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Redaktora sleja

Dārgie lasītāji!

2020.gads mūsu atmiņās paliks kā unikāls gads. Vienā 
dienā pēkšņi bijām spiesti mainīt daudzus mūsu ikdie-
nas paradumus gan mājās, gan darba vietā. Lietas, kuras 
uzskatījām par drošām un stabilām, pēkšņi kļuva nedro-
šas, un tādas tās zināmā mērā ir vēl arvien. Tas apgrūtina 
mūsu aktivitāšu plānošanu nākotnē.

Līdzīga situācija ir daudzās nozarēs. Piemēram, mazum-
tirdzniecībā ražotājiem un mazumtirgotājiem strauji 
jāattīstās, jāmeklē jauni noieta ceļi, jāpaātrina stratēģiju 
īstenošana vai tās jāizstrādā no jauna, lai spētu pārdzīvot 
pēkšņās pārmaiņas klientu uzvedībā, kas saistītas ar 
pievēršanos digitālajiem kanāliem. Pirms pandēmijas 
izteiktās prognozes, saskaņā ar kurām e-komercija līdz 
2023. gadam sasniegšot 22 % no visiem pirkumiem 
(avots: eMarketer), jau sen ir pārspētas. Tomēr gan tieš-
saistes, gan tradicionālās tirdzniecības efektīva norise 
uz multikanālu jeb daudzkanālu mārketinga bāzes no 
intraloģistikas viedokļa arvien vēl ir viens no lielākajiem 
izaicinājumiem. Mūsu pienākums ir būt uzticamam part-
nerim, kurš Jums sniedz atbalstu ilgtermiņā.

Arī šajos nemierīgajos laikos mums jāturpina koncen-
trēties uz mūsu prioritātēm: mums ir tikai viena planēta, 
un mums visiem vajadzētu piedalīties pieejamo resursu 
apdomīgā izmantošanā. Lai iegūtu balsstiesības ilgtspē-
jīgu, ekonomiski pamatotu un perspektīvu intraloģisti-
kas risinājumu izstrādē, uzņēmums SSI Schäfer izlēma 
pievienoties iniciatīvai “50 Ilgtspējas un klimata līderu 
iniciatīvai”. Sekojot devīzei “Sacensība, kurā mēs varam 
uzvarēt!”, iniciatīvā ir apvienojušies 50 globāli uzņēmumi 
no dažādām nozarēm, lai dotu savu ieguldījumu Apvie-
noto Nāciju Organizācijas 17 izvirzīto klimata mērķu 
sasniegšanā un, lai prezentētu inovācijas un ilgtspējīgus 
biznesa modeļus. Mēs kā “bizness biznesam” risinājumu 

piedāvātājs lūdzām trīs klientus dalīties ar savu pieredzi 
sadarbībā ar mums, kuras ietvaros esam izstrādājuši un 
īstenojuši ilgtspējīgus risinājumus. Šobrīd mēs esam vien 
pašā ceļa sākumā, jo ceļojums turpināsies arī 2021. gadā.

Tomēr Jūs jautāsiet - kā izskatās ilgtspējīga intraloģis-
tika? Lai arī mēs par šo tēmu līdz šim neesam izteikušies, 
SSI Schäfer ir izstrādājis visaptverošu risinājumu klāstu, 
kas aptver, piemēram, aparatūru enerģijas rekuperā-
cijai, programmatūras risinājumus energoefektivitātes 
nodrošināšanai un preventīvai apkopei. Bez tam mēs 
izmantojam otrreiz pārstrādātus polimērmateriālus un 
sniedzam konsultācijas par videi draudzīgu būvniecību.

Digitālajai transformācijai kopumā ir tālejoša ietekme uz 
biznesa vidi, un tā rada gan iespējas, gan izaicinājumus. 
Tādas savstarpēji saistītas tendences kā e-komercija, 
lielo datu tehnoloģija, mašīnmācīšanās un mākslīgais 
intelekts, kā arī lietu internets, pielietojot tos gudri, 
var veicināt lielu produktivitātes pieaugumu. Pēc mūsu 
domām loģistikā 4.0 runa ir ne tik daudz par visas 
noliktavas absolūtu digitalizāciju kā par to, kā izvēlēties 
piemērotāko digitalizācijas un (daļējas) automatizācijas 
pakāpi, kas atbilstu katrai konkrētajai situācijai.

Intraloģistika ir teju ikviena sektora mugurkauls, un 
tā nodrošina ar pakalpojumiem, bez kuriem nespēj 
funkcionēt neviena moderna sabiedrība. Kā ģimenes 
uzņēmums mēs koncentrējamies uz īpašuma kopējām 
izmaksām (Total Cost of Ownership). Mēs vēlamies 
palīdzēt gan lieliem koncerniem, gan arī maziem un 
vidējiem uzņēmumiem (MVU) pastāvīgi palielināt loģis-
tikas procesu efektivitāti un ražīgumu ar mērķi saglabāt 
gatavību un noturēt veiksmi ilgtermiņā. Mūsu devīze 
“Think Tomorrow.” atspoguļo mūsu inovāciju garu un 
ambīcijas, kas ļauj būt par uzticamu ilgtermiņa partneri 
mūsu klientiem. Tās ir mūsu pamatvērtības. To repre-
zentē SSI Schäfer.

Novēlu Jums patīkamu žurnāla lasīšanu! Ceru, ka Jūs 
saistīs interesantie raksti, kuri sniegs vielu pārdomām. 
Priecāsimies sazināties ar Jums, aizsākt aizraujošu dis-
kusiju un veidot nākotni kopīgiem spēkiem. 

Vienmēr Jūsu

Štefens Beršs (Steffen Bersch)
SSI Schäfer grupas Izpilddirektors
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izstrādei sadarbībā ar “Infarm” (Eiropa)

▸  Gadījuma izpēte: Noturība pret klimata pārmaiņām 
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“ORCA Cold Chain Solutions” (Āzija)
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PARTNERIS ILGTSPĒJĪGIEM, EKONOMIS-
KIEM UN NĀKOTNEI GATAVIEM MATERIĀ-
LU PĀRVIETOŠANAS RISINĀJUMIEM

SSI Schäfer ir līdz šim vienīgais materiālu pārvietošanas uzņēmums, kas 
pievienojies 50 Ilgtspējas un klimata līderu iniciatīvai. 

Starptautiskās kopienas izveidotā “50 Ilgtspējas un 
klimatu līderu iniciatīva”ir reakcija, kas pauž vēlmi, 
tieksmi un spēju efektīvi rīkoties cīņā pret klimata 

pārmaiņām un sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas 
17 ilgtspējīgas attīstības mērķus (UNSDG).

Materiālu pārvietošanas nozare ir praktiski jebkuras noza-
res “mugurkauls” un nodrošina pakalpojumus, bez kuriem 
nav iedomājama mūsdienu sabiedrība un kas ļauj nozarēm 
darboties lokālā un globālā mērogā. Funkcionāla un ilgt-
spējīga piegādes ķēde ir viens no panākumu faktoriem 

lielākajai daļai uzņēmumu. Resursi ir ierobežoti, un tie ir 
jāizmanto apdomīgi. Ņemot vērā SSI Schäfer pieredzi un 
ilgtspējīgo risinājumu un inovāciju portfeli, uzņēmums 
tika uzaicināts piedalīties šajā iniciatīvā. Tāpēc uzņēmuma 
devīze “Domā par rītdienu!” ir īpaši atbilstoša.

Kā globāls piegādātājs ar attīstītu vietējo klātbūtni 
SSI Schäfer palīdz gan lielām korporācijām, gan maziem 
un vidējiem uzņēmumiem ieviest inovācijas un paaugsti-
nāt to loģistikas procesu un piegādes ķēžu efektivitāti. 
Mērķis ir dot šiem uzņēmumiem iespēju uzņēmumiem 
būt veiksmīgiem un ilgtspējīgiem ilgtermiņā. 

Iniciatīva “50 Sustainability & Climate Leaders”
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SACENSĪBA, KURĀ MĒS VARAM 
UZVARĒT
Uzziniet, kā mūsu risinājumi, resursi un 
aktivitātes var palīdzēt sasniegt jūsu 
uzņēmuma ilgtspējas mērķus. Mums ir par 
ko parunāt – atradīsim risinājumu kopā.

INFARM:  
ILGTSPĒJĪGAS INOVĀCIJAS

Saskaņā ANO prognozēm, līdz 2030. gadam 80 % pla-
nētas iedzīvotāju dzīvos pilsētās un vienlaikus pieaugs 
iedzīvotāju skaits, tāpēc pieprasījums pēc pārtikas 

ražošanas pārspēs visus pārējos vērtīgos resursus. Infarm 
un SSI Schäfer kopīgi strādā, lai palīdzētu pāriet no tradicio-
nālās lauksaimniecības uz automatizēto vertikālo lauksaim-
niecību. Uzņēmumi ir skaidri apņēmušies palīdzēt padarīt 
pilsētas un apdzīvotās vietas iekļaujošas, drošas, izturīgas 
pret ārējiem faktoriem un ilgtspējīgas. Salīdzinājumā ar 
tradicionālajām lauksaimniecības platībām, šī inovācija 
piedāvā līdz pat 400 reizēm augstāku efektivitāti (25 m² 
platībā lauksaimnieki spēj saražot gandrīz tikpat ražas, cik 
divos hektāros lauksaimniecības zemes), patērējot par 95 % 
mazāk ūdens, 75 % mazāk mēslojuma un vispār nelietojot 
ķīmiskos pesticīdus.

Citi risinājumi   >  

Kā viens no vadošajiem globā-
lajiem materiālu pārvietošanas 
risinājumu piegādātājiem mēs 
esam ideāls partneris uzņēmu-
miem, kas tiecas sasniegt eko-
nomiskus, uz nākotni vērstus un 
ilgtspējīgus mērķus. Mums ir plašs 
klāsts ar inovatīviem produktiem 
un risinājumiem, kurus mēs pielā-
gojam katra klienta konkrētajām 
vajadzībām.

Stefens Beršs (Steffen Bersch)
SSI Schafer grupas Izpilddirektors

Veidojot iepriekš redzamo video, SSI Schäfer vērsās pie 
trīs klientiem, lai demonstrētu to atšķirīgos risinājumus 
un parādītu, ko nozīmē ilgtspēja: 
  Ilgtspējīgas inovācijas, lai izveidotu mērogojamu risinājumu 
jaunai vietējās pārtikas sistēmai ar Infarm (Eiropa)

  Noturība pret klimata pārmaiņām un neparedzamiem no-
tikumiem, piemēram, Covid-19 pandēmija ar ORCA Cold 
Chain Solutions (Āzija)

  Digitāls distribūcijas centrs, kurā ietilpst energoefektīva 
aparatūra un gudrs paredzamās uzturēšanas programma-
tūras risinājums ar Pepperl+Fuchs (Ziemeļamerika)

Ilgtspēja dažādās jomās: 
  Energoefektivitāte, kā arī videi draudzīga noliktavu 
darbība un materiālu plūsma

  Ekoloģiskas būvniecības metodes
  Īsas piegādes ķēdes
  Paredzama un attālināta uzturēšana
  Veselīgi darba apstākļi un tīrāka atmosfēra
  Mazāk atkritumu un oglekļa pēdas nospieduma 
samazināšana

Materiālu pārvietošanas procesu inovācijas un efektivitāte
Svarīgas SSI Schäfer lomas ir atbalsts partneriem, kuri vēlas 
efektivitāti apvienojumā ar ilgtspēju, dzīvotspējas un peļņas 
saglabāšanas metožu meklēšana un klimata pārmaiņu jau-
tājumu risināšana. 
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V adošais aukstuma ķēdes risinājumu piegādātājs ORCA 
sadarbībā ar SSI Schäfer,  atklāja valstī pirmo pasaules 
līmeņa aukstuma ķēdes uzglabāšanas sistēmu. ORCA 

izvēlējās SSI Schäfer kā partneri, pateicoties ražotāja izcilajiem 
sasniegumiem tehnoloģiju jomā, kā arī būvniecībā un klientu 
atbalsta jomā. Manilas metropoles industriālās zonas centrā 
Taguigā esošā ORCA filiāle ievērojami uzlabo valsts loģistikas 
iespējas un gatavību neparedzētiem notikumiem. 

ORCA pašlaik ir trīs objekti Manilā: Alabangā (Alabang), 
Taguigā (Taguig) un būvniecības procesā esošais Kalokanā 
(Caloocan). Visi trīs objekti ir stratēģiski izvietoti ostu un indus-
triālo zonu tuvumā. ORCA Kalokanas objekts būs arī pilnībā 
automatizēts, un pašlaik notiek tā būvniecība sadarbībā ar 
SSI Schäfer. 

Pirmā pilnībā automatizētā aukstuma ķēdes noliktava 
Filipīnās
ORCA Cold Chain Solutions ir pirmā pilnībā automatizētā 
aukstuma ķēdes noliktava Filipīnās. Tā piedāvā kontrolētas 
temperatūras loģistikas un noliktavu pakalpojumus, kā arī 
pakalpojumus pirms un pēc uzglabāšanas ar pievienoto vēr-
tību, lai palīdzētu pārtikas uzņēmumiem un lauksaimniecības 
nozarei ilgāk uzturēt produktus svaigus. 

ORCA Taguigas noliktavā ir aptuveni vieta apmēram 20 000 
paletēm ar saldētu produkciju aptuveni viena hektāra pla-
tībā. Tas ir unikāls sasniegums, kas ir iespējams, pateicoties 
SSI Schäfer plauktu tehnoloģijai. Automatizācija ļauj ORCA 
Taguigas filiālē pārvietot līdz 4800 paletēm dienā. Filipīnu val-
dības Tirdzniecības un rūpniecības departamenta Investīciju 
birojs piešķīra šim projektam ar automatizēto uzglabāšanas 
un izgūšanas sistēmu (ASRS) pioniera statusu. SSI Schäfer 

piedāvājumā ir plašs klāsts, kurā ietilpst pilnībā automa-
tizētas augstplauktu noliktavas ar zemestrīču un taifūnu 
izturīgu plauktu tehnoloģiju, konveijeru tehnoloģija, ergo-
nomiskas principa produkcija-operators darba stacijas un 
WAMAS® loģistikas programmatūra. 

Procesu un krājumu caurskatāmība
SSI Schäfer piegādāja ne tikai aparatūru, bet arī WAMAS 
noliktavas vadības sistēmu, kas nodrošina preču izseko-
šanu reālā laika režīmā. Tā ne tikai sniedz ORCA klientiem 
tik ļoti vēlamo sirdsmieru, bet arī ļauj efektīvi izsekot un 
pārvietot preces saskaņā FEFO principu (derīguma ter-
miņa secībā). Turklāt precīzi dati nodrošina visu preču 
uzskaiti un novērš sīkas zādzības, kas diemžēl ir viena no 
valstī aktuālām problēmām.

Neparedzama klimata apstākļos SSI Schäfer piedāvātās 
tehnoloģijas un inovācijas dod iespēju ORCA garantēt 
saviem klientiem augsta līmeņa efektivitāti, precīzus pār-
skatus un kvalitatīvu klientu apkalpošanu. ORCA Cold 
Chain Solutions tirdzniecības un ražošanas vadītāja 
Agnese Degala (Agnes Degala) sniedz šādu kopsavilkumu 
par sekmīgo sadarbību: “ORCA ir pirmais un vienīgais 
uzņēmums Filipīnās, kas veicis tik lielus ieguldījumus pārti-
kas infrastruktūrā. Kopā ar SSI Schäfer mēs spējām pārvērst 
šo vareno vīziju par realitāti. Kā pārdošanas vadītāji mēs 
redzējām, kā automatizācijas iespējas pievilina klientus 
mūsu zīmolam. Mēs arī paši savām acīm redzējām, kā 
tirgus uztver inovāciju piedāvāto vērtību. ORCA ir tiešām 
vienīgais šāda veida uzņēmums mūsu valstī, un mēs ceram 
kopīgi radīt vēl vairāk šādu pasaules līmeņa risinājumu 
mūsu iedzīvotājiem.” 

ORCA:  
PĀRTIKAS DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA, PATEI-
COTIES AUTOMATIZĒTAI AUKSTUMA ĶĒDEI

Iniciatīva “50 Sustainability & Climate Leaders”
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PEPPERL+FUCHS:  
PERSPEKTĪVS IZPLATĪŠANAS CENTRS 
DIGITĀLAI NĀKOTNEI

Mums SSI Schäfer ir mūsu sistēmas  
integrētājs un ilgtermiņa partneris.  
Ar tādām progresīvām tehnoloģijām  
kā WAMAS® Lighthouse mēs varam  
veikt savu sistēmu preventīvu kontroli  
un esam ieguvuši uzticamu, modernu  
un ilgtspējīgu risinājumu.

Robins Strathauss (Robin Stratthaus)
Amerikas piegādes ķēdes vadītājs uzņēmumā 
Pepperl+Fuchs

Kopš 1945. gada uzņēmums Pepperl+Fuchs saviem  
pastāvīgajiem klientiem piedāvā inovatīvus automati-
zācijas produktus. Šodien uzņēmums ir pasaules mē-

roga pionieris industriālās sensoru tehnoloģijas un elektris-
kās sprādziendrošības jomā. Daudzpusīgajā produktu klāstā 
ietilpst kā sensori standarta izmantošanas gadījumiem, tā 
arī specifiski, klientiem pielāgoti kompleksie risinājumi.

Vienota darba procesu pārskatāmība
Kad bija skaidrs, ka ir nepieciešams izveidot jaunu izplatīša-
nas centru ASV, Pepperl+Fuchs par vietu tā izveidei izvēlējās 
Katī pilsētiņu Teksasas štatā, kas piedāvāja ideālu piekļuvi 
ostai, gaisa satiksmei un savienojumu ar citiem ražošanas 
uzņēmumiem. Jaunajam sadales centram tika definēti vai-
rāki mērķi. Pirmkārt, Pepperl+Fuchs vēlējās izveidot jaunu 
kompleksu, kurā tiktu izmantoti automatizācijas sensori. 
Otrkārt, tehniskajām sistēmām bija jānodrošina vienota 
darba procesu pārskatāmība. Un svarīgākais aspekts attie-
cās uz pasūtījumu apstrādes ātrumu, lai komplekss spētu 
klientus ātri apgādāt ar pareizajiem produktiem. 

Inovatīva un uz augstākajām tehnoloģijām balstīta 
materiālu plūsmas koncepcija loģistikas programma-
tūras izpildījumā 
Lai pārvarētu šos izaicinājumus, SSI Schäfer ciešā sadar-
bībā ar Pepperl+Fuchs ieviesa patentēto loģistikas prog-
rammatūru WAMAS®. Dati no Pepperl+Fuchs sensoriem 
tiek importēti WAMAS un WAMAS® Lighthouse program-
matūrās, kuras vada visu sistēmu un nodrošina ar reāllaika 
datiem par visas sistēmas darbības rādītājiem.

Tomēr sistēmas galvenais uzdevums ir ātra klientu pasūtīju-
mu izpilde, nepieļaujot komplektēšanas laikā nevienu kļūdu. 
Kopīgiem spēkiem partneri šo mērķi ir sasnieguši. Visā 
kompleksā izmantotās progresīvās tehnoloģijas sniedz pla-
šu analītisko informāciju, kura palīdz novērst trūkumus. Bez 
tam tā uzņēmuma komandai sniedz iespēju proaktīvi veikt 
preventīvus apkopes darbus un citus svarīgus pasākumus. 

Jaunais komplekss sevī ietver gan palešu plauktus, gan 
automātisko sīkpreču noliktavu, ko apkalpo trīs Schäfer 
Miniload Cranes (SMC) jeb sīkpreču celtņi ar 28 000 uz-
glabāšanas vietu. Izplatīšanas centrs nodrošina ar no-
komplektētu aprīkojumu preču uzglabāšanai, sadalei un 
specifisku klientu pasūtījumu sagatavošanai.

Iniciatīva “50 Sustainability & Climate Leaders”
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E-komercija

KĀ PIEMEKLĒT JŪSU UZŅĒMUMAM 
VISLABĀK PIEMĒROTO E-KOMERCIJAS 
PASŪTĪJUMU IZPILDES STRATĒĢIJU

Tagad tiešsaistē: Labākās prakses ceļvedis Jūsu pasūtījumu izpildes 
risinājuma ieviešanai vai pilnveidošanai

Mazumtirdzniecībā šobrīd novērojamas tādas 
pārmaiņas kā nekad iepriekš. Izmaiņas patērētāju 
iepirkšanās paradumos, neskaidrība saistībā ar 

mainīgajiem tirgus apstākļiem un tagad arī pandēmija 
nostāda mazumtirgotājus un ražotājus lielu izaicinājumu 
priekšā. Tiem jārod jauni ceļi, kā piesaistīt klientus. Saskaņā 
ar “eMarketer” pētījumu pirms globālās COVID-19 pan-
dēmijas tika prognozēts, ka e-komercijas tirdzniecība līdz 
2023. gadam sasniegs 22 % no visiem pirkumiem. Piedāvājot 
tiešsaistes pirkumu bezmaksas piegādes, turklāt tajā pat 
dienā, liela ietekme uz izmaiņām patērētāju paradumos ir 
bijusi arī “Amazon” un citiem lielajiem mazumtirdzniecības 
gigantiem. 

COVID-19 šīs pārmaiņas e-komercijas virzienā paātrinās vēl 
vairāk un atstās paliekošas izmaiņas iepirkšanās paradumos. 
Klienti, kuri parasti iepērkas veikalos, tagad izmēģina e-ko-
mercijas tirdzniecību. Saskaņā ar UBS analītiķu prognozēm 
šī tendence saglabāsies. “TechCrunch” ziņo, ka e-komercijas 
tirdzniecība ASV ir pieaugusi līdz 49 %, kamēr “Internet 
Retailing” norāda, ka seši no desmit eiropiešiem turpinās 
iepirkties tiešsaistē arī pēc pandēmijas. “Shopee”, kas ir 
Āzijas lielākā tiešsaistes iepirkšanās platforma, atsaucoties 
uz “Nikkei Asian Review”, pirmajā ceturksnī iezīmē 74,3 % 
pieaugumu. Arī pieķeršanās konkrētam zīmolam ir svārstīga, 
jo, ja nepieciešamie produkti vairs nav pieejami, patērētāji 
pievēršas citiem zīmoliem un citiem tiešsaistes veikaliem. 
Ņemot vērā šos jaunos iepirkšanās paradumus, mazum-
tirgotāji un ražotāji meklē jaunus ceļus, kā šiem jaunajiem 
apstākļiem pielāgoties. Jo, izņemot lielu pārtikas rājumu 
iegādi klātienē, e-komercijas klientu iepirkšanās paradumos 
novērojamas vispārīgas izmaiņas.

Īpašas pārmaiņas iezīmējas pārtikas produktu tirdzniecībā. 
Tomēr ir arī citi mazumtirdzniecības sektori, kuri piedzīvo 
gluži citu realitāti un pārdzīvo grūtus laikus. Tā kā iepirkšanās 
centri ir slēgti un patērētāji paliek mājās, nekas cits neatliek 
kā koncentrēties uz e-komerciju. Šīs izmaiņas iepirkšanās 
paradumos ir veicinājušas izplatīšanas centru izaugsmi. 
Kamēr e-komercija un visu kanālu izplatīšanas centri pēdējā 
desmitgadē savus apjomus ir palielinājuši, tikmēr vietējie 
veikali ir bijuši spiesti savu darbību pārtraukt.

Arī ražotāji mērķtiecīgi pielāgojas šīm pārmaiņām. Tā kā 
arvien vairāk veikalu aizveras, ražotāji arvien biežāk pievēršas 
tirdzniecībai tiešsaistē: notiek tiešā pārdošana gala klientiem, 
lai saglabātu apgrozījumu un uzticību zīmolam. Aizveroties 
mazumtirdzniecības veikaliem, kuri agrāk nodrošināja lielu 
apgrozījumu, ražotājiem ir nepieciešama jauna stratēģija, kas 
tos aizvestu tieši pie klientiem, un e-komercijas risinājums 
šajā gadījumā ir tas, kas var nest veiksmi. Augšupejoša 
tendence novērojama tādu produktu klāsta tirdzniecībā, 
kā preces veselības stiprināšanai, elektroierīces, pārtikas 
produktu un dzērieni, sporta preces un dzīvnieku barība.. 
Tādējādi tas apliecina, ka tiešsaistes tirdzniecībai ir neizmē-
rojamas iespējas nākotnē.

E-komercijas izplatīšanas stratēģijas ieviešana
Šobrīd tirgū novērojamo pārmaiņu dēļ gan mazumtirgotāji, 
gan ražotāji meklē veidus, kā ieviest un pārveidot digitālās 
stratēģijas. Un, lai gan veids, kā e-komercija tiek pasniegta 
gala klientam, ir rūpīgi pārdomāts un ieviests, e-komercijas 
pasūtījumu izpilde bieži vien tiek atstāta novārtā. Šī iemesla 
dēļ SSI Schäfer e-komercijas speciālisti ir sagatavojuši 
turpmākās vadlīnijas. To mērķis ir palīdzēt Jums saskatīt 
tiešsaistes pasūtījumu komplekso dabu un parādīt, kā 
pasūtījumu izpildi iespējams plānot un īstenot, balstoties 
uz uzņēmuma stratēģiju.

Labākās prakses ceļveža mērķi:
•   Palīdzēt saprast atšķirības starp automatizētām sistēmām 

preču saņemšanai noliktavā un izsniegšanai no noliktavas, 
kā arī saprast, kāda nozīme ir šķirošanai, komplektēšanas 
iespējām, noliktavu tehnikai un saskarsmes punktiem ar 
klientiem, pasūtījumu izpildes procesā.

•   Palīdzēt pieņemt pamatotu lēmumu par to, vai automa-
tizēts risinājums ir tas, kas vajadzīgs, un kura pasūtījumu 
izpildes metode kurā situācijā ir piemērotākā. 

•   Palīdzēt izlemt, kā īstenot nopietnu izplatīšanas stratēģiju, 
un saprast, kādi pasākumi veicami, lai šo procesu uzsāktu. 

Šīs vadlīnijas sniedz nepieciešamos instrumentus e-komer-
cijas pakalpojumu apjoma noteikšanai, kā arī to plānošanai 
un ieviešanai.
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TIEŠSAISTĒ
Lejupielādējiet Labākās prakses 
ceļvedi un definējiet pirmos 
soļus ceļā uz Jūsu individuālo 
izplatīšanas stratēģiju!
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Tendece, kas norāda par patērētāju pastiprinātām 
rūpēm par veselību, uztura bagātinātājiem un 
skaistumkopšanu, rada lielāku pieprasījumu pēc 

bezrecepšu medikamentiem un aptiekās tirgotiem skais-
tumkopšanas produktiem, kuri bieži tiek pasūtīti internetā. 
Tomēr uzmanības centrā arvien biežāk nonāk arī recepšu 
medikamentu tiešsaistes pasūtījumi – ar nulle kļūdu toleranci. 

Pieprasījums pēc ārstniecības līdzekļiem būtiski pieaug arī 
uz pašreizējās COVID-19 situācijas fona. Pie kam e-komer-
cijas nozīme visā pasaulē ir atšķirīga. Piemēram, Eiropā vēl 
tiek prognozēts liels e-komercijas pieaugums. Šeit izšķiroša 
loma nākotnē būs vienotai sadarbībai starp ražotājiem, 
vairumtirgotājiem, klātienes un tiešsaistes veikaliem. 

Individuāli konfigurējama loģistika efektīvai pasūtī-
jumu izpildei
Šajos apstākļos no tiešsaistes aptiekām tiek prasīts, lai tās 
savus produktus gala klientiem piegādātu iespējami ātri, 
lēti, bet galvenais – droši. Tiešsaistes tirgotāja veiksmes 

atslēga ir nevainojami saskaņota procesu ķēde un indivi-
duāls loģistikas risinājums. Lai varētu reaģēt uz jaunākajām 
tendencēm un tehnoloģijām, noteicoša ir pielāgošanās 
spēja un modularitāte. Augstas prasības intraloģistikai 
e-komercijā izvirza arī pasūtījumu struktūra. Pieaug pieprasī-
jums pēc risinājumiem, kas spēj tikt galā ar lielu pasūtījumu 
daudzumu, vienlaikus apkalpojot mazus pasūtījumus, turklāt 
nodrošinot, lai tiktu piedāvāts ļoti plašs produktu klāsts. 

Caurspīdīgums un “nulle kļūdu tolerance”
Bez tam gala klienti arvien biežāk sagaida piegādi tajā 
pat dienā vai vismaz nākamajā dienā, kā arī izvirza augstas 
prasības kvalitātei. Lai attaisnotu klientu cerības un lai spētu 
izpildīt augstās likumdošanas prasības attiecībā uz sūtījumu 
izsekošanu, kā arī lai ievērotu “nulle kļūdu toleranci”, proti, 
lai nepieļautu kļūdas, ir nepieciešama individuāla loģistikas 
stratēģija. SSI Schäfer par savu augstāko prioritāti ir izvirzījis 
pacientu drošību un ar visaptverošu risinājumu klāstu sniedz 
atbalstu, lai atbilstošā veidā izpildītu specifiskās prasības. 

LOĢISTIKA VESELĪBAS APRŪPĒ: 
MODERNA UN GATAVA PIEAUGOŠAJAI 
E-KOMERCIJAI
Tas, kas mazumtirdzniecībā, vairumtirdzniecībā un modes industrijā jau sen 
tiek uzskatīts par normu, tagad arvien vairāk sāk dominēt arī farmācijas un 
kosmētikas industrijā: e-komercija tiešsaistes aptieku veidolā. 
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Paātrināta medikamentu piegāde un vienlaikus 
augsta procesu drošība
Palielināts sūtījumu apjoms, kas pārsniedz 35 miljonus 
sūtījumu gadā, “nulle kļūdu tolerance” un nepārtraukta 
darbība visu diennakti – šīs prasības vēlas izpildīt Shop 
Apotheke Europe, viena no vadošajām tiešsaistes 
aptiekām Eiropā. Kopā ar SSI Schäfer ir rasts progresīvs 
un automatizēts risinājums. Līdzās automātiskajai 
sīkpreču noliktavai tiek izmantota augstas veiktspējas 
Shuttle tipa sistēma SSI Cuby, kas darbojas kā pasūtī-
jumu komplektēšanas sistēma. Shuttle ierīces apkalpo 
noliktavas plauktus un katrā ejā stundas laikā spēj veikt 
800 iekraušanas un izkraušanas darbības. 

Šī inovatīvā, kompleksā risinājuma sastāvdaļa ir arī 
A-Frames jeb A konstrukcijas plaukti, kas, veicot 
automātisku komplektēšanu, nodrošina kompleksu 
pasūtījumu ātru izpildi, turklāt pat maksimālas noslodzes 
apstākļos. Bez tam tiek radīti apstākļi Put-to-Light darba 
situācijām, kā arī preču šķirošanai atbilstoši konkrētajam 
pasūtījumam un apjomīgu pasūtījumu sagatavošanai. 
Materiālu plūsmas koordinēšanu nodrošina loģistikas 
programmatūra WAMAS®. Jaunais, individualizētais 
e-komercijas izplatīšanas centrs Sevenum pilsētā 
Nīderlandē darbu sāks 2021. gada sākumā.

TIEŠSAISTES 
SEMINĀRS

“Strauji augošā tiešsaistes tirdzniecība arī turpmāk 
ieviesīs būtiskas izmaiņas noliktavu saimniecībā. Lai 
darbiniekiem sniegtu vislabāko iespējamo atbalstu 
efektīvā e-komercijas pasūtījumu apstrādē, uzmanī-
bas centrā arvien vairāk izvirzīsies individuāli pielā-
goti automatizācijas rīki un ergonomiski risinājumi”, 
to paredz Tomass Kaizers (Thomas Kaiser), pārtikas 
mazumtirdzniecības pārdošanas vadītājs uzņēmumā 
SSI Schäfer. Tiešsaistes seminārā viņš sniedz papildu 
skaidrojumus par tēmu “Gudri loģistikas risinājumi 
pieaugošo e-komercijas un ilgtspējas prasību ievē-
rošanai” un darbsemināra laikā nosaka atbilstošāko 
modernas intraloģistikas automatizācijas pakāpi. 

Skatīties semināru 
tiešsaistē!
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SITUĀCIJAS ANALĪZE: 
ELASTĪGS RISINĀJUMS 
DAUDZKANĀLU LOĢISTIKAI
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E-komercija

 Lai nodrošinātu visaugstākā līmeņa 
loģistikas procesus, Fenix Outdoor 
Logistics nolēma veikt investīcijas 
jauna distribūcijas centra būvnie-
cībā Ludvigslustā (Ludwigslust), 
Vācijā. Jaunās sistēmas pamatā ir 
SSI Carrier — ļoti dinamiska maisu 
šķirošanas sistēma precēm uz pa-
karamajiem un salocītām precēm. 
Automatizētā sistēma samazina ne-
pieciešamo pārvietošanu un ļauj ātri 
nogādāt preces iepakošanas stacijās 
vēlamajā secībā.

Fenix piedāvā plašu augstas kvalitātes preču klāstu 
tiem, kas meklē atbilstošu ekipējumu piedzīvo-
jumiem brīvā dabā, tostarp tādus zīmolus kā 

Fjällräven, Hanwag, Brunton, Primus, un Tierra. Meitas-
uzņēmumam Frilufts Retail Europe AG pieder veikali 
Naturkompaniet (Zviedrijā) un Partioaitta (Somijā), 
kā arī Globetrotter veikalu ķēde Vācijā. Lai risinātu 
arvien pieaugošos daudzkanālu uzņēmējdarbības 
izaicinājumus, Fenix Outdoor International AG grupas 
ietvaros nesen izveidoja loģistikas uzņēmumu. Fenix 
Outdoor Logistics GmbH mērķis ir piegādāt preces 
veikaliem Vācijā un Skandināvijā, kā arī e-komercijas 
klientiem, kuri ar nepacietību gaida piemērotu ekipē-
jumu, lai dotos aizraujošos piedzīvojumos brīvā dabā.
 > 

Noskatieties video, lai iepa-
zītu individuāli pielāgotu lo-
ģistikas koncepciju klātienes 
veikaliem un e-komercijai no 
vienas noliktavas.
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KABATU KONVEIJERS  
FENIX PASŪTĪJUMU  
IZPILDES STRATĒĢIJAS 
ATBALSTAM

  Individuāli pielāgota loģistikas koncepcija  
klātienes veikaliem un e-komercijai no vienas 
noliktavas un īstenošana “līdz atslēgai”.

  Paaugstināta produktivitāte un maksimāla  
procesa stabilitāte

  Augsta līmeņa preču pieejamība un efektivitāte, 
neskatoties uz ikdienas un sezonas svārstībām

  Pasūtījumu un cikla aprites laika samazināšana

  Dabiska darba plūsma, pateicoties uzlabotai 
darba staciju ergonomikai

  Ātra atgriezto pasūtījumu integrācija

  Visaptveroša sistēma ar augstu elastību un mēro-
gošanas iespējām biznesa izaugsmei nākotnē

IEGUVUMI:

Jauns distribūcijas centrs elastīgai daudzkanālu  
pasūtījumu izpildei
Lielākais izaicinājums ir nodrošināt efektīvu piegāžu orga-
nizāciju klātienes veikaliem un arvien lielākam skaitam 
e-komercijas klientu no vienas noliktavas. Lai nodrošinātu 
optimālu iepirkšanos, izšķiroša nozīme ir augsta līmeņa 
preču pieejamībai un efektivitātei, neskatoties uz ikdienas 
un sezonas pasūtījumu svārstībām, kā arī atšķirīgo pārdo-
šanas kanālu raksturīgo īpašību ievērošanai. Piegādēm uz 
veikaliem ir svarīga precīza iepriekšējā šķirošana un preču 
secība, savukārt e-komercijas pasūtījumu izpildē galvenais 
uzsvars ir uz liela skaita sīku pasūtījumu ātru apstrādi un 
ļoti efektīvu preču atgriešanu. 

SSI Carrier ir neatņemams elements šo prasību nodro-
šināšanai. SSI Schäfer kabatu konveijers ir moduļveida 
sistēma, kas ļauj pārvietot, apkopot, uzkrāt buferī, šķirot 
un sakārtot secībā līdz 4 500 dažādām precēm ik stundu. 
Dienas sūtījumu apjoms ir aptuveni 25 000 veikala preču 
vienības un 5 000 pakas, kas tiek nosūtītas klientiem. “Mēs 
uzstādījām klasē vislabāko loģistikas risinājumu, domā-
jot par nākotni,” saka Fēlikss Kēlers (Felix Köhler), Fenix  
Outdoor Logistics noliktavas vadītājs. “Kabatu konveijers 
ir svarīga risinājuma sastāvdaļa. Tas apstrādā 90 procentus 
pasūtījumu, izmantojot noliktavā esošās preces. Rezultāts 
ir ļoti ātrs aprites laiks ar samazinātām izmaksām un 100 % 
uzticamu apstrādi,” piebilst Fēlikss Kēlers. Kabatu kon-
veijers pārsteidz gan ar mērogojamību, gan ar elastību. 
Sistēma atbilst nepieciešamajiem efektivitātes rādītājiem 
un prasībām attiecībā uz preču struktūru noliktavā.

Visaptverošs intraloģistikas risinājums no viena 
piegādātāja
“Mūsu izvēles par labu SSI Schäfer pamatā bija uzņēmuma 
spēja izstrādāt mūsu prasībām pielāgotu un individuālu 
risinājumu kopā ar mums. SSI Schäfer spēja arī nodrošināt 

šo risinājumu pilnā apmērā kā ģenerāluzņēmējs,” skaidro 
Fēlikss Kēlers. Piegādes apjomā ietilpst SSI Carrier ar 
25 000 maisiem, sešas ergonomiskas piepildīšanas sta-
cijas un vienpadsmit ergonomiskas iztukšošanas stacijas, 
kā arī divi vertikāli lifta konveijeri. Risinājumā ietilpst trīs-
stāvu statiskā R 3000 plauktu sistēma ar aptuveni 92 600 
uzglabāšanas vietām un palešu plauktu sistēma ar vairāk 
nekā 1 500 uzglabāšanas vietām. Ir arī trīs teleskopiskie 
konveijeri un 1 500 pasūtījumu grozi. Turklāt ir padošanas 
un noņemšanas konveijeri salocītām precēm, lietotajām 
kastēm un tukšajiem groziem. Konveijeru sistēmas proce-
sus vada un kontrolē SSI Schäfer loģistikas programmatūra 
WAMAS®. 
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SSI Schäfer ir uzticams ilgtermiņa 
partneris, un mēs esam ārkārtīgi 
apmierināti ar individuāli pielā-
goto risinājumu. Ņemot vērā mūsu 
biznesa modeļa panākumus, mēs 
plānojam paplašināt savu intra-
loģistikas risinājumu un pozitīvi 
raugāmies nākotnē.

Fēlikss Kēlers (Felix Kõhler)
Fenix Outdoor Logistics noliktavas vadītājs

Daudzpusīga sistēma piegādēm dažādiem  
pārdošanas kanāliem
Lielākā daļa preču iziet caur SSI Carrier sistēmu. Piepildī-
šanas stacijā katrā maisā tiek ievietota prece. Noskenējot 
preci, produkta svītrkods tiek piesaistīts attiecīgā turē-
tāja identifikatoram, un programmatūra zina, kurā maisā 
atrodas kurš produkts. Piepildītie maisi tiek novirzīti uz 
dažādām buferzonām, kur tiek izveidotas partijas ar līdz 
216 maisiem katrā. Pēc tam tie nonāk matricas šķirotājā, 
kas ir galvenais SSI Carrier elements. Matricas šķirotājs 
sakārto maisus un pēc kārtas izveido klientu pasūtījumus 
no partijām. Uzņēmumā Fenix tika uzstādīts matricas 
šķirotājs ar trim šķirošanas posmiem pa sešām līnijām 
katrā. Pēc maisu sašķirošanas pēc pasūtījumiem, preces 
pareizajā secībā tiek padotas tālāk uz iztukšošanas staciju 
iepakošanas buferi. Visu šo procesu kontrolē loģistikas 
programmatūra WAMAS, kas uztur sakarus ar klienta 
galveno noliktavas vadības sistēmu. SSI Carrier ir neat-
sverams ātrai atgriezto pasūtījumu apstrādei. Pēc pār-
baudes atgrieztās preces, pēc kurām ir liels pieprasījums, 
tiek nodotas tieši SSI Carrier dinamiskajā buferī, nevis 
statiskajā plauktu sistēmā. Tādējādi preces nekavējoties 
tiek atliktas atpakaļ sistēmā un ir automātiski no jauna 
pieejamas pasūtīšanai un piegādei jebkurā laikā.

Paredzēta tālāka paplašināšanās jaunā  
atrašanās vietā
Tiecoties pēc savā klasē labākās loģistikas, kas ļaus vien-
līdz efektīvi stiprināt gan e-komercijas, gan klātienes 
veikalu darbību, Fenix Outdoor Logistics plāno izmantot 
SSI Carrier tehnoloģiju arī trešajā filiālē. Tās būvniecība, 
visticamāk, notiks 2021. gadā.
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Digitalizācija

Ik gadu viedtālruņu ražotāji tirgū laiž savus jaunākās 
paaudzes produktus. Attiecīgie modeļi rūpnīcu atstāj 
absolūti vienādi. Tomēr, tiklīdz mobilais tālrunis nonāk 

klienta rokās, tiek pirmoreiz ieslēgts, un kad ir uzstādīti 
pamatiestatījumi, sākas individualizācija atbilstoši klienta 
vēlmēm. Ar lietotnēm un ziņojumu iestatījumiem ierīce tiek 
individuāli pielāgota konkrētajam lietotājam un izman-
tošanas mērķim. Tā rezultātā neviena ierīce pēc savas 
konfigurācijas vairs nelīdzinās citai.

Modernas intraloģistikas priekšnoteikums loģistikā ir 
iespēja veikt papildpakalpojumu individualizāciju, proti, 
individualizēt pievienoto vērtību, ko mūsdienās no nolik-
tavas sagaida lietotāji un klienti. 

Šīs individualizācijas iespējas principā pastāvēja jau agrāk. 
Taču konkurences apstākļos tām pievienojas investīciju 
izmaksu faktors un, neskatoties uz iegūtajām iespējām, 
dārgā individualizācija tomēr neatmaksājas. Kā rast 
balansu starp elastību, kvalitāti un izmaksām?

Elastība kā modularitātes un standartizācijas produkts
Ceļu iezīmē viedtālruņu ražošanas nozare: viedtālruņu 
aparatūra ir augstākajā mērā standartizēta. Atšķirības ir 
vienīgi konkrētajos variantos. Taču, kad runa ir par iebūvē-
tajiem procesoriem, displejiem un citām opcijām, daudzi 
no iebūvētajiem komponentiem atkal ir sastopami vairākos 
modeļos. Ražotāji sāk ieviest atšķirības iekļautajos prog-
rammu paplašinājumos, lai šādi ģenerētu individuālus 
piedāvājumus lietotājiem.

Arī loģistikas nozarē programmatūra līdzās aparatūrai 
iegūst arvien lielāku nozīmi. Bez pamata veiktspējas izšķi-
roša nozīme ir arī uz pieprasījumu orientētai preču atlasei. 
Šim nolūkam ir nepieciešams vienoti aplūkot noliktavu 
visos tās līmeņos. Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir, 
saglabājot pilnīgu elastību, nepieļaut noliktavas sistēmas 
nonākšanu nenoteiktā stāvoklī. Noliktavai vienmēr jāspēj 
sniegt atbilde uz pieprasījuma aktualitātēm, un tajā droši 
jādarbojas visiem komponentiem. No iepriekš minētā izriet 
šāda elastības struktūra, vienlaikus nodrošinot kvalitāti 
un stabilitāti:

Nepastāvīgi tirgi, neparedzami notikumi apkārtējā vidē un sabiedrībā, kā arī teju 
neprognozējamas pieprasījuma svārstības par galveno priekšnosacījumu un prio-
ritāti pieaugošās digitalizācijas un e-komercijas apstākļos izvirza elastību jeb spēju 
pielāgoties. Tomēr tas nenozīmē absolūtu individualizāciju – ne privātajā dzīvē, ne 
noliktavas un loģistikas procesos un arī ne attiecībā uz atbilstošo programmatūru. 
Ilgtspēju nodrošina pareizais līdzsvars starp individualizāciju un standartizāciju. 

ELASTĪBA 
 NOLIKTAVĀ

STANDARTIZĀCIJA UN 
INDIVIDUALIZĀCIJA  
PAREIZĀ LĪDZSVARĀ

Markus Klūgs (Markus Klug)
SSI Schäfer Datu izstrādes un 
simulācijas procesu vadītājs
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ELASTĪGA MĀKOŅPAKALPOJUMU PLATFORMA

Kontrole

NVS

Preču plūsma

Standartizācija

Elastīgums

Modularizācija

(noliktavas vadības sistēma)

Digitalizācija

Vadības līmenī noteicoša ir maksimāla efektivitāte. 
Vienreiz dotas vadības komandas jāīsteno iespējami īsā 
laikā. Jānovērš laika zudumi gara atbildēšanas laika vai 
citādas kavēšanās dēļ. Datu apmaiņai jānotiek atbilstoši 
standartiem, pakārtotajām sistēmām saprotamā veidā un 
efektīvi, lai informāciju varētu apstrādāt teju reāllaikā. Lai 
šos mērķus sasniegtu, ir nepieciešama atbilstoša standar-
tizācija, kura rada uzticamu pamatu augstāk pakārtotajiem 
līmeņiem. Jo būtība ir tajā, ka standarti paātrina projekta 
realizāciju un gan apkopē, gan ekspluatācijā ir drošāki 
un lētāki.

Materiālu plūsma ir modulāra. Komponentus ir iespē-
jams savstarpēji kombinēt un pielāgot. Tādi moduļi kā, 
piemēram, Shuttle tipa sistēmas veic tiem uzticētos 
apakšuzdevumus.

WMS līmenis (noliktavas pārvaldības līmenis) ar plašo, 
ērti pielietojamo funkciju klāstu diriģē noliktavas proce-
sus. Neskaitāmi parametri sniedz iespēju veikt attiecīgās 
klienta noliktavas individualizāciju. Taču arvien biežāk 
rodas nepieciešamība paplašināt šos pakalpojumus un 
paraudzīties aiz apvāršņa. Šī perspektīva paver jaunus 

ceļus uz inteliģentiem, uz mākslīgo intelektu balstītiem 
risinājumiem, kurus ar pieejamo skaitļošanas jaudu vairs 
nav iespējams realizēt. 

Elastībai ir nepieciešami droši pamatnosacījumi. Ja tādus 
rada komponenti (vadība, materiālu plūsma un WMS) 
un instalētā infrastruktūra, pielāgojamai noliktavas saim-
niecībai vairs nekas nestāv ceļā. Lai pielāgošanās spēju 
attīstītu vēl vairāk, rodas nepieciešamība paplašināt šos 
pakalpojumus un paraudzīties aiz apvāršņa. Šādā gadījumā 
tiek pielietoti inteliģenti un arī uz mākslīgo intelektu balstīti 
risinājumi, kā, piemēram, elastību palielinoši mākoņ-
pakalpojumi. Taču to lielais resursu patēriņš pārsniedz 
pieejamo skaitļošanas jaudu.

Plašais programmatūras portfolio WAMAS® un SAP EWM 
sniedz SSI Schäfer iespēju nodrošināt visus procesus no 
noliktavas līdz materiālu plūsmas pārvaldībai. Vienlaikus 
mūsu programmatūras speciālisti, piedāvājot individuālus 
risinājumus, uzlabo klientu produktivitāti un veiktspēju. Tā 
mēs radām iespēju ar mērījumiem un analīzi, ņemot talkā 
KPI, veikt aktīvu noliktavas apsaimniekošanu.
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Digitalizācija, automatizācija, industrija 4.0 un viedā 
loģistika ir atslēgas vārdi, kuri raisa diskusijas daudzos 
uzņēmumos. Intraloģistikā jau ir daudz piemēru veik-

smīgi īstenotai digitalizācijas stratēģijai. Taču uzņēmumos, 
kuros preču uzglabāšana un komplektēšana nav saimnie-
ciskās darbības galvenais virziens, vēl arvien ir sastopamas 
gadu gaitā izaugušas struktūras ar manuāliem uzskaites 
procesiem, nepietiekamu caurredzamību un bez jebkāda 
vienota tīkla. Lai veiktu atbilstošu noliktavas un loģistikas 
digitalizāciju, lai sagatavotos nākotnes izaicinājumiem un 
vienlaikus saglabātu konkurētspēju, kā elastīgs risinājums 
tiek piedāvāti pakāpeniski papildu pielāgošanas un moder-
nizācijas pasākumi.

Caurspīdīgi intraloģistikas procesi digitālai transformācijai
Ātra un pilnīga krājumu un pasūtījumu caurredzamība, tur-
klāt pārskatāmā veidā, veido pamatu veiksmīgam noliktavas 
risinājumam. Pie kam preču krājumu automātiska un droša 
uzskaite spēlē arvien lielāku lomu pieejamā darbaspēka 
iespējami efektīvākā izmantošanā. Līdzās visaptverošai pro-
cesu optimizācijai nozīme ir arī nekļūdīgai un vienkāršai 
inventarizācijai.

Ar intuitīvi vadāmu programmatūru šīs prasības iespējams 
izpildīt bez apjomīgiem IT ieguldījumiem:
•   Komunikācija starp noliktavu un preču saimniecības vai 

ERP sistēmu
•   Komplektēšana bez liekas dokumentācijas, izmantojot 

Pick-by-Light metodi vai svītrkodu vai RFID tehnoloģiju
•   Kvīšu un etiķešu izdrukāšana uzreiz procesa laikā
•   Efektīvāka inventarizācija, pateicoties brīvi pieejamiem 

datiem

Pakāpeniskās digitalizācijas priekšnoteikumi 
Tādas vienkāršas koncepcijas kā Pikc-by-Light vai svītrko-
du skeneru izmantošana ir ieviešamas pavisam vienkārši. 
Autonomās ierīcēs tās jau darbojas bez piesaistes augstāk 
pakārtotai sistēmai.

Tomēr, lai varētu izmantot visas priekšrocības, ko sniedz 
digitalizācijas elementi, piesaiste augstāk pakārtotai sistēmai 
parasti ir ieteicama. Taču mūsdienās tas vairs nav milzu šķērslis. 
Gandrīz visas izplatītākās ERP un preču saimniecības sistēmas 
standarta variantā atbalsta dažādus saskaņu protokolus.

Rūpīga pamatdatu apstrāde kā digitalizēto procesu 
pamats
Daļai mazo un vidējo uzņēmumu ir nepieciešama zināma 
datu un pamatdatu pārvaldības sistēmas pilnveidošana. 
Protams, ka rūpīgi apstrādāti pamatdati kalpo par svarīgu 
bāzi visu veidu digitalizācijai un palīdz kārtīgi sagatavoties. 
Bet, lai neskatoties uz veicamo darbu apjomu, pakāpenis-
ku pāreju uz digitālo noliktavu uzsāktu iespējami īsā laikā, 
par piemēru var ņemt mūsu uzglabāšanas lifta standarta 
programmatūru WAMAS® LOGIMAT, kura iztiek vien ar 
nelielu informācijas daudzumu un, veicot preču numuru, 
preču nosaukumu un daudzuma mērvienību uzskaiti, ir 
pilnībā funkcionētspējīga.

Uzglabāšanas lifts SSI LOGIMAT® ir integrējams ikvie-
nā digitalizācijas stratēģijā
Vienalga, vai Jūs atrodaties pašā digitalizācijas sākum-
posmā vai jau īstenojat digitālās rūpnīcas koncepciju, 
SSI LOGIMAT ar saviem elastīgajiem programmatūras 
risinājumiem ir integrējams pavisam vienkārši. Tiešais 
savienojums ar augstāk pakārtotu ERP vai WMS apvieno 
Jūsu procesus vienā tīklā un rada caurspīdīgumu. Uzsāciet 
darbu ar SSI LOGIMAT, izpildot procesus manuāli, un 
jau šodien sagatavojiet visu nepieciešamo integrācijai 
nākotnē. Ar modulāriem un pielāgojamiem program-
matūras komponentiem Jūsu noliktavas digitalizāciju var 
individuāli iekļaut Jūsu ilgtermiņa attīstības stratēģijā.

SOLI PA SOLIM LĪDZ  
DIGITĀLAI NOLIKTAVAI
Kā pastāvošos noliktavu risinājumus padarīt vēl efektīvākus 
un caurspīdīgākus, skaidro Fēlikss Litkebomks (Felix Lϋtke-
bomk), dinamisko sistēmu ražošanas nodaļas vadītājs uzņē-
mumā SSI Schäfer.

Digitalizācija
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Uzziniet vairāk 
par tēmu Klientu 
apkalpošana un 
atbalsts.

Digitalizācija

VIENMĒR SOLI PRIEKŠĀ, LAI 
GARANTĒTU PASTĀVĪGU 
PIEEJAMĪBU
Ēlija Zitas (Elie Zita), SSI Schäfer klientu apkalpošanas un 
biznesa klientu apkalpošanas vecākā viceprezidenta viedoklis 
par digitālo klientu apkalpošanu, lai nodrošinātu ilgtermiņā 
pastāvīgu sistēmu pieejamību.

Līdz ar e-komercijas izaugsmi iespēja 
saņemt preces no jebkuras pasaules 

vietas jebkurā laikā kļūst par normu. 
Klientu prasības šajā sakarā turpina augt, 
tāpēc mazumtirgotājiem ir jābūt gata-
viem ne tikai ikdienas un sezonas bizne-
sam, bet arī pēkšņām, neparedzamām 
pieprasījuma svārstībām. Lai nodrošinātu 
nepārtrauktas un elastīgas piegādes, ir 
nepieciešami tikai pareizi procesi, kā arī 
loģistika, kas nekad nepieviļ. 

Tajā ietilpst: profilaktiskie pakalpojum, 
kas piedāvā augsta līmeņa sistēmu aiz-
sardzību ar proaktīviem, digitāliem uztu-
rēšanas pasākumiem, reaģējoši pakalpo-
jumi ātrai problēmu risināšanai jebkurā 
diennakts laikā un optimizēta dzīves cikla 
pārvaldība, lai nodrošinātu nepieciešamo 
sistēmas pieejamību un padarītu sistēmu 
piemērotu nākotnei.

Profilaktiskie pakalpojumi maksimā-
lai sistēmu pieejamībai
Mūsu profilaktiskie pakalpojumi ļauj 
mums pilnībā izmantot digitalizācijas 
potenciālu. Izmantojot savus reaģējo-
šos pakalpojumus, mēs nomainām vai 
labojam komponentus tikai tad, kad tas ir 
nepieciešams, ļaujot mums arvien vairāk 
pāriet uz profilaktisko apkalpošanu. Pro-
filaktiskie apkopes pasākumi, piemēram, 
nodilušo daļu nomaiņa atkarībā no eks-
pluatācijas laika vai pārslēgšanās cikliem, 
nodrošina augsta līmeņa sistēmas aiz-
sardzību un minimālu sistēmas dīkstāvi.

Saskaņā ar Maintenance 4.0 koncepciju 
mēs izmantojam SSI Schäfer datorizēto 
apkopes vadības sistēmu (CMMS), lai 
digitāli plānotu, kontrolētu un ieviestu 
katru apkopes pasākumu. Risinājuma gal-
venie elementi ir CMMS Web un CMMS 
lietotne. Sistēma ir piesaistīta reālajai 

situācijai, izmantojot 1D svītrkodus vai QR 
kodus, kas tiek piešķirti katram sistēmas 
komponentam, un servisa tehniķu vied-
tālruņus objektos. Balstoties uz pieejama-
jiem datiem, tehniskās apkopes vadītājs 
CMMS Web sistēmā plāno profilaktis-
kos pasākumus. Pēc sinhronizēšanas ar 
CMMS lietotni servisa tehniķi var izman-
tot savus viedtālruņus vai planšetdatorus, 
lai rediģētu plānotās darbības tieši sis-
tēmā, dokumentētu tās un sinhronizētu 
sistēmu ar iegūtajiem datiem.

Lielais datu apjoms nodrošina labu 
pamatu turpmākai analīzei un novērtē-
jumiem, saskaņā ar kuriem plānot kon-
krētus tehniskās apkopes intervālus un 
turpmākās profilaktiskās darbības un 
nepārtraukti optimizēt apkopes procesus. 
Ar proaktīvu rīcību var regulāri novērst 
iespējamus darbības traucējumus. 

Reaģēšana reāllaikā ar paplašinātu 
atbalstu
Ja ir nepieciešama operatīva reaģēšanas 
un iejaukšanās, mēs piedāvājam klien-
tiem atbalstu jebkurā diennakts laikā. 
Papildus apkalpošanai uz vietas mēs 
piedāvājam arī SSI paplašināto atbalstu. 
Šis attālinātās apkopes veids ir elastīgs 
risinājumu modulis, kam pat pandēmijas 
vai dabas katastrofas izraisītu pārvietoša-
nās ierobežojumu laikā var būt svarīga 
loma mūsu klientu panākumos.

SSI Augmented Support jeb paplaši-
nātais atbalsts ir mobila reāllaika video 
sakaru sistēma, kas nodrošina visu nepie-
ciešamo efektīvai problēmu risināšanai 
un remontam. Objektā uz vietas esošs 
tehniķis aktivizē SSI paplašināto atbal-
stu, kas pēc tam izveido savienojumu ar 
mūsu servisa centru. Darbība tiek pārsū-
tīta nekavējoties, lai problēmu risināšanu 

varētu sākt uzreiz, izmantojot balss un 
video palīdzību.

Lietotājam draudzīgā lietotne un tieša 
saziņa reāllaikā novērš iespējamus pār-
pratumus un kavēšanos. Pateicoties 
minimālam dīkstāves laikam, problēmu 
novēršana ir detalizētāka un ir iespē-
jami interaktīvi darba procesi un augsta 
līmeņa sistēmu pieejamība. Darbības 
traucējumus var novērst labāk, elastīgāk 
un ātrāk, ietaupot laiku un izmaksas. 

Sistēmas efektivitātes paaugstinā-
šana ar sistemātisku modernizāciju
Jebkuras loģistikas ēkas būvniecības 
un aprīkošanas fāzēs mēs uzņemamies 
iniciatīvu, plānojot izkārtojumu kopā ar 
klientiem. “Izaugsme līdzi jums” ir devīze, 
kurai mēs sekojam, piedāvājot risināju-
mus, kas attīstās līdz ar jūsu prasībām, 
tādējādi ievērojami paildzinot sistēmas 
kalpošanas laiku. Plānojot iespējamo 
automatizāciju vai paplašināšanu jau no 
pašiem pirmsākumiem, mēs nodrošinām 
nepieciešamo sistēmas mērogojamību 
un elastību. Uzmanības centrā vienmēr ir 
vislabākā iespējamā sistēmas efektivitāte 
un energoefektivitāte.

Mūsu pakalpojumi ļauj mums uzlabot 
gan savu, gan citu ražotāju sistēmu stā-
vokli, paaugstinot efektivitāti par līdz pat 
30 %.



22

Risinājumi

Kā mēs ar individuālu un paplašināmu plauktu sistēmu cīnāmies  
pret vietas trūkumu, augstām enerģijas izmaksām un pieaugošām  
nekustamo īpašumu cenām 

NOLIKTAVAS PLATĪBAS LIETDERĪGA 
IZMANTOŠANA

Ar kādiem izaicinājumiem uzņēmumiem jāsastopas 
noliktavu saimniecības jomā?
Gadu gaitā preču skaits noliktavā parasti pieaug, un tā 
rezultātā noliktavas kapacitāte kādā brīdī vairs nav pie-
tiekama. Ņemot vērā pieaugošās zemes un nekustamo 
īpašumu cenas vai to, ka nav reālu paplašināšanās iespēju, 
daudzi uzņēmēji jaunas noliktavas būvniecību nemaz 
nepieļauj. Tā vietā uzmanība tiek pievērsta pieejamajai 
noliktavas platībai. Jo ekonomisko apsvērumu dēļ ir lietde-
rīgi pārbaudīt, vai telpu platība un augstums tiek izmantoti 
optimāli. Ja tā nav, noliktavas platību dažādos veidos 
iespējams palielināt un tādējādi ilgtermiņā nodrošināt 
uzņēmuma konkurētspēju. Vēl viens izaicinājums ir saistīts 
ar esošā darbaspēka efektīvu izmantošanu, lai vienlaikus 
palielinātu, piemēram, sīkpreču komplektēšanas ātrumu.

Kādi kritēriji palīdz izvēlēties pareizos noliktavas 
risinājumus?
Vispirms uzmanība jāvērš uz telpām, kādas pieejamas 
pašreizējā noliktavā. Vai noliktavas telpas aizņem visu 
pieejamo ēkas augstumu? Tālāk jāvērtē pēc uzglabājamo 
preču veida – vai tās ir lielgabarīta preces (piemēram, 
uz paletēm) vai sīkpreces – un pēc preču aprites ātruma 
un biežuma. Iespējams, ka ir jāpielāgojas sezonālam 
apgrozījuma pieaugumam un atbilstoši tam jāmeklē pie-
mērots risinājums. Visbeidzot, lai varētu atrast individuāli 
vispiemērotāko noliktavas risinājumu, kas būtu orientēts 
uz izmantošanu ilgtermiņā, jāņem vērā izmaiņas uzglabāto 
preču izmērā un tilpumā.

Ar pareizo plauktu sistēmu 
optimāli iespējams izmantot 
jebkura izmēra ēkas.

Saruna ar Franku Matisiaku (Frank Matysiak), sistēmu projektēšanas nodaļas 
vadītāju uzņēmumā SSI Schäfer, par tipiskākajiem izaicinājumiem noliktavā  
un par to, kā SSI Schäfer saviem klientiem sniedz individuālu un perspektīvu 
atbalstu atbilstošākā plauktu risinājuma meklējumos.
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Risinājumi

Vairāk vietas nemainīga vai 
mazāka izmēra platībā – šeit 
Jūs uzzināsit vairāk par 
bīdāmajiem plauktiem.

Mobilie palešu plaukti, ja  
nepieciešams palielināt noliktavas kapacitāti

Kādi noliktavas risinājumi tiek piedāvāti, lai aprak-
stītos izaicinājumus pārvarētu ilgtermiņā?
Ar pareizo plauktu sistēmu optimāli iespējams izmantot 
jebkura izmēra ēkas. Aizpildot noliktavas telpas visā to 
platībā un augstumā līdz pat pēdējam centimetram, 
noliktavas apsaimniekotājs iegūst daudzas priekšrocī-
bas: tiek iegūta papildu platība, tiek ietaupītas izmaksas 
(piemēram, par enerģiju, par papildu telpu nomu vai 
nekustamā īpašuma iegādi un ar to saistītie izdevumi 
jaunas ēkas būvniecībai) un, pateicoties pārskatāmai 
noliktavas organizācijai, tiek ekonomēts laiks.

Lielgabarīta preču gadījumā piemērots noliktavas risi-
nājums ir mobilo palešu plauktu sistēmas. Salīdzinot 
ar tradicionālajiem statiskajiem palešu plauktiem, tās 
pieejamo platību izmanto vēl efektīvāk un noliktavas 
ietilpību spēj palielināt pat par 100 % (skatīt grafikus). It 
īpaši saldētu produktu uzglabāšanas jomā mobilo palešu 
plaukti palīdz efektīvi izmantot ietilpību telpās, kurās 
nepieciešams uzturēt noteiktu klimatu. Pie nemainīgas 
telpas ietilpības tajā iespējams izvietot gandrīz divtik lielu 
preču daudzumu un ietaupīt vērtīgo enerģiju, kas tiek 
izmantota klimata uzturēšanai telpā. Vēl lielāku enerģijas 
ietaupījumu iespējams panākt, izmantojot mūsu mobilo 
palešu plauktu risinājumu dažādās funkcijas un opcijas: 
tā, piemēram, t.s. apgaismojuma vadības sistēma ieslēdz 
tikai tās lampas, kuras atrodas virs atvērtās ejas. Tādas 
opcijas kā komplektēšanas vietas iestatīšana, tālvadība un 
automātiskā iekrāvēja atpazīšana var paātrināt sistēmas 
darbību un atvieglo plauktu sistēmas apkalpošanu dar-
biniekiem. Kombinācijā ar noliktavas pārvaldības sistēmu 
vai ERP sistēmu un atbilstošām noliktavas stratēģijām 
mobilo palešu plauktu sistēma sniedz vēl efektīvākas 
izmantošanas iespējas.

Elegantus risinājumus papildu vietas iegūšanai noliktavā, 
neveicot izmaiņas pastāvošās noliktavas būvkonstrukcijā, 
piedāvā mezonīnu un augsto plauktu sistēmas. Tās var 
individuāli pielāgot klientu prasībām, turklāt tās sniedz 
iespēju efektīvi izmantot darbaspēku. Vienlaikus tiek 
paaugstināts komplektēšanas ražīgums. 

Sastatņu plauktu sistēmas pārliecina gan kā daudzstāvu 
plauktu sistēmu sastāvdaļa, gan arī kā atsevišķs, paplaši-
nāms risinājums sīkpreču uzglabāšanai. Plašais piederumu 
klāsts sniedz iespēju sistēmas aprīkot atbilstoši indivi-
duālām prasībām un pielāgot tās arī vēlāk, piemēram, 
mainoties precēm un to daudzumam. Izmaiņu ieviešana 
atsevišķās noliktavas vietās nesagādā nekādas problēmas, 
un šādi vienmēr tiek nodrošināts augsts preču blīvums 
noliktavā un efektīvi komplektēšanas procesi.

Standarta  
palešu plauktu izvietojums

Mobilie palešu  
plaukti optimālai telpas izmantošanai
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Koncepcijas ergonomics@work! ietvaros manuālu un da-
ļēji automātisku darba vietu ergonomiskai organizācijai 
tiek īstenoti četri mērķi:
•   Procesi un darba vieta tiek organizēti tā, lai pieļautu iespējami 

mazāku piepūli fiziskas slodzes rezultātā. Preču organizācija 
notiek tikai horizontālā līmenī vai ar smaguma centru uz leju.

•   Kustības, kuras attiecīgajā darba procesā nav nepieciešamas, 
tiek atmestas. Organizējot darba vietu, „visapkārt darbinie-
kam“ tiek saīsināti pārvietošanās ceļi un samazinātas roku 
kustības.

•   Radot nenogurdinošas darba vietas ar pārskatāmu dizainu, 
optisku lietotāju navigāciju un sensoriem, tiek paaugstināta 
komplektēšanas kvalitāte.

•   Darba vietu izveidē tiek izmantotas formas un materiāli, kas 
teicami palīdz veikt uzticētos darbus, nodrošina kustību 
brīvību un novērš savainošanās risku. Detaļas un malas lielā-
koties ir noapaļotas, saskares virsmas ir izgatavotas no koka.

Darmštates Tehniskās Universitātes Darba zinātnes institūta 
atzinumos koncepcijas ergonomics@work! izcilās, veselību 
saudzējošās īpašības, ņemot vērā demogrāfiskās pārmaiņas, 
tiek novērtētas kā novatorisks ieguldījums ilgtspējīgu intra-
loģistikas risinājumu izstrādē un tiek izceltas kā izcils devums 
ergonomikas jomā.

Darba vietas ergonomika praksē
Īpaši svarīga loma ergonomikai ir sīkpreču komplektēšanā. 
Lai nodrošinātu komplektēšanas procesa ergonomisku no-
risi virzienā no augšas uz leju, preču iesaiņošanas konteine-
ri SSI Schäfer darba vietai tiek padoti priekšpusē zemākajā 
līmenī, kas atbilst gurnu augstumam. Konteinerus ar atlasā-
majām precēm transportēšanas tehnika pieved no sāniem un 
novieto optimāli pārredzamā un aizsniedzamā pozīcijā lieto-
tāja krūšu augstumā sasvērtus par 30 grādiem. No viena vai 
vairākiem konteineriem ar atlasāmajām precēm Multi- Order 
komplektēšanas gadījumā iespējams nokomplektēt vairākus 
iepakošanas konteinerus. Pēc tam transportēšanas tehni-
ka tos automātiski nogādā to uzglabāšanas vietā. Galvenā 
priekšrocība ir labi pārdomātā saskarsme starp cilvēku un 
mašīnu, par pamatu ņemot ergonomics@work!. Procesus 
optimizē un darbu būtiski atvieglo gaismas signālu vadīta 
komplektēšanas sistēma, ergonomisks dizains un taustei 
patīkamas virsmas.

Operatīvajā loģistikā manuālās komplektē-
šanas metodes jau sen tiek uzskatītas par 
fiziski smagām. Šim aspektam pievienojas arī 

demogrāfiskās izmaiņas un ar tām saistītā tendence, 
kad vecāka gadagājuma darbiniekiem samazinās spēja 
izturēt fizisko slodzi. Tā rezultātā, izstrādājot loģistikas 
sistēmas, centrālā loma tiek iedalīta ergonomikai. 
Lai izvairītos no kaitējuma veselībai un lai ierobežotu 
darbnespēju slimošanas dēļ, ergonomiska darba vietas 
organizācija ir svarīga arī gados jaunu darbinieku vidū. 
Tādēļ SSI Schäfer izstrādā risinājumus inovatīvu nolik-
tavu sistēmu un jaudīgas kraušanas un transportēšanas 
tehnikas ieviešanai ar mērķi rūpēties par veselību. 

Dažas no fiziski smaga darba sekām ir samazināts ražī-
gums, palielināta kļūdu iespējamība un paaugstināta 
saslimstība. Tā, piemēram, aptuveni 25 % gadījumu 
iemesls darba kavēšanai ir muskuļu un skeleta sistēmas 
saslimšanas. Tādēļ konstruējot un projektējot iekārtas un 
darba vietas, centrālo lomu spēlē inovatīvas tehnoloģijas 
kombinācijā ar dabiskām cilvēku kustībām. Šis process 
aptver visdažādākās produktu grupas: īpaši klusa 
iekraušanas un transportēšanas tehnika, optiska lietotāju 
navigācija ar ekrānu un gaismas indikatoru palīdzību, 
darba vietu aprīkošana ar koka virsmām, noapaļotām 
malām, optimizētas komplektēšanas kustības un īsu 
pārvietošanās ceļu un ideālā darba augstuma nodro-
šināšana A konstrukcijas plauktos un plauktu sistēmās.

Šos darba vietas organizācijas aspektus SSI Schäfer ir 
apkopojis koncepcijā ergonomics@work!®. Ar to tiek 
ierosināti pretpasākumi seku novēršanai, kas izriet no 
manuāli veiktiem darbiem visā intraloģistikas procesu 
ķēdē, kuru laikā tiek stipri noslogots cilvēka balsta un 
kustību aparāts. Darba vietas raksturo tas, ka visas 
kustības, it īpaši celšana un nešana, tiek aizstātas ar 
ergonomisku vilkšanu un stumšanu un lietotāju vada 
komunikācijas un displeju sistēmas. Ar ergonomics@
work! SSI Schäfer pielāgojas demogrāfiskajām pārmai-
ņām un izpilda ar tām saistītās, pieaugošās prasības, 
kādas tiek izvirzītas darba vietu organizācijai. 

Risinājumi

ERGONOMIKA 
INTRALOĢISTIKĀ: 
Komplektēšanas kvalitātes 
ilgtspējīga uzlabošana
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Risinājumi

BĪSTAMO PREČU DROŠA TRANSPORTĒŠANA

Bīstamās vielas tiek izmantotas visdažādākajos produktos 
un visdažādākajās nozarēs. Šādu bīstamo preču trans-
portēšana noliktavā, to nogādāšana tālākai apstrādei 

vai piegāde klientam nostāda loģistiku izaicinājumu priekšā, 
jo rīkoties ar šīm precēm ir bīstami. Ievērojot visas direktīvas 
un drošības prasības, iepakojuma uzdevums ir uzglabājamās 
preces aizsargāt un vienlaikus nodrošināt to optimālu pārvieto-
šanu materiālu plūsmas ietvaros. Jaunais SSI Schäfer bīstamo 
preču konteiners šīs prasības izpilda un apvieno drošību un 
efektīvu izmantošanu. Bīstamās preces ir, piemēram, vielas, 
kuras rada ugunsbīstamību vai sprādzienbīstamību. 

Tās tiek izmantotas dažādās nozarēs: autobūvē pie tādām 
pieskaita drošības spilvenu sistēmas, drošības jostu 
uztīšanas mehānismus, jostu spriegotājus un gala 
stiprinājumu spriegotājus. Tās ir atrodamas ikvienā 
automobilī, kravas automašīnā un arvien vairāk 
iecienītajos elektroautomobiļos, un to transpor-
tēšanas laikā jāievēro īpaši nosacījumi.

Stingro noteikumu un regulu mērķis ir novērst bīs-
tamību bīstamo preču transportēšanas laikā. Pateico-
ties stabilajām īpašībām un noslēgmehānismam, bīstamo 
preču transportēšanai ir piemēroti speciāli bīstamo preču 
konteineri. Tie ir pakļauti stingriem noteikumiem un tikai pēc 
pamatīgas, veiksmīgi izturētas pārbaudes tiem kā piemēro-
tiem konteineriem tiek piešķirts oficiāls ANO marķējums.

„Mūsu jaunais bīstamo preču konteiners apvieno drošību ar 
optimālu un ilgtspējīgu izmantošanu. RL-KLT GGV ir radīts, 
ņemot vērā bīstamo preču transportēšanas jomā pastāvo-
šās prasības, un tādēļ bez problēmām iekļaujas pastāvo-
šajos loģistikas procesos,“ skaidro Jergs Viktoriuss (Jörg 
Vicktorius) , bīstamo preču iepakojumu projektu vadītājs 
uzņēmumā SSI Schäfer.

Jaunais bīstamo preču konteiners, ko izstrādājis uzņēmums SSI Schäfer, atbilst cietu 
bīstamo vielu transportēšanai izvirzītajām īpašajām drošības prasībām.

•  Bīstamo preču konteiners bīstamo preču starp-
tautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu 
saskaņā ar ADR 6.1.3.1. punktu

•  Atbilst Vācijas Noteikumiem par bīstamo preču 
pārvadājumiem pa autoceļiem, dzelzceļiem un 
iekšējiem ūdens ceļiem (GGVSEB)

•  Piemērots II un III iepakojumu grupu materiāliem

•  Pieprasījumu veikt tipa sertifikāciju un Bonfire 
testu (6C) iesniedzis uzņēmums SSI Schäfer

•  Bīstamo preču konteiners ar noņemamu vāku 

•  Intuitīvi aizverams slēgmehānisms: ar atsperēm, 
kas nodrošina četrkārtīgu bloķēšanu

•  Ērti uzliekams vāks nodrošina laika ekonomiju

•  Aizslēga plombas novērš nesankcionētu piekļuvi un  
manipulācijas ar transportējamām precēm

•  Stabilas sānu sienas, gluda pamatne un ergonomiski 
rokturi

•  Konteineri ir droši sakraujami, ar Eiropas standartiem atbil-
stošu izmēru nodrošinot optimālu telpas izmantojumu

•  Izturīgs universālais konteiners no polipropilēna un līdz 
ar to 100 % pārstrādājams (tai skaitā slēgmehānisms)

•  Pieejami ESD modeļi un varianti dažādās krāsās un 
augstumā

•  Kombinējams ar ieliktņiem bīstamo preču centrēšanai  
un fiksēšanai

•  Individualizēšanas iespējas, izmantojot QR vai svītrkodus

PRIEKŠROCĪBU KOPSAVILKUMS
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JYSK STĀSTS – LOĢISTIKA KĀ ATSLĒG-
VĀRDS NEVAINOJAMAI DARBĪBAI

Uzņēmuma vēsture aizsākās ar JYSK dibinātāju Lārsu 
Lārsenu (Lars Larsen) 1979. gadā. Viņš pirmo reizi 
piedāvāja visu labam naktsmieram nepieciešamo – 

gultas, segas un spilvenus – vienuviet. Šodien JYSK ir viens 
no vadošajiem matraču, mājas mēbeļu un mājas aksesuāru 
mazumtirgotājiem ar vairāk nekā 2800 veikaliem visā pasau-
lē. Lai plašais produktu klāsts laicīgi nonāktu veikalos un pie 
klientiem visā pasaulē, loģistikai ir jādarbojas nevainojami. 
Kopš 2007. gada JYSK ir uzticama sadarbība ar SSI Schäfer, 
kuras rezultātā ir tapuši trīs loģistikas centri, kas ir starp 
vismodernākajiem mazumtirdzniecības nozarē. Modernizē-
jot un paplašinot uzņēmuma filiāli Dānijā, partneri ne tikai 
uzbūvēja lielāko un modernāko izplatīšanas centru valstī, 
bet, kas ir vēl svarīgāk, nodrošināja procesu efektivitāti 
šodien un rīt ar ceturto augsti dinamisko augsto plauktu 
noliktavu un pielāgoto WAMAS® loģistikas programmatūru.

Ilgtermiņa sadarbība
Veiksmīgā sadarbība starp JYSK un SSI Schäfer sākās ar 
pirmo projektu Dānijā 2007. gadā. Tam sekoja vēl divi lo-
ģistikas centri Polijā un Zviedrijā. Tie visi ir individuāli pro-
jektēti atbilstoši vietējām specifikācijām un tiek kontrolēti, 
izmantojot patentētu WAMAS® loģistikas programmatūru.

SSI Schäfer darbojās kā ģenerāluzņēmējs, sagatavojot loģis-
tikas koncepciju projektam Uldumā, Dānijā, un bija atbildīgi 

Dāņu valodā ir vārds “hyggelig”, kas apzīmē mājīgu, ērtu dzīvojamo platību,  
kurā jūtaties pilnībā kā mājās. JYSK, kas Vācijā ir pazīstams ar nosaukumu  
Dänisches Bettenlager, ienes šo skandināvu dekoru ikviena patērētāja mājās  
un padara to piemērotu jebkuram dzīvesveidam.

par galvenā projekta izveidi “līdz atslēgai”, nodrošinot 
iespaidīga mēroga inovatīvu risinājumu ar vismodernāko 
aprīkojumu. Pirmajā posmā tika uzbūvētas trīs kombinētas 
augsto plauktu noliktavas (katra 136 m garumā, 54 m 
augstumā un 39 m platumā) ar divām savienotām sīkpreču 
sistēmām, izmantojot 25 km palešu konveijeru sistēmu 
un 1,8 km grozu un kartona kastu konveijeru sistēmu.

Uzņēmumam augot un nepārtraukti paplašinoties pro-
duktu klāstam, ir pieaugušas prasības attiecībā uz no-
liktavu jaudu un procesiem. Objektā ir pabeigti 2019. 
gadā uzsāktie modernizācijas un paplašināšanas darbi 
– tostarp ceturtā augsto plauktu noliktava (150 m garu-
mā, 100 m platumā un 43 m augstumā), kas nodrošina 
papildu 82 000 palešu vietas un septiņas papildu preču 
atlases darba vietas. SSI Schäfer klientu apkalpošanas 
un atbalsta komanda īstenoja daļu no modernizācijas 
un paplašināšanas darbiem, tostarp sīkpreču sistēmas 
paplašināšanu, modernizācijas gaitā nepārtraucot darbu.

Rezultāts ir viens no lielākajiem izplatīšanas centriem 
Dānijā ar kopā vairāk nekā 215 000 palešu vietām, kā arī 
vietu 45 000 kastēm. Tomēr iespaidīgi ir ne tikai izmēri, 
bet arī efektivitāte – četras ārējās noliktavas ir centralizēti 
konsolidētas. Tas ļauj aizmirst par apgrūtinošo un dārgo 
produktu ceļošanu turp un atpakaļ.
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Inteliģenta kontrole arvien lielākam preču skaitam
Lielākais izaicinājums ir dažādie piedāvāto preču izmēri 
un veidi. Lai darbs izplatīšanas centrā būtu efektīvs, ir ne-
pieciešams gudrs risinājums mēbeļu mazumtirdzniecības 
nozarei raksturīgajiem lielizmēra iepakojumiem. JYSK 
izmanto pielāgotas, lielām kastēm paredzētas tērauda 
paletes, kas ļauj droši pārvadāt īpaši lielas un smagas 
preces. Galvenā iezīme ir 32 energoefektīvās Exyz uz-
glabāšanas un izgūšanas iekārtas četrās augsto plauktu 
noliktavās. Šīs iekārtas spēj vienlaicīgi pieņemt līdz divām 
eiropaletēm vai vienu lielajām kastēm paredzēto paleti 
un droši novietot un izsniegt tās. Kopā ar ļoti dinamis-
kajām sīkpreču sistēmām tas ir ideāls risinājums JYSK 
vajadzībām. Sīkpreču sistēmas tika paplašinātas ar sešām 
papildu ejām ar moderniem Schäfer sīkpreču celtņiem 
un 15 000 palešu vietām.

Svarīga loma plānošanā bija darba videi un darbinieku 
labsajūtai. Tāpēc izplatīšanas centrā Uldumā tiek izman-
totas ergonomiskas preču atlases darba vietas, kuru pa-
matā ir princips “prece pie cilvēka” ar atlases pēc gaismas 
sistēmas Pick by Light atbalstu. Tas ir īpaši svarīgi lielām 
un smagām mēbelēm. Pateicoties optimāli saskaņotai 
satveršanas secībai un iekšējiem procesiem, preču atlases 
efektivitāte pārsniedz vidējo.

SSI Schäfer piedāvātā loģistikas programmatūra  
WAMAS®, daudzpusīgi pārvalda un kontrolē visus intra-
loģistikā integrētos procesus.

Vienmēr gatavs
JYSK galvenā uzmanība tiek pievērsta produktu pieejamī-
bai maksimāla pieprasījuma laikā un kļūdu mazināšanai. 
SSI Schäfer piedāvātā integrētā koncepcija izpilda šīs 
prasības ar uzviju; skaidri strukturētas, caurskatāmas 
produktu plūsmas un konsekventi automatizēti darba pro-
cesi nodrošina vienmērīgu darbplūsmu loģistikas centrā.

Par pieredzes 
stāstu lasi 
vairāk šeit 



Kā intraloģistikas risinājumus vēlāk var pielāgot jaunai 
tirgus situācijai un kā uzņēmumi vienlaikus var palielināt 
produktivitāti un ietaupīt izmaksas? Izmantojot vienkārši 
integrējamas automatizētās transportēšanas sistēmas un 
robottehniku, mēs Jūsu uzņēmumam piedāvājam mate-
riālu plūsmas individuālu un progresīvu automatizāciju un 
savienošanu vienotā tīklā.

Gadījuma izpēte:
Šeit Jūs uzzināsiet, kā “C+C Krug” 
panāca par 50 % lielāku laika 
ekonomiju un par 90 % lielāku 
pieejamību.

NĀKAMĀ PIETURA:  
PASTĀVOŠO PROCESU 
AUTOMATIZĀCIJA
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