schaefer  
mendukung pelanggan secara individual dan visioner dalam menemukan  
solusi rak yang sesuai.
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Solusi

Makin banyak ruang di ruang 
yang sama atau kurang – Anda 
akan menemukan informasi lain 
tentang rak bergerak di sini.

Rak bergerak untuk 
kebutuhan kapasitas gudang yang lebih tinggi 

Solusi penyimpanan apa yang tersedia untuk 

menaklukkan tantangan yang telah dijelaskan secara 

berkelanjutan?

Dengan sistem rak yang tepat, gedung akan digunakan secara 
optimal di setiap dimensinya. Mengisi ruang penyimpanan 
dengan sempurna di areanya dan pada sentimeter ketinggian 
terakhir memberikan banyak keuntungan bagi operator 
gudang: Penghematan ruang dengan ruang tambahan, 
penghematan biaya (misalnya biaya energi, harga sewa 
atau tanah, digabungkan dengan biaya gedung baru), 
penghematan waktu dengan organisasi gudang yang jelas.

Sistem rak bergerak merupakan solusi penyimpanan yang 
cocok untuk kontainer besar. Rak jenis ini menggunakan 
ruang yang ada bahkan lebih efisien daripada rak palet 
statis, dan dapat meningkatkan volume penyimpanan hingga 
100 % (lihat gambar). Khususnya, di area penyimpanan yang 
sangat dingin, rak bergerak membantu untuk memanfaatkan 
volume ruang berpendingin udara secara efisien. Dengan 
volume ruang yang sama, barang dengan jumlah ganda 
dapat terfasilitasi dan energi yang berharga untuk pendingin 
udara dapat dihemat. Berbagai fungsi dan opsi dalam 
solusi rak bergerak ini membantu Anda menghemat lebih 
banyak energi: Sebagai contoh, prakontrol penerangan 
hanya menyalakan lampu-lampu yang berada di atas lorong 
terbuka. Opsi posisi pengambilan, kendali radio jarak jauh, 
dan deteksi forklift otomatis dapat meningkatkan operasional 
sistem dan membuatnya lebih mudah bagi karyawan untuk 
mengoperasikan sistem rak. Terkait dengan sistem manajemen 
gudang atau sistem ERP, dan strategi penyimpanan terkait, 
sistem rak bergerak memungkinkan penggunaan yang efisien.

Platform penyimpanan dan fasilitas rak tingkat merupakan 
solusi elegan untuk membuat ruang penyimpanan 
tambahan tanpa membuat perubahan konstruksi pada 
bangunan gudang yang ada. Solusi ini dapat diadaptasikan 
secara individual dengan permintaan pelanggan dan 
memungkinkan penempatan personel yang efisien. Pada 
saat yang bersamaan, peningkatan kinerja pengambilan 
dapat tercapai. 

Terintegrasi dalam sistem rak tingkat atau secara individual 
sebagai solusi berkembang untuk komponen kecil, sistem 
rak sudah terbukti handal. Sistem tersebut dilengkapi 
dengan berbagai aksesori untuk memenuhi masing-masing 
persyaratan dan dapat diadaptasikan lebih lanjut, misalnya 
jika barang dan kuantitas disesuaikan. Perubahan lokasi 
penyimpanan individual bukan merupakan masalah, sehingga 
densitas penyimpanan tinggi dan proses pengambilan yang 
efisien selalu dijamin.

Rak palet dalam 
susunan yang konvensional

Rak bergerak untuk  
pemanfaatan ruang yang optimal

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36_mobile-racking
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Konsep ergonomics@work! mengejar empat tujuan 

untuk desain ergonomis stasiun kerja manual dan 

semi-otomatis:

•   Proses dan stasiun kerja dirancang dengan cara sedemikian 
rupa sehingga usaha berat secara fisik dapat dihindari 
sejauh mungkin.  Beban hanya digerakkan secara horizontal 
atau dengan gravitasi ke bawah.

•   Gerakan yang tidak penting untuk proses kerja dihindari. 
Rancangan “di sekitar karyawan” mengurangi jarak berjalan 
dan gerakan tangan.

•   Peningkatan kualitas dalam pengambilan pesanan melalui 
stasiun kerja bebas lelah dengan desain jelas, panduan 
pengguna optis, dan sensor.

•   Stasiun kerja dirancang dengan bentuk dan material yang 
mendukung alur kerja ideal, memungkinkan gerakan bebas 
hambatan, dan mencegah cedera. Elemen dan tepi dibuat 
tumpul, permukaan kontak dibuat dari kayu.

Pendapat ahli dari Institute of Industrial Engineering di 
Darmstadt University of Technology (IAD) menilai sifat unggul 
dari konsep ergonomics@work! yang melindungi kesehatan 
ini sebagai kontribusi terobosan terhadap pertimbangan 
mengenai perubahan demografi dalam solusi berkelanjutan 
untuk intralogistik dan menekankan kontribusi unggulnya 
pada unsur ergonomi. 

Ergonomi stasiun kerja dalam praktiknya

Ergonomi memainkan peran penting khususnya saat 
mengambil item yang dilempar. Untuk memungkinkan 
versi ergonomis proses pengambilan dari atas ke bawah, di 
stasiun kerja SSI Schaefer kontainer pesanan dimasukkan ke 
level bawah pada ketinggian pinggang di sisi longitudinal. 
Teknologi konveyor memasukkan kontainer sumber secara 
melintang dan membawanya ke operator di ketinggian dada 
dengan kemiringan 30 derajat dalam tampilan dan posisi akses 
yang optimal. Beberapa kontainer target dapat dijalankan 
dari satu atau beberapa kontainer sumber dalam Multi-
Order Picking. Kemudian, sistem konveyor secara otomatis 
mengembalikannya ke lokasi penyimpanan. Keuntungan 
istimewanya adalah antarmuka yang dirancang dengan baik 
antara operator dan mesin berdasarkan ergonomics@work!. 
Pemandu pengambilan yang dikontrol lampu, rancangan 
ergonomis, dan permukaan aman disentuh mengoptimalkan 
proses dan membuat pekerjaan lebih mudah.

D alam operasional logistik, metode pengambilan 
manual telah selalu menjadi beban secara fisik. 
Perlu ditambahkan di sini bahwa perubahan 

demografis dan kecenderungan terkait untuk karyawan 
yang lebih tua mengalami penurunan kemampuan fisik. 
Hal ini merupakan dasar untuk penetapan ergonomi seba-
gai peran pusat dalam pengembangan sistem logistik. 
Untuk dapat menghindari kerusakan pada kesehatan dan 
meminimalkan absen akibat sakit, rancangan stasiun kerja 
yang ergonomis juga sangat penting untuk karyawan 
muda. Oleh karena itu, SSI Schaefer mengembangkan 
solusi untuk sistem penyimpanan dan teknologi konveyor 
berkinerja tinggi berdasarkan prinsip panduan perawatan 
kesehatan. 

Menurunnya kinerja, meningkatnya kesalahan, dan cuti 
sakit adalah beberapa konsekuensi dari aktivitas fisik 
yang berat. Sebagai contoh, sekitar 25 % ketidakhadiran 
karyawan diakibatkan oleh gangguan muskuloskeletal. 
Teknologi yang inovatif terkait dengan gerakan dasar 
manusia memainkan peran utama dalam desain dan 
perencanaan fasilitas dan stasiun kerja. Untuk itu, kelom-
pok produk yang berbeda-beda harus diperhatikan: 
Teknologi konveyor tanpa bising, panduan pengguna 
yang divisualisasikan melalui layar, dan indikator lampu, 
peralatan stasiun kerja dengan permukaan kayu yang 
kokoh, tepi dibuat tumpul, dan urutan yang dioptimalkan 
dari gerakan pengambilan pesanan serta penerapan 
jarak dekat, serta ketinggian area kerja yang ideal untuk 
pengambil pesanan poros dan sistem rak.

SSI Schaefer menyatukan pertimbangan dari aspek-
aspek ini ke dalam desain stasiun kerja dengan konsep 
ergonomics@work!®. Hal ini menghilangkan konsekuensi 
aktivitas manual seluruh rantai proses intralogistik dengan 
beban tinggi pada sistem lokomotor manusia. Stasiun 
kerja ini dibedakan berdasarkan fakta bahwa semua 
urutan gerakan, khususnya mengangkat dan membawa, 
digantikan oleh alat penarik dan pendorong ergonomis 
dan operator dipandu dengan sistem komunikasi dan 
layar. Dengan ergonomics@work!, SSI Schaefer mem-
perhitungkan perubahan demografis, dan permintaan 
terkait yang meningkat untuk rancangan stasiun kerja. 

Solusi

ERGONOMI 
DALAM 
INTRALOGISTIK: 

Kualitas pengambilan  
terus meningkat
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PENGANGKUTAN BARANG
BERBAHAYA SECARA AMAN

Z at berbahaya digunakan dalam banyak produk dan 
industri yang berbeda-beda. Pengangkutan barang 
berbahaya tersebut di dalam gudang, untuk pemrose-

san lebih lanjut, atau untuk dikirim ke pelanggan, merupakan 
tantangan untuk logistik, karena harus disertai risiko saat 
menanganinya. Dengan memperhatikan semua pedoman 
dan persyaratan keamanan, pengemasan harus melindungi 
barang yang disimpan tersebut, dan sekaligus memungkin-
kan penanganan yang optimal dalam alur material. Kontai-
ner barang berbahaya baru dari SSI Schaefer, memenuhi 
persyaratan ini dan menggabungkan keamanan dengan 
penanganan yang efisien. 

Zat yang menyebabkan bahaya, misalnya yang bisa menga-
kibatkan kebakaran atau ledakan, disebut barang berbahaya. 
Zat-zat ini digunakan dalam banyak sektor: Dalam industri 
otomotif, barang berbahaya ini mencakup sistem airbag, re-
traktor sabuk keselamatan, tensioner sabuk keselamatan, dan 
tensioner fitting. Zat ini ditemukan dalam setiap mobil, truk, 
serta di mobil listrik yang semakin populer, dan memerlukan 
penanganan khusus selama pengangkutan.

Peraturan dan regulasi yang ketat berlaku untuk mence-
gah bahaya saat mengangkut barang berbahaya. Kontainer 
barang berbahaya khusus sesuai untuk pengangkutan ba-
rang berbahaya dikarenakan sifat stabilnya dan mekanisme 

pengunciannya. Dengan demikian, barang berbahaya tunduk 
pada pedoman yang ketat dan disetujui secara resmi setelah 
berhasil menyelesaikan pengujian menyeluruh dengan tanda 
UN sebagai kontainer yang sesuai.

Kontainer barang berbahaya kami yang baru menggabung-
kan keamanan dengan penanganan yang optimal dan ber-
kelanjutan. “RL-KLT-GGV dikembangkan dari kebutuhan akan 
pengangkutan barang berbahaya dan oleh karenanya meng-
integrasikan proses logistik yang ada tanpa hambatan,” jelas 
Jörg Vicktorius, Project Manager untuk Dangerous Goods 
Packaging di SSI Schaefer.

Kontainer barang berbahaya baru yang dikembangkan oleh SSI Schaefer, memenuhi 
persyaratan keamanan khusus untuk pengangkutan material kokoh yang berbahaya.

•  Kontainer barang berbahaya untuk pengangkutan 
internasional barang berbahaya di jalan sesuai 
dengan ADR 6.1.3.1

•  Memenuhi Peraturan mengenai Pengangkutan 
Barang Berbahaya melalui Jalan Darat, Rel, dan 
Perairan (GGVSEB)

•  Sesuai untuk zat kelompok pengemasan II dan III

•  Penetapan perizinan jenis barang dan Bonfire Tests 
(6C) oleh SSI Schaefer 

•  Kontainer barang yang berbahaya dengan penutup 
yang dapat dilepas 

•  Mekanisme penutupan intuitif: pegas dengan 
penguncian empat lapis

•  Penanganan hemat waktu dengan adanya aplikasi 
penutup fleksibel

•  Segel di mekanisme penguncian mencegah akses 
tidak resmi dan manipulasi barang yang diangkut

•  Dinding samping stabil, dudukan halus, dan handel 
gantung yang ergonomis

•  Dapat disusun dengan aman untuk pemanfaatan 
ruang yang optimal sesuai ukuran Eropa

•  Kontainer polipropilena yang dapat digunakan lagi 
dan ramah lingkungan, oleh karena itu 100 % dapat 
didaur ulang (termasuk penutupnya)

•  Terdapat versi ESD serta berbagai opsi warna dan 
varian ketinggian

•   Dapat dikombinasi dengan alat penyisip untuk me-
musatkan dan mengencangkan barang berbahaya

•  Individualisasi melalui QR dan barcode

SEKILAS MANFAAT
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APAKAH ANDA MELEWATKAN INSPEKSI 
RAK GUDANG TAHUNAN ANDA?

Pemilik kendaraan sangat menyadari hal ini: Sepeda 
motor, mobil atau truk harus diperiksa secara berkala 
untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar 

kelayakan jalan dan emisi yang dapat diterima. Frekuensi 
pemeriksaan tergantung pada jenis dan usia kendaraan.

Hal yang sama berlaku untuk Sistem Rak Gudang. Mereka 
harus diperiksa secara teratur. Meskipun ini mungkin bu-
kan persyaratan hukum di beberapa negara, pemeriksaan 
rak dan rak gudang sangat penting bagi pemilik dan ope-
rator gudang. Sebagian besar rak dan rak bersifat statis 
dan terlindung dari kondisi cuaca yang buruk, namun, 
lingkungan tempat rak ini beroperasi sangat dinamis 
dengan seringnya bongkar muat pembawa muatan. Jika 
rak gagal, konsekuensinya mungkin serius.

Kegagalan rak bisa sangat berbahaya dan merusak. Efek 
kumulatif dari keausan selama bertahun-tahun dapat 
merusak sistem yang paling kuat sekalipun. Ditabrak truk 
forklif, yang terjadi lebih sering dari yang diperkirakan, 
atau mengangkut beban di atas batas berat juga dapat 
mempercepat langkah. Karena rak sering kali memiliki 
ketinggian lebih dari 10 meter, satu rak yang runtuh dapat 

memicu reaksi berantai yang tidak hanya memengaruhi satu 
baris, tetapi seluruh bagian.

Seberapa sering anda harus memeriksa sistem rak gu-

dang anda?

Di SSI Schaefer, kami mendorong pelanggan untuk bekerja 
dengan petugas keamanan rak kami untuk memelihara dan 
meningkatkan sistem penyimpanan yang ada. Peningkatan 
keselamatan akan meningkatkan efisiensi dalam operasi se-
hari-hari Anda untuk mencapai hasil yang lebih baik. Prosedur 
pemeriksaan rak mematuhi Standar Eropa (EN 15635) dan 
dilakukan oleh inspektur sistem rak bersertifikat resmi kami 
melalui kontrol visual.

Sistem manajemen pemeliharaan terkomputerisasi  

SSI Schaefer (CMMS)

Semua informasi dan foto relevan yang dikumpulkan selama 
pemeriksaan rak disimpan secara digital di dalam Aplikasi  
SSI Schaefer CMMS. Terakhir, semua data yang direkam segera 
diringkas dalam laporan PDF yang dibuat secara otomatis. 
Selain itu, data yang disimpan secara digital dapat divisuali-
sasikan dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang 
mendalam.

Untuk informasi lebih  
lanjut tentang rak  
gudang & audit risiko  
rak dan penilaian:

Kunjungi: 
https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/

upd36_warehouse-rack-safety-ebook 
untuk mempelajari lebih lanjut.

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36_warehouse-rack-safety-ebook


Untuk informasi lebih lanjut tentang audit dan penilaian 
resiko, periksa dengan konsultan atau pembuat rak gudang 
dan penyimpanan Anda.

RESIKO 
MELEWATKAN PEMERIKSAAN RAK

PENYIMPANAN 
SEMENTARA
Stok yang ada mungkin harus
ditransfer ke penyimpanan sementara
yang akan menimbulkan biaya tambahan.

GANGGUAN 
KEPADA OPERASI 
KERJA
Dapat mempengaruhi 
seluruh produksi pabrik.

Jika kerusakan 
rak sangat luas

Komponen 
mungkin tidak 
tersedia pada 

saat 
dibutuhkan

Peralatan yang rusak harus 
diperbaiki dan kerugian 

persediaan diganti.

KERUSAKAN PADA 
PERALATAN DAN 

INVENTARIS

INSPEKSI OLEH 
OTORITAS KESEHATAN 
DAN KESELAMATAN

GUGATAN DARI STAF
Staf dapat membawa perusahaan ke
pengadilan karena tidak menyediakan 
lingkungan kerja yang aman.

TENAGA KERJA YANG 
TERDEMORALISASI
Semangat staf mungkin terpengaruh 
secara merugikan, yang dapat 
menyebabkan lebih banyak kecelakaan.

PUBLISITAS IKLAN
Reputasi negatif dan kepercayaan 
pelanggan lebih rendah

Mungkin akan melibatkan perintah 
berhenti kerja, tuntutan atau denda.

PREMI 
ASURANSI 
LEBIH TINGGI
Premi mungkin akan meningkat.

STAF YANG 
CEDERA

Hal Ini dapat mempengaruhi satu 
staf atau beberapa. Dengan alat 
berat yang digunakan di gudang 

ada kemungkinan kecil untuk cedera

Lingkungan 
kerja tidak 

aman mungkin 
mengacaukan 

staf

Kata tentang 
cedera akan 
menyebar 

sangat cepat

Cedera 
mungkin 

menghasilkan 
profil resiko 
yang lebih 

tinggi

Cedera yang 
melumpuhkan 

mungkin 
menuju ke

Bergantung 
kepada sifat 

dari kecelakaan 
itu dapat 
memicu

Penilaian risiko profesional untuk rak gudang harus 
dilakukan setidaknya 

yang harus dilakukan untuk pasar dengan 
hasil operasional tinggi, forklift dan lalu 
lintas personil.

Lebih banyak

setiap tahun

pemeriksaan rutin

SEBERAPA SERING ANDA 
HARUS INSPEKSI SISTEM 
RACKING GUDANG ANDA ?

S
e

m
ua h

al d
i atas akan menghasilkan

MENYEBABKAN 
KERUGIAN

Kinerja keuangan 
yang lebih buruk. 
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Bagaimana selanjutnya solusi intralogistik dapat disesuaikan 
pada situasi pasar yang baru dan penghematan serta 
peningkatan produktivitas tercapai? Dengan FTS dan 
robot terintegrasi yang fleksibel, kami mengotomasikan 
dan menghubungkan alur material internal Anda secara 
individual dan visioner.

Case Study: 
Bagaimana C+C Krug mencapai 
penghematan waktu 50 % dan  
peningkatan ketersediaan 90 %, 
Anda akan memahaminya di sini.

TEMA BERIKUTNYA: 
OTOMATISASI PROSES YANG 
SUDAH ADA

https://pages.ssi-schaefer.com/id-id/upd36_automation


