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Abstrakt

Tato předložená diplomová práce se zabývá logistickým řetězcem a optimalizací

logistických procesů. Jejím cílem je užití efektivních metod a trendů logistiky v praxi,

pomocí nichž se snaží odstranit slabá místa v řetězci a zefektivnit logistické procesy v

praxi. První část diplomové práce se zabývá logistickým řetězcem, jeho základními

činnostmi, metodami a trendy v logistice. Druhá část diplomové práce se zabývá

porovnáváním jednotlivých druhů metod logistiky v tuzemsku i v zahraničí a jejich

aplikováním v praxi. Navrhuje nejvhodnější z nich pro užití v praxi.

Klíčová slova: sklad, logistika, logistický řetězec, logistický koloběh, logistické

procesy, distribuce

Abstract

This presented thesis deals with the logistics chain and Supply Chain

Optimization. Its aim is to use effective methods and trends in logistics practice,

through which seeks to remove bottlenecks in the chain and streamline logistics

processes in practice. The first part deals with the logistical chain, its core activities,

methods and trends in logistics. The second part of the thesis deals with comparing

different types of logistics at home and abroad and applying them in practice. Thesis

proposes the most suitable one for practical use.

Keywords: Stock, Logistics, logistics chain, logistics cycle, logistics processes,

distribution
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ÚVOD

Logistika se stala vědní disciplínou až v současné době. Začátky logistiky sice

spadají do sumerské doby, ale v této době se jednalo o poměrně jednoduché úvahy

a základní matematické propočty. Logistika se začala vyvíjet v oblasti vojenství.

Jednalo se především o organizaci zásobování a přesuny vojenských jednotek.

Z dnešního pohledu se jedná o organizaci materiálových toků.

Logistika dnešní doby se zabývá optimalizací logistických řetězců. Na rozdíl od

logistiky předcházejících dob musí optimalizovat nejenom materiálové toky, ale také

toky informační, finanční a obalové materiály. Logistiku chápeme jako disciplínu

s řadou různých definic.

Ve své diplomové práci se věnuji distribuční logistice. Tato problematika

zahrnuje mnoho činností, které se v různých distribučních řetězcích liší. Každý z řetězců

si stanovuje své specifické postupy a dle potřeb využívá různých trendů tak, aby byl

jejich proces optimální a bez slabých míst. Praktická část práce byla vypracována ve

spolupráci se společností PEMIC a byla koncipována tak, aby byly její výsledky

přínosné i pro tuto společnost.

Společnost PEMIC se v rámci své podnikatelské činnosti zabývá dodávkami

sortimentů v rámci knižního trhu. Jedná se o nejrůznější knižní tituly, hudební média

CD a DVD, mapy, záložky a další předměty s tímto spojené.

Svým odběratelům se snaží vycházet vstříc pomocí moderních komunikačních

prostředků (e-shop) a také garantovaným závozem do druhého dne, pokud objednávka

bude doručena do 18. hodiny. Tyto služby se sebou nesou vysoké nároky na rychlost

a spolehlivost v přípravě vychystaných objednávek.

Cílem této diplomové práce je porovnání situace logistického řetězce společnosti

PEMIC se světovými logistickými trendy. Tímto porovnáním a navržením možných

nových trendů a postupů lze odstranit slabá místa a optimalizovat a zefektivnit některé

distribuční procesy společnosti PEMIC.
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1. CO ZNAMENÁ LOGISTIKA?

Existuje mnoho definic vztahujících se k pojmu logistika. Laik tento termín

chápe jako nauku o řešení zásobovacích a zabezpečovacích problémů v různých

oborech společenského života[15]. V podstatě lze stručně říci, že se logistika zabývá

pohybem zboží a materiálů z místa vzniku do místa spotřeby. Týká se všech

komponentů oběhového procesu, tzn. zejména dopravy, řízení zásob, manipulace

s materiálem, balení, distribuce a skladování. K těmto procesům zahrnujeme také

komunikační, informační toky, tj. navrhování a realizaci logistických systémů,

organizaci, plánování, zavádění, řízení a kontrolu činností při opatřování atd. Úkolem

informačních a komunikačních toků je zajistit správné materiály či zboží na správném

místě, ve správném čase, v požadované kvalitě, s příslušnými informacemi

a s odpovídajícím finančním dopadem.

1.1. Historie logistiky

Podle zdrojů[4,5,6] logistika patří k relativně mladým vědním disciplínám, jejíž

počátky sahají do padesátých let minulého století. Původ logistiky bývá odvozován od

řeckého slovního základu logistikon – důmysl, rozum; nebo logos- řeč, slovo, myšlenka,

pojem, zákon, pravidlo, smysl. Z historického hlediska sahají kořeny hluboko do

minulosti, kdy se její prvky objevují v tehdejší armádě, kde sloužila ke správnému

odhadnutí situace pro manévrování, zásobování armády jídlem a volbou použité taktiky

V roce 1600 se význam pojmu přesunuje směrem k praktickému počítání s čísly.

Renesance původní disciplíny nastala až za druhé světové války, kdy objemy přepravy

bojové techniky, munice, ženijního a pomocného materiálu a zejména vojáků prudce

narůstaly a nároky na rychlost a načasování zásobování vyžadovaly specializaci

potřebných činností. Logistika při řešení problémů v zásobování americké armády byla

již respektovaným oborem při přípravách bojové aktivity např. při invazi do Normadie.

[15] ROBESON, J.: The logistics handbook 1. vyd.The Free Press, 1994. ISBN 0029265959

[4] VANĚČEK, D.: Logistika. 3. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ekonomická fakulta, 2008.
ISBN 978-80-7394-085-0

[5] JUROVÁ, M.: Obchodní logistika: Studijní text pro prezenční i kombinované studium. 2. vyd.
Brno: Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-214-3852-1

[6] PERNICA, P.: Logistika pro 21. Století.2 díl. 1.vyd. Praha: Radix, spol. s r.o., 2005. ISBN 80-86031-59-4
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Podstatným impulzem pro stanovení logistiky, jako vysoce sofistikované

disciplíny, byl postupný přechod z trhu výrobce charakteristického omezeným

sortimentem výrobků převážně na sklad, na trh zákazníka, který je typický tím, že se

rozšířil výrobní sortiment a zákazník si začal diktovat požadavky, které výrobce

realizuje. V současné době se problematice logistiky dostává velká míra pozornosti. Je

to důsledek především liberalizace světového obchodu, obrovský rozmach informační

technologie, globalizace světového trhu, jenž vede ke vzniku podniků operujících na

celosvětové bázi a nakonec i důsledek orientace podniků na oblast kvality

a spokojenosti zákazníků. Dnes disponuje logistika mj. širokou škálou technických

prvků, technologických směrů, metodických postupů a forem organizace.

1.2. Čtyři základní oblasti uplatňování logistiky

 Snižování variabilních nákladů

Variabilními náklady rozumíme takové náklady, jejichž objem (výše vyjádřená

v penězích) roste spolu s objemem výroby. Variabilní náklady tedy v sobě vážou vždy

to, co je neoddělitelně spojeno s každým vyrobeným výrobkem nebo poskytnutou

službou. Těmito náklady mohou být např. obalový materiál, přímé mzdy zaměstnanců,

energie bezprostředně vynaložená na výrobu, přepravu či skladování výrobku atd.

Snahou každého podniku je tyto náklady minimalizovat a tím docílit větší efektivity

řízení nákladů, s tím spojené snížení konečné ceny výrobku či služby a v konečném

důsledku také větší spokojenosti zákazníka.

 Snižování potřeby kapitálu

Cílem je minimalizovat rozsah investic do logistického systému a maximalizace

výnosnosti vložených investic. A v neposlední řadě také optimalizaci logistických

výkonů. Proto se například dává přednost strategii dodávek přímo koncovému

zákazníkovi, než postupným dodávkám různým „překupníkům neboť jsou s nimi

spojené náklady na další, mnohdy zbytečné, skladování. Rovněž se také přednostně

uplatňuje systému Just-in-time. Cílem této metody je, aby odběratel nemusel skladovat

prakticky žádnou zásobu.

Snížením potřeby kapitálu se mohou výrazně snížit náklady, ať už výrobce či

odběratele, a na to navazuje snižování nákladů na výrobek.
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 Zlepšování služeb zákazníkům

Vychází se z předpokladu, že vyšší výnosy (zisky), jsou důsledkem vyšší úrovně

služeb. Je ale třeba si vždy uvědomovat, kdo je cílovým zákazníkem a komu má být

služba nabízena.

Zákazníkem může být třeba prostý občan, který chodí denně do obchodu

kupovat pečivo. Úroveň služeb bude posuzovat zejména podle toho, zda pečivo

v prodejně vůbec najde, za jakou cenu, a je-li pečivo čerstvé. Tento zákazník s výrobcem

(v tomto případě pekárnou) neuzavřel žádnou smlouvu, ale přesto očekává, že v obchodě

zboží najde v té správné kvalitě a za co možná nejnižší cenu.

Jedná-li se tedy o službu zákazníkům, vždy je zapotřebí definovat konečného

zákazníka a jemu tyto služby přizpůsobit k jeho maximální spokojenosti.

 Snižování času

Důležitým faktorem v logistickém řetězci hraje čas. Proto je nezbytně nutné

s časem šetřit a co nejefektivněji jej využívat jak ve prospěch koncového zákazníka, tak

pro celou firmu.

Je důležité, aby se produkt (výrobek či služba) dostala ke koncovému

zákazníkovi v co nejkratším čase k oboustranné spokojenosti. Tento výsledný čas se dá

optimalizovat především ve výrobě, ale také v ostatních částech života výrobku či

služby. Snahou každého podniku je spokojený zákazník a ten si žádá dostat svůj

produkt v co nejkratším možném čase.
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2. KONKRÉTNÍ NÁPLŇ LOGISTIKY OBĚHOVÝCH PROCESŮ

Náplní logistiky oběhových procesů je souhrnné řízení všech komponent[1]. Je tím

myšlena doprava, řízení zásob, manipulace s materiálem, balení, distribuce, skladování

a v neposlední řadě také komunikační, informační a řídicí systémy.

2.1. Doprava

Doprava zajišťuje přesun výrobků z místa výroby, do místa spotřeby, a zvyšuje

tak hodnotu služeb. Dále pak ovlivňuje rychlost a spolehlivost, s jakou se tento přesun

realizuje. Včasné a kvalitní dodání výrobků spotřebiteli zvyšuje přidanou hodnotu pro

zákazníka a tím i úroveň zákaznického servisu. Náklady spojené s přepravou bývají

jedny z nejvyšších v logistice a často se významnou měrou podílejí na ceně výrobku.

Zajišťování potřebné úrovně zákaznického servisu je významnou součástí

logistického řízení. Přepravní servis zboží musí být především spolehlivý, významnou

úlohu hraje také doba přepravy a pokrytí trhu[13].

Využití logistiky ve výrobních a obchodních organizacích klade na dopravce,

kteří chtějí logistické služby poskytovat, mnohé požadavky. Jestliže tyto firmy chtějí

být na trhu úspěšné, musejí se orientovat na potřeby svých zákazníků, jejich výrobní

proces, charakter vyráběné produkce apod.

Hlavními předpoklady spolehlivého fungování dopravy je vytvoření a sladění

fungujících dopravních systémů v rámci jednotlivých oborů dopravy a koordinovaný

rozvoj dopravního systému jako celku.

Silniční doprava umožňuje největší pokrytí trhu. Její flexibilnost je dána

především hustotou silniční sítě. Pro svou univerzálnost ve většině případů nejlépe

vyhovuje požadavkům zákazníků, a proto se objem zboží přepravovaného autodopravci

stále zvyšuje.

Železniční síť není zdaleka tak hustá jako síť silniční, proto je přeprava po

železnici značně omezena díky své pevně dané trati. Proto nedosahuje takové pružnosti

jako silniční doprava. Jednou z výhod železniční dopravy je skutečnost, že je levnější

[1] DRAHOTSKÝ, I.: Logistika – procesy a jejich řízení. 1.vyd. Brno: Computer Press, a.s., 2003. ISBN 80-7226-521-0

[13] FLEISCHMANN, B.: Distribution logistics: advanced solutions to practical problems 1. vyd.

Springer, 2005. ISBN 9783540221005
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než zbývající způsoby dopravy. Bývá s ní však spojeno riziko většího procenta ztrát

a poškození. Proto se touto dopravou přepravuje zboží s menší citlivostí na poškození.

Letecká doprava je stále považována za „luxusní“ způsob přepravy zboží. Tento

způsob přepravy je realizován v nejkratší době ze všech uvedených doprav, ale

s vysokými náklady. Bývá využívána pro přepravu zboží s vysokou hodnotou.

Poskytovaný servis je relativně spolehlivý a bezpečný.

Lodní doprava bývá využívána jak po vnitrozemských vodních cestách nebo

jezerech, tak po mořích a oceánech. Tato doprava se používá především pro přepravu

produktů s nízkou hodnotou a to zejména pro hromadné substráty. Uplatňuje se

v případech, kdy rychlost přepravovaného zboží není určující. Ovšem lodní přeprava

bývá považována za nejlevnější.

Nejvýznamnějším postavením v dopravě jakožto jedné z komponent oběhového

procesu zaujímá doprava kombinovaná. Tento způsob dopravy využívá výhod všech

jednotlivých dopravních oborů.

Tuto dopravu dle použité ložné jednotky členíme na:

 přeprava na paletách

 přeprava v kontejnerech

 přeprava ve výměnných nástavbách

 přeprava silničních návěsů na železničních vozech

 přeprava celých silničních jízdních souprav na železničních vozech

 přeprava pomocí dvojných návěsů

Kombinovaná doprava představuje kvalitativní posun v uspokojování požadavků

zákazníků a je současně nejlepším řešením celého dopravně-logistického problému.

Obr. 1 (viz níže) ukazuje využití zmiňovaných způsobů dopravy v České republice.
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obr. 1 - Využití dopravy v ČR

Je zapotřebí rozeznávat dva odlišné výrazy:

 Doprava[9] je způsob pohybování objektů z místa na místo. Jde o přemisťování

různých objektů. Souhrn činností, jimiž se uskutečňuje pohyb objektů po

dopravních cestách pomocí dopravních prostředků nebo zařízeních. Objektem

mohou být předměty, osoby, zvířata, ale třeba i informace nebo energie.

 Přeprava[10] je pojem pro cílevědomé přemístění osob, nákladu či zvířat

dopravními prostředky z místa A do místa B za účelem zisku. Je produktem

dopravy. Vykonavatelem přepravy je dopravce, objednavatel se nazývá

přepravce. Ten s dopravcem uzavírá přepravní smlouvu. Přepravní smlouva se

v osobní přepravě uzavírá podle Občanského zákoníku, v nákladní přepravě

podle Obchodního zákoníku. V osobní přepravě stanovuje pravidla přepravní

řád.

2.2. Řízení zásob

Zásobování je jednou z nejdůležitějších aktivit podniku[12]. Zajišťuje hmotné

i nehmotné výrobní činitele, které jsou nesmírně důležité pro činnost podniku. Zahrnuje

[9] http://www.stavimedum.cz/dictionary.jsp?ch=d 21.1.2010  21:20

[10] http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eprava 21.1.2010  21:27

[12] LANGFORD, J.: Logistics: principles and applications 2. vyd. McGraw-Hill Professional, 2006. ISBN 9780071472241

http://www.stavimedum.cz/dictionary.jsp
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99eprava
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činnosti zajišťující optimální získávání vstupů do výrobního procesu. Náplň této části

logistiky je tvořena úlohami, které souvisí s trhem surovin, materiálů a různých

komponentů. Předmětem řízení zásob jsou všechny suroviny, součástky, polotovary,

hotové výrobky, náhradní díly apod., které procházejí podnikem, resp. provozní částí

podniku. Kvalita řízení zásob, které provoz uplatňuje, má rozhodující vliv na

hospodaření provozu. Provozní management musí mít relevantní znalosti a informace

o nákladech na pořizování a udržování zásob, úrovni zákaznického servisu, počtu

a rozmístění odběratelských center, hladině zásob a také znalosti o tom kde a v jaké

formě zásoby udržovat či skladovat, o způsobu přepravy a výrobním programu.

Do oblasti řízení zásob patří nejenom opatřování hmotných statků, ale i jednání

odběratelů s dodavateli a uzavírání smluv mezi nimi. Úspěchu v řízení zásob může být

dosaženo jen při vynikající znalosti situace na trhu a postavení dodavatelů i odběratelů

na něm. Pro podnik mají zásoby jak kladný, tak i negativní význam. Negativní spočívá

především v tom, že na sebe zásoby váží kapitál, spotřebovávají práci a prostředky

a nesou s sebou riziko znehodnocení, nepoužitelnosti nebo neprodejnosti skladovaných

zásob.  Na druhou stranu však zásoby řeší časový, místní, kapacitní a sortimentní

nesoulad mezi výrobou a spotřebou, zajišťují plynulost výrobního procesu a vykrývají

různé výkyvy, které nelze předem předpovídat.

2.2.1. Úkoly zásobování

Na správném a účelném zásobování, jeho schopnosti pružně reagovat na

požadavky zákazníků, spočívá úspěch výrobní činnosti podniku. To znamená, že

zásobování výrazným způsobem ovlivňuje také konečné ekonomické výsledky podniku.

Dobře fungující zásobování se musí opírat především o:

- co možná nejlepší orientaci na trh, což znamená průběžné a neustálé sledování

vývoje trhu a předpokládané trendy na trhu.

- výhodné uzavírání smluv s dodavateli nejenom s ohledem na finanční podmínky

nákupu, ale také s ohledem na zajištění termínu a kvalitu dodávek.

- účelnou organizaci a řízení správních i fyzických činností, spojených

s materiálovými toky.

- úspěšnost v plnění těchto úkolů spočívá ve správném vymezení a naplnění

zásobovací politiky, stanovení a důsledné dodržování zásobovací strategie.



~ 13 ~

2.3. Manipulace s materiálem

Manipulace s materiálem je dalším mezičlánkem v oběhovém procesu logistiky.

Kapitálové investice spojené s manipulačním zařízením bývají pro podnik velmi

významnou položkou. Při plánování a následné realizaci manipulace s materiálem je

nezbytný systémový přístup. Způsob skladování určuje, kolikrát bude třeba

s materiálem manipulovat. Kupované množství zásob má vliv na výběr manipulačních

metod[14]. Na základě druhu obalu se rozhoduje o zařízení, které by mělo být

k manipulaci použito a určuje se časová náročnost. Posledním kritériem je způsob

dopravy zboží, které ovlivňuje prostorové uspořádání manipulačního zařízení a

pomocné vybavení.

Pro zefektivnění manipulace s materiálem a zlepšení produktivity v této části

logistiky se používají progresivní technologie, především pak automatické uskladňování

a vyhledávání zboží, zařízení na vyzvedávání kusových položek, palet či kontejnerů,

pásové dopravníky, roboty nebo snímací zařízení. Přesto však na významu neztrácejí

ani klasické ruční, neautomatizované způsoby manipulace.

2.4. Balení

Balení je v úzkém kontaktu s nákupem a dopravou. Vhodně zvolené obaly

mohou velkou měrou přispět k zlepšení zákaznického servisu, snížit náklady

a zefektivnit manipulaci se zbožím. Ovlivňují také stupeň vytíženosti skladu.

V podniku je balení spojeno s marketingem a logistikou. Z logistického pohledu

je jeho hlavní funkcí uspořádání, ochrana a identifikace výrobku. Obal uzavírá výrobek

před vlastním přemístěním z místa na místo a chrání ho tak před případným poškozením

vnějšími vlivy, a v některých případech chrání součásti výrobku před ztrátou. Při balení

se rozdělují či naopak spojují hromadné výstupy výroby na spotřebitelsky výhodnější

množství a sjednocují se jednotlivé velikosti daných výrobků. Obal by měl umožňovat

co nejsnazší použití výrobku a usnadňovat komunikaci pomocí různých symbolů.

[14] RUSHTON, A.: The handbook of logistics and distribution management 2. vyd.

Kogan Page Publishers, 2000. ISBN 9780749433659
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2.5. Distribuce

Distribuce reprezentuje část logistického systému zaměřeného na pohyb zboží

z místa vzniku, tj. výrobního provozu, do místa konečného užití, tzn. do místa konečné

spotřeby zákazníkem. Z logistického hlediska zahrnuje distribuce plánování, organizaci

a řízení všech aktivit přesunu a skladování, které umožňují tok produktu od chvíle, kdy

byly získány hotové výrobky, až do chvíle konečné spotřeby, stejně jako tok informací

vytvářený těmito procesy.

Proces řízení distribuce znamená ucelený pohled na plánování a řízení činností

podílejících se na distribuci materiálového toku a hotových výrobků[16]. Jeho výsledek

umožňuje optimalizovat vazby a aktivity, které nepřidávají hodnotu pro zákazníka.

Řízení distribuce sleduje náklady podniku a tvorbu přidané hodnoty. Podnik by neměl

sledovat pouze eliminaci vlastních procesů, ale musí optimalizovat procesy v rámci

provozu celého logistického systému. Řízením distribuce dochází ke zvýšení pravomocí

a odpovědnosti provozního managementu za bezchybný průběh pohybu produkce

k zákazníkovi. Nastává tak zjednodušení distribučních operací v důsledku specializace

činnosti, standardizace, certifikace systému řízení jakosti a využití IT technologie.

Celý distribuční proces vyžaduje rovnováhu nákladů a úrovně služeb. I když

služby zákazníkům získaly rozhodující důležitost, není vždy v silách podniků, aby je

poskytovaly za každou cenu.

Nejlepším způsobem jak zajistit, že budete mít vždy dostatek zboží v prodejně,

je mít sklad plný zásob, to ale znamená vysoké náklady na skladování. Vždy je potřeba

mít na paměti, že hlavním cílem je maximalizace zisku a vzrůstající tendence

poskytovaných služeb zákazníkům. Umění distribuce je udržovat správný poměr mezi

poskytovanými službami a náklady.

2.5.1. Distribuční kanály

Řízení distribuce hotových výrobků je prováděno v distribučních kanálech. Tyto

distribuční kanály lze definovat jako řetěz nezávislých provozů, které se účastní procesu

pohybu produktu nebo služby pro využití nebo pro spotřebu.

[16] BALAKRISHNAN, N.: Handbook of the logistic distribution 1.vyd. CRC Press, 1992. ISBN 0824785878
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Pokud produkt přechází přímo od výrobce k zákazníkovi, budou distribuční

požadavky zcela odlišné než v případě, že výrobek prochází přes velkoobchodníka do

maloobchodní prodejny a až poté k zákazníkovi nebo jinou distribuční cestou.

Členové distribučního kanálu zajišťují řadu důležitých funkcí a účastní se

následujících marketingových a logistických aktivit:

 Informační aktivity – sběr a rozšiřování informací marketingového výzkumu

o potenciálních a současných zákaznících, konkurenci a dalších účastnících

marketingového prostředí.

 Aktivity propagace – rozvoj přesvědčovací komunikace se zákazníky, která je

má přilákat.

 Aktivity vyjednávání – shodnutí se na ceně, která by byla přijatelná pro všechny

účastníky obchodu.

 Aktivity realizace zakázek - spojení zakázek od zákazníků k výrobcům.

 Aktivity financování – získávání a přidělování financí na zásoby.

 Aktivity skladování – příjem a skladování zboží.

 Přijímání rizika – riskování spojené s chodem kanálu.

Všechny uvedené funkce je nezbytné provádět v procesu distribuce. Otázkou

zůstává, kdo je bude vykonávat. Každá z nich je spojena s náklady. Pokud tyto náklady

nenese jeden člen distribučního kanálu, ponese je člen druhý, i když nepůjde o totožné

náklady. Konečným cílem je minimalizovat náklady pomocí výběru nejefektivnějšího

distribučního kanálu. Jestliže může některou z výše uvedených funkcí zajistit levnější

prostředník než výrobce, může být nakonec cena zboží nižší. Pokud se spotřebitel

rozhodne, že přebere některou z funkcí, měla by být cena pro něj také nižší.

2.6. Skladování

Skladování je jednou z nejzásadnějších částí logistického systému. Zabezpečuje

uskladnění pracovních předmětů v různém stupni jejich přepracování a hotových

výrobků v místech jejich vzniku. Následně mezi místem vzniku a místem spotřeby

poskytuje managementu informace o stavu, podmínkách a rozmístění skladovaných

produktů. Sklady pomáhají překlenout prostor a čas. Výrobní zásoby poskytují
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plynulost výroby. Naproti tomu zásoby obchodního zboží zajišťují plynulé zásobování

spotřebitele.

Rozeznáváme tři funkce skladování:

2.6.1. Přesun produktů

 Příjem zboží – zde zařazujeme činnosti jako vykládání, vybalování, aktualizace

záznamů, kontrola stavu zboží, překontrolování původní dokumentace

 Ukládání zboží – tuto činnost zastupuje přesun zboží do skladu, uskladnění a jiné

přesuny

 Kompletace zboží dle objednávky – podle přání zákazníka se zboží přeskupuje

a kompletuje

 Překládka zboží – zboží se přemisťuje z místa příjmu do místa expedice,

přičemž se vynechává fáze uskladnění

 Expedice zboží – touto činností se myslí zabalení a přesun zásilek do dopravního

prostředku, kontrola zboží dle objednávek a úprava skladových záznamů.

2.6.2. Uskladnění produktů

 Přechodné uskladnění – jedná se o uskladnění nezbytné pro doplňování

základních zásob.

 Časově limitované uskladnění – jde o ty zásoby, které „držíme“ ve skladu

z následujících důvodů: sezónní poptávka, kolísavá poptávka, úprava výrobků,

spekulativní nákup a zvláštní podmínky obchodu.

2.6.3. Přenos informací

Hovoříme o přenosu informací týkajících se stavu zásob, stavu zboží v pohybu,

umístění zásob, vstupních a výstupních dodávek, zákazníků, personálu a využití

skladových prostor, prostřednictvím elektronické výměny dat, technologie čárových

kódů a podobně. S těmito daty je pak pracováno v informačním systému, který dnes

bývá nedílnou součástí větších logistických oběhů.

Osobní počítače hrají při výměně dat důležitou roli. Nejrůznější informační

systémy značně urychlují, zefektivňují a zkvalitňují přenos informací potřebných

k zajištění veškerých funkcí skladování. Nepostradatelnou součástí je v této oblasti
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pochopitelně propojení počítačů do sítě tak, aby mohly vzájemně komunikovat

a navazovat na další logistické systémy či systémy mimo logistický řetězec.

2.7. Informační systém

Nároky zákazníků neustále vzrůstají. Informační technologie významným

způsobem ovlivňují rozvoj logistiky a napomáhají tak k uspokojení stále větších nároků

zákazníků. Základem logistického systému je vyřizování objednávek. Nedokonalá

komunikace může mít za následek ztrátu zákazníků, zvýšení dopravních a skladových

nákladů či nárůstu nákladů na udržování zásob. Pro podporu činností logistiky jsou

proto v široké míře využívány počítače, a to jak při přijímání a vyřizování objednávek,

tak v oblasti řízení zásob a skladů, měření výkonů, ale i v procesu přepravy. Informační

systémy také napomáhají zefektivnit navazující činnosti ať už v personální,

ekonomické nebo účetní oblasti.

2.8. Dílčí závěr – konkrétní náplň logistiky oběhových procesů

Tato kapitola popisuje jakými konkrétními procesy a úkony se logistický proces

zabývá. Všechny výše uvedené procesy na sebe logicky navazují a pro jejich

nejoptimálnější fungování je potřeba tyto procesy sladit a řídit.
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3. LOGISTICKÉ DESATERO

Logistické desatero je stručným návodem toho, jak účinně a co nejspolehlivěji

zvládat základy logistického systému[7].

3.1. Zaměření na zákazníka

Kupující zákazník se na základě svých požadavků rozhoduje, od kterého

dodavatele zboží koupí. Služby „obalující“ výrobek se stávají důležitějšími než výrobek

sám. Dobrý styk se zákazníky se těžko napodobuje a cení se zejména:

- cena výrobku

- spolehlivost dodání výrobku

- úplnost dodávky

- lhůty dodání

- předprodejní a prodejní služby spojené s dotazování zákazníků na jejich

přání pro zlepšení služeb.

Zklamaný zákazník se svěří se svou nespokojeností dalším 11 lidem, kdežto

spokojený zákazník sdělí svou spokojenost pouze třem dalším lidem.

I při přechodu od hromadného uspokojování zákazníků k individuálnímu lze

uspokojit každého na 100 %. A to za předpokladu, že se změní celá logistika a celý

podnik (podniková kultura, zainteresovanost,…).

3.2. Integrace logistického systému

Logistika již není pouze balení, manipulace skladování, doprava, informace, ani

jakékoliv dílčí řešení. Podnik by měl disponovat vymezeným řetězcem:

- koordinovaným (tzn. harmonická spolupráce)

- optimalizovaným (tzn. nejvhodnější, nejlépe vyhovující z několika

variant)

[7] DANĚK, J.: Logistika. 1.vyd.  Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, 2004. ISBN 80-248-0705-X



~ 19 ~

3.3. Propojení logistiky se strategií

Logistický systém by neměl fungovat pouze jako realizátor materiálových

a informačních toků, ale měl by se propojit se strategií podniku. Měl by se určit vnější

logistický cíl:

- Tento cíl by se měl odvodit od cílů podniku (zisk, tržby, objem výroby,

podíl na trhu….)

- Cíl by měl být kvantifikovaný např. procento dodávek, kusy vyrobené či

prodané za určité období atd.

- Cíl by měl maximálně uspokojovat zákazníky nabídkou služeb

Po stanovení logistických cílů, by si měl podnik vytvořit vlastní strategii tohoto

cíle např.:

- stanovit si rychlost toků

- zajistit pohotovost při dodávkách

- dodržovat optimální a přiměřené náklady

Je zapotřebí, aby v podniku existoval samostatný logistický útvar

s odpovídajícími kompetencemi, aby mohl zasahovat i do ostatních útvarů podniku.

Logistika musí harmonizovat zájmy jednotlivých útvarů.

3.4. Pružnost logistického řetězce

Pro podnik je žádoucí, aby se v celém logistickém systému zrychlily hmotné

a informační toky. Toho se dá docílit např. některými automatizovanými systémy či

zařízeními, použitím IT technologie (informační systémy pro zrychlení toku

podnikových informací) nebo například přizpůsobení provozu tak, aby jeho kvalita

a rychlost byla optimálnější.

Další z možností zefektivnění pružnosti logistického řetězce je odstranění

zbytečných článků (tzv. úzkých míst), sladění celého řetězce a zvolení nejlepší metody

řízení pro co nejoptimálnější fungování.
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3.5. Tvorba logistického informačního systému

 Důležité logistické informace:

- Potřeby a očekávání zákazníků

- Použitelnost a ceny vstupů (pracovní síla, energie…)

- Legislativní omezení (zákony, vyhlášky…)

- Bezpečnostní předpisy

- Informace o konkurenčních podnicích v daném oboru

 Informace o vnitřních stavech systému

- Informace zákazníkům, jaký je stav jejich zakázky a kde se nachází

- Sdílení informací partnerským článkům systému

3.6. Vstup do strategických společenství

Partneři podniku vstupují do společenství, aby těžili ze vzájemné spolupráce.

Mezi podniky, které mezi sebou uzavřeli partnerství, vzniká vztah důvěry, která je pro

vzájemnou harmonii nezbytná. Mezi takto vzniklým partnerstvím panuje vysoká

vzájemná závislost, a proto spolupráce má většinou dlouhodobý charakter.

Vzájemná koordinace všech partnerů podniku přispívá ke zkvalitnění služeb a výrobků

dodávaných koncovým zákazníkům.

Za partnerství se považuje vyšší forma spolupráce dvou nebo více subjektů na

společném díle, ve kterém vystupují všichni partneři jako rovnocenné subjekty.

Uzavírají tak dohodu o spolupráci na delší dobu, tedy více než jeden rok, a tato

spolupráce jim přináší vyšší efekt, než vzniká při obyčejných dodavatelsko –

odběratelských vztazích. Je samozřejmostí, že partneři vstupují do vztahu s případným

rizikem, které může vzniknout v případě dílčích neúspěchů v jejich spolupráci.

Aby vzniklo partnerství mezi dvěma či více subjekty, musí být pro to vytvořeny

nejen vhodné výrobní či obchodní podmínky, ale především vzájemná důvěra

zúčastněných subjektů, které by neměly tuto spolupráci později zneužívat. Řada pokusů

o vytvoření partnerských vztahů ztroskotala, ale jiné se ujaly a přinášejí kýžený efekt.

Partnerství znamená, že dojde k takovému propojení subjektů, kdy jsou na sobě natolik

závislé, že bez sebe nemohou prakticky existovat.
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3.7. Kvantifikovat, měřit, počítat

Logistický systém by měl být kvantifikovatelný, aby mohlo dojít k lepší zpětné

vazbě. Pro podnik je výhodné stanovit informační podpůrné systémy nejen pro interní,

ale i externí partnery tak, aby bylo možné sledovat také jejich výkony. Nezbytnou

součástí je zavedení celopodnikového měření v oblasti služeb zákazníkům. Vytvořit

normy, stanovující hranice logistických funkcí, přijatelné pro všechny články podniku,

které ovlivňují klíčové finální oblasti. Musí být akceptovány marketingem, výrobou

i vyšším managementem podniku.

3.8. Aplikace logistického controllingu

Controlling musí být součástí řídících složek logistického systému. Musí

neustále analyzovat, porovnávat cíle se skutečností, ukazovat odchylky a vést

pracovníky k jejich nápravě a odstranění.  Důležité je, aby měl controlling relevantní

zdroje informací v účetní evidenci, v rozpočtech logistických nákladů a výkonů.

3.9. Sledování finančních vztahů

Důležitou součástí pro dobré fungování logistického systému je sledování jak

vnitropodnikového, tak mezipodnikového finančního vztahu. Ve vnitropodnikovém

vztahu je dobré zaměřit se nejen na celek, ale na článek po článku v celém logistickém

řetězci. Zaměřit se na ty nákladové vztahy, které ovlivňují přidanou hodnotu či zisk.

Uvnitř podniku lze finanční vztahy dovést do podoby fiktivního prodeje a nákupu

logistických výkonů mezi jednotlivými články tak, aby bylo možné odhalit případná

místa pro optimalizaci.

V mezipodnikovém vztahu je zapotřebí se zrychlováním hmotných toků usilovat

o urychlení plateb zákazníků za dodávky zboží či služeb. S odkládáním plateb

zákazníka dochází k umrtvení potřebného kapitálu a znemožňuje tak podniku jeho další

růst či schopnost splácet své závazky.
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3.10. Vyškolení personálu

Dobře a kvalitně vyškolený personál je nesmírně důležitý pro plynulý průběh

logistického systému. Řádné zaškolení při příchodu nového pracovníka je základem

úspěchu pro kvalitně odváděnou práci. Vnitropodnikové a další navazující kurzy by

měly být nezbytnou součástí pro neustálé zkvalitňování nejen personálu, ale i činností

prováděných tímto personálem, a tím i výsledných parametrů výrobku a služeb.

Činnosti každého pracovníka musí přispívat k dosažení společného podnikového cíle.

To platí nejen pro týmy, pracující pro celý logistický řetězec, ale také pro jeho

jednotlivé články.

3.11. Dílčí závěr – Logistické desatero

Logistické desatero není striktním a zaručeným scénářem toho, jak vytvořit

dobře fungující proces. Je to stručný popis nejzákladnějších zásad, kterých by se měl

logistický řetězec držet. Na toto desatero navazují další dílčí činnosti, které vedou nejen

ke zkvalitnění podnikové logistiky, ale především dosažení stanovených cílů, což je

snahou každého podniku.
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4. HLAVNÍ LOGISTICKÉ METODY A TRENDY

4.1. Dodavatelský (logistický) řetězec

Je to soustava článků, kterými plyne materiálový tok, postupně se transformuje

v požadovaný výrobek a distribuuje se přímo zákazníkovi, nebo do místa, odkud si ho

zákazník snadno koupí[3]. V některých místech tohoto dodavatelského řetězce dochází

postupně k procesu změny surovin ve výrobek nebo k dopravním či skladovacím

činnostem. V těchto místech probíhá jak technologické, tak netechnologické operace.

Logistika se zabývá výhradně netechnologickými operacemi, při nichž nedochází

k fyzikální či chemické změně na zpracovávaném materiálu např. doprava, balení,

skladování, podpora výrobního plánování, zajišťování potřebných informací a podobně.

V praxi se setkáváme také s pojmem „obchodní řetězec“. Ovšem ty jsou

reprezentovány prodejnami zahraničních společností jako Kaufland, Makro, Billa aj.

Uvedené prodejny však představují pouze vlastnické propojení, kdy jsou všechny

prodejny na stejné horizontální úrovni a vzájemně nespolupracují a vzájemně plní

stejnou funkci tedy prodej. Články skutečného dodavatelského řetězce ovšem

představují jejich vertikální propojení, přičemž každý další článek je na vyšší úrovni

z hlediska postupu zpracování výrobku.

Pod pojmem „distribuční řetězec“ označujeme pouze tu část dodavatelského

řetězce, která se zaměřuje na distribuci hotových výrobků k zákazníkovi.

4.2. Přidaná hodnota v řetězci

Každý článek v řetězci má mít svojí funkci, svůj účel. Tak lze zdůvodnit jeho

existenci. Některý článek přibližuje výrobek k zákazníkovi (dopravce), jiný dotváří

hodnotu výrobku (balení) a další výrobek prodává (prodejce). Tím, že každý článek

řetězce je nezbytný, přidává tento článek každému výrobku svou přidanou hodnotu. Ta

se může projevit jako[2,3]:

[3] VANĚČEK, D.: Řízení dodavatelského řetězce. 1. vyd.
České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, ekonomická fakulta, 2008.
ISBN 978-80-7394-078-2

[2] ŠTŮSEK, J.: Řízení provozu v logistických řetězcích. 1. vyd.  Praha: C.H.Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-534-6
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 přidaná hodnota místa – doprava zboží co nejblíže k zákazníkovi

 přidaná hodnota času – výrobek je dodán v čase, požadovaném zákazníkem

 přidaná hodnota formy – zde spadá například vytváření menších obchodních

balení oproti těm, které dodává výrobce.

Nelze nazvat neefektivním řetězec, který je dlouhý a má více článků nebo jehož

články mají více různých prvků. I dlouhý řetězec může mít svou podstatu. Neefektivní

je takový řetězec, který obsahuje články, nebo také jednotlivá pracoviště v těchto

článcích, které nevytvářejí novou přidanou hodnotu pro zákazníka a jen zvyšují

náklady. Může to být třeba i zbytečné skladování, manipulace, převážení zboží z místa

na místo aj.

4.3. Klíčový článek řetězce

Má-li řetězec sloužit svému účelu, musí být určitým způsobem řízen. Této úlohy

se musí ujmout některý z článků, zpravidla to bývá ten nejdůležitější – klíčový. Protože

články patří většinou různým vlastníkům, mohou nastat dvě odlišné situace:

 Řízení pomocí přesvědčovací, popřípadě donucovací metody. Klíčový článek se

nejprve snaží ostatní přesvědčit o výhodách společného řízení, plánování, sdílení

informací a tím dosažení konkurenčních výhod před ostatními řetězci

zaměřenými na stejný obor. Pokud svými logickými argumenty neuspěje po

dobrém, přechází k přesvědčování i méně populárními metodami, jako např.

hrozbou přerušení spolupráce, zhoršením dodavatelských (odběratelských)

podmínek apod.

 Řízení za podmínek, kdy všechny články patří jednomu vlastníkovi. V tomto

případě je situace zjednodušena, protože klíčový článek bude uskutečňovat

záměry vlastníka a podle toho bude řídit celý materiálový a informační tok. Je

možné, že v určitém období bude některý z článků vykazovat finanční ztrátu, ale

řetězec jako komplex bude mít zisk, který pak bude využívat ve prospěch všech.
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4.4. Dělba práce

Dělba práce je nikdy nekončící proces rozdělování daných výrobních či řídících

postupů a operací na menší části, které jsou přerozděleny a vykonávány samostatnými

pracovníky. Tím, že se mohou tito pracovníci zaměřit na užší spektrum vykonávané

práce, lépe a rychleji se do práce zacvičí a tím se z nich za poměrně krátkou dobu

stávají specialisté na tuto činnost.

Dělba práce má ovšem také své stinné stránky, především pak vznik únavy

z jednotvárné práce a neustálého opakování několika jednoduchých úkonů za sebou.

Proto se v posledních letech hledají cesty, jak tyto nedostatky odstranit a současně

zachovat výhody, které sebou dělba práce přináší. Lze toho dosáhnout například

vytvářením pracovních týmů, které mají za úkol vyrobit společně určitou dílčí část

výrobku a dělníci se na jednotlivých úkonech střídají, a případně si volí vlastní pracovní

tempo. Na dělbu práce v určitém pohledu navazuje outsourcing.

4.5. Outsourcing

Outsourcing znamená vytěsnění určité činnosti nebo skupiny činností z daného

článku logistického řetězce a předání těchto činností jinému, většinou nově vzniklému

článku, který se na ně bude specializovat. Zisk z této dělby práce by měly mít oba

články. První se může lépe soustředit na to, co je jeho hlavní činností a vedlejší činnosti

vykonává jiná firma formou outsourcingu – vnější zdroj). Výsledkem je zkvalitnění

činností a snížení celkových nákladů. Tohoto způsobu dělby práce podniky využívají,

např. když nechává výrobní podnik vnější přepravní firmou přepravovat své zboží,

místo aby si tuto činnost zajišťoval sám.

Logistický outsourcing nebo také outsourcing logistických služeb lze chápat

jako převzetí zodpovědnosti za realizaci vybraných logistických výkonů třetí stranou.

Může se jednat o:

- skladování a manipulace

- související přepravní služby

- související služby přidané hodnoty

Dnes některé firmy nabízí také opačnou službu tedy insourcing, kdy samotná

firma nabízí své vlastní služby, či prostory jiným firmám.
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Nasazení outsourcingu je potřeba dobře zvážit a připravit. Pokud nesplní

očekávání, bývá návrat do původního stavu značně obtížný a někdy i nemožný.

4.6. Skladování metodou ABC

Tato metoda se týká v logistice především řízení zásob, ale má uplatnění také

v jiných oblastech. Sklady evidují zpravidla velký objem skladovaných položek,

mnohdy několik tisíc či desítek tisíc. U každé položky by bylo zapotřebí sledovat

aktuální množství a rozhodovat se tak, kdy bude potřeba položku objednat, aby dodávka

přišla včas, než bude zásoba vyčerpána. Je to obtížný problém nejen pro množství dat,

které je zapotřebí zpracovat, ale také pro osoby pověřené řízením skladu, aby včas

zareagovaly na případné změny v chování dodavatelů či odběratelů.

Metoda ABC rozděluje všechny skladové položky pouze do tří skupin (A, B, C)

a to podle jejich důležitosti. Ta je dána většinou hodnotou ročního obratu jednotlivé

položky. Pak tedy do skupiny „A“ přejdou všechny položky, které se podílejí největší

mírou obratu skladu za rok. Těchto položek nebývá mnoho, zpravidla 20 % ze všech

druhů položek, ale tyto položky vytváří přibližně 80 % obratu celého skladu. Zcela

odlišnou skupinu tvoří skupina „C“ a položky v ní. Těch bývá mnoho, ale tvoří asi jen

5 % ročního obratu skladu. Stačí je pouze kontrolovat v delších časových intervalech

(např. čtvrtletně) a mít u každé z položek větší zásobu, protože patří většinou k levným

produktům. Položky skupiny „B“ se nacházejí ve středu výše uvedených skupin a dle

toho je jim věnována odpovídající, tj. průměrná péče.

Metoda ABC využívá „Paretova pravidla“. Toto pravidlo má svůj název po

italském ekonomovi Vilfredu Paretovi. Ten říká, že velká část bohatství (80 %) je

v rukou malého množství lidí – v našem případě malého množství zboží (20 %). Proto

se tato analýza nazývá také pravidlo „80-20”.

Z této metody vyplývá ještě jedno velmi důležité a praktické poučení: U složitých

problémů je vždy potřeba najít tu nejdůležitější část, na ni se zaměřit a tím prakticky

ovlivnit i ostatní doprovodné činnosti.

4.7. Čárové kódy a RFID

Využití technologie čárových kódů výrazným způsobem usnadňuje evidenci

materiálu a zboží ve skladech. Po načtení čárového kódu se zobrazí informace
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o konkrétním druhu materiálu či zboží, které je automaticky odečteno či naopak

přičteno do skladové evidence.

RFID kód[8] (Radio Frequency Identification), využívá radiové komunikace k

výměně dat mezi nosičem informací (TAGem - čipem) a počítačem. RFID je další

generace identifikátorů navržených (nejen) k identifikaci zboží, navazující na systém

čárových kódů. Čipy jsou k dispozici v provedení pro čtení nebo pro čtení a zápis.

Vysílač (snímač) periodicky vysílá pulsy do okolí. Pokud se v blízkosti objeví pasivní

RFID čip, využije přijímaný signál k nabití svého napájecího kondenzátoru a odešle

odpověď. Využití nalézají jako nástupce čárového kódu. Největší výhodou RFID kódů

na rozdíl od čárových kódů je, že není potřeba, aby snímač přímo viděl na RFID kód,

ale stačí, aby byl tento kód ve stanoveném dosahu od snímače.

4.8. LOG – BOX

Pravidelná přeprava zboží v uzavřených plastových přepravních boxech mezi

centrálními sklady a pobočkami, lokálními sklady či samotným odběratelem.

Nespornou výhodou tohoto trendu je snadná manipulace a úspora obalových materiálů.

Boxy bývají ve standardizovaných velikostech v množství odpovídající dohodnutému

počtu fixních příjemců pro LOG-BOX. Tuto službu většinou nabízejí větší firmy

zabývající se přepravou produktů. Na tuto službu úzce navazuje nový trend v logistice,

který se nazývá Noční expres.

Noční expres je založen na doručování zásilek (zboží či materiálu)

v mimoprovozní době bez nutnosti fyzické přítomnosti příjemce. Doručované zásilky

bývají zanechány na dohodnutém a uzamykatelném místě jako např. garáže,

zamykatelné klece, nákladní auta apod. Noční expres umožňuje doručené produkty

využít, zpracovat či prodat prakticky ihned na počátku běžné pracovní doby. Proto i na

straně příjemce lze hovořit o výrazném zvýšení produktivity a efektivity práce

zaměstnanců, a to zkrácením prostojů, které obvykle vznikají při čekání na dodávku

potřebného materiálu či zboží.

[8] http://www.combitrading.cz/technologie/slovnik-pojmu.html 21.1.2010  21:01
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4.9. Metoda kritické cesty

Metoda kritické cesty (Critical Path Method, zkráceno CPM) je matematický

algoritmus plánování průběhu činností projektu či logistickém řetězci. Činnosti jsou

znázorněny jako uzly v síti. Události, které označují začátek nebo ukončení činnosti,

jsou zachyceny jako oblouk nebo linky mezi uzly[11].

Algoritmus nalezení kritické cesty

Sestrojíme orientovaný, ohodnocený graf reprezentující projekt. Každá hrana

v něm má svoji váhu a každý vrchol své označení + dvě prázdné proměnné (levá

a pravá) pro zápis hodnot cest. Hrany, které budou ležet na cestách, si budeme

označovat. Graf může obsahovat i více než jednu kritickou cestu.

Nejprve projdeme graf zleva ze vstupního vrcholu (hodnota jeho levé proměnné je na

začátku 0). Do levé proměnné tohoto vrcholu zapíšeme hodnotu cesty (hodnota cesty

z předchozího vrcholu + hodnota hrany). Hranu vybíráme tak, že při vstupu do nějakého

vrcholu budeme vybírat vždy hranu, ze které dostaneme nejvyšší hodnotu cesty.

Tímto postupem vyplníme levé proměnné všech vrcholů a dojdeme až do

výstupního (koncového) vrcholu grafu. V jeho levé proměnné máme minimální délku

projektu.

Druhý průchod grafu začínáme v koncovém vrcholu, opíšeme hodnotu z jeho

levé proměnné do pravé a jdeme proti směru orientovaných hran (vpravo). Nyní však

vybíráme cestu s nejmenší možnou hodnotou a její hodnotu hran odečítáme, výsledek

zapíšeme do pravé proměnné vrcholu. Když dojdeme do počátečního bodu, měli

bychom v něm mít vpravo 0. Vrcholy se stejnými hodnotami vlevo a vpravo leží na

kritické cestě. Nalezením „kritické cesty“ určíme nejlepší možnou resp. nejkratší cestu

činností v procesu tak, aby bylo dosaženo nejoptimálnějšího času a nákladů.

[11] http://www.netmba.com/operations/project/cpm/ 30.01.2010  17:48

http://www.combitrading.cz/technologie/slovnik-pojmu.html
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4.10. Dílčí závěr – Hlavní logistické metody a trendy

Logistických metod a trendů existuje celá škála a záleží na konkrétním podniku

a oboru, ve kterém se pohybuje, jakou metodu či postup si vybere. Je třeba ovšem

podotknout, že by podniky měly dobře zvážit, kterou z metod či postup zvolí, neboť

tyto metody a postupy mohou výrazným způsobem ovlivnit činnost podniku a tím

i rychlost a efektivitu dosažení podnikového cíle.

http://www.netmba.com/operations/project/cpm/
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5. PROFIL SPOLEČNOSTI  PEMIC

Společnost PEMIC již několik let patří mezi přední tuzemské firmy v oblasti

distribuce knih. Za více než 18 let své existence si vybudovala stabilní pozici na českém

trhu s knihami. PEMIC je knižním velkoobchodem s nejširší nabídkou knih na českém

trhu. Nabídka sortimentu zahrnuje téměř 40.000 titulů, které jsou běžně k dostání.

V současné době má téměř 180 stálých zaměstnanců a dle potřeby firmy zaměstnává na

určitou dobu řadu brigádníků. Společnost PEMIC distribuuje knihy vlastní dopravou po

celé České republice. V roce 2005 rozšířila svoji působnost také na slovenský trh.

Sortiment nabízený společností PEMIC je určen především odběratelům, kteří

jsou právnickými osobami nebo osobami s živnostenským listem. Tito odběratelé se

přímo zaměřují na prodej knih, nebo knihy nabízí jako doplňkové zboží, které dodávají

koncovému zákazníkovi.

Společnost nabízí prodej sortimentu na trhu po celé České i Slovenské republice

prostřednictvím objednávkového systému myPEMIC - jedná se o nabízení sortimentu

svým odběratelům prostřednictvím internetového e-shopu. O své zákazníky se stará tým

regionálních obchodních manažerů a pracovnic telemarketinku.

Pro docílení maximální spokojenosti svých zákazníků společnost PEMIC usiluje

především o maximální kvalitu služeb. Stejně jako spolehlivost je i pravidelnost

a rychlost při dodávkách zboží samozřejmostí. Dodávky do druhého pracovního dne,

zvyšuje nejen konkurenceschopnost společnosti, ale především větší uspokojení

náročných zákazníků.

Mottem společnosti je dodat správné zboží, ve správném čase, na správné místo,

ve správném množství a za správnou cenu.
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6. LOGISTICKÝ ŘETĚZEC SPOLEČNOSTI  PEMIC

Společnost PEMIC užívá jeden „Centrální sklad“ a několik „Disponibilních

skladů“, kde jsou v zásobě určité sortimenty, které jsou zde připraveny pro převoz do

„Centrálního skladu“. V hlavním – „Centrálním skladu“ zůstává většina sortimentu

a právě odtud již zkompletovaná objednávka sortimentu putuje k odběratelům.

Hlavními činnostmi v logistickém řetězci společnosti PEMIC jsou:

 příjem nového sortimentu

 zpracování vratek

 naskladnění/přeskladnění  sortimentu

 vyskladnění sortimentu

 výstupní kontrola

 expedice

 doprava

Tyto činnosti jsou sestupně seřazeny tak, jak jimi jednotlivé sortimenty

probíhají. Postup sortimentu skladem od přijetí z nakladatelství nebo „Disponibilního

skladu“ až k předání dopravě, zahrnuje všechny výše uvedené činnosti (mimo

zpracování vratek). Pro lepší a snazší orientaci mezi pracovníky jsou všichni tito

pracovníci rozděleni do tří kategorií, kdy každá skupina má svou barvu trička.

Rozdělení je následující:

- Žluté tričko – brigádníci

- Červené tričko – zaměstnanci skladu PEMIC

- Černé tričko – vedoucí pracovníci skladu PEMIC

Centrální sklad a jeho úseky, kde se jednotlivé logistické činnosti společnosti

PEMIC provádějí, blíže ilustruje obr. 2 – Centrální sklad PEMIC.
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Popis:

-zásobníky

-regály s knihami

-sklad palet

obr. 2 – Centrální sklad PEMIC
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6.1. Příjem nového zboží

Je vstupní činností celého logistického řetězce společnosti PEMIC.

Při příjmu nového zboží mohou nastat dvě varianty:

 Na základě objednaného množství zboží PEMICu přiveze dopravce daného

nakladatelství sortiment k expedičním vratům.

 PEMIC převeze nový sortiment z „Disponibilního skladu“ k expedičním vratům.

Přivezený sortiment se z auta převeze na paletě do úseku „Příjem nového zboží“.

Zde je každá zásilka sortimentů rozbalena a dle potřeby na každý jednotlivý kus

sortimentu nalepena slevová etiketa. Tato sleva je určena sortimentům, u kterého je

sleva dlouhodobého charakteru nebo trvalá. Slevy na některé sortimenty jsou dány díky

vyjednaným podmínkám u nakladatele. Většinou nakladatel poskytuje množstevní

slevu, která se odráží také v cenách pro odběratele PEMICu. Tato slevová etiketa se

tiskne na speciální tiskárně a obsahuje informace pro zákazníka o původní ceně a ceně

po slevě.

Následně pracovníci úseku roztřídí sortiment podle názvu titulů a obsahu na

paletu či do beden (nosič). Poté je každý nosič označen umisťovacím štítkem, který

nese tyto informace:

- počet kusů v nosiči

- navrhované umístění – na které místo a regál se má

sortiment umístit

Nosič je také označen sortimentním štítkem, který nese tyto informace:

- název sortimentu

- váha jednoho kusu sortimentu

- jméno pracovníka, který nosič nachystal

Je-li nosič označen oběma štítky, pak je dopravníkovým pásem přesunut na

konec úseku „Příjem nového zboží“. Zde je jsou nashromážděné nosiče naloženy,

připraveny na přeskladnění.

Ještě před samotným naskladněním sortimentu do regálu, jsou všechny

sortimenty, které převyšují stanovenou cenu, zvlášť zabaleny, aby nedošlo k jejich

znehodnocení či poškození. Ovšem těchto samostatně balených sortimentů je pouze

malé procento z celkové škály sortimentů.
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6.2. Zpracování vratek

Vratky znamenají vrácené zboží. Sortiment se vrací zpět do společnosti PEMIC

z těchto důvodů:

 Zboží může být již neprodejné a existuje dohoda mezi PEMICem a odběratelem,

že je možná remitenda (zpětný odběr).

 Zboží může být poškozeno.

 Zboží má výrobní vady.

 Dodaná zásilka je odběratelem odmítnuta.

Aby bylo možné přijímat a zpracovávat vrácené zboží, vznikl v „Centrálním

skladu“ úsek „Zpracování vratek“. U každého odběratele je v informačním systému

uložena informace o tom, zda má povolenou remitendu - zda může zboží vracet.

Úsek „Zpracování vratek“ má šest pracovišť, přičemž každé z nich má svůj

počítač, čtečku čárových kódů a tiskárnu.

Na spádovém dopravníku čekají bedny s vráceným sortimentem. Odtud

pracovníci odebírají jednotlivé sortimenty, načítají jejich EAN kód a na tiskárně

vytisknou etiketu s údaji o systémem navrhnutém umístění v regálech určených pro

vratky. Vytištěnou etiketu vloží mezi listy dané knihy. Umístění je navrženo tak, aby

došlo k zatřízení stejných sortimentů na stejné místo (jedná se o třídičku sortimentů

přicházejících z vratek). Takto označený sortiment pracovníci u počítačů položí na

dopravníkový pás, který sortimenty rozváží k regálům pro vratky, odkud je jiní

pracovníci podle vytištěného umístění na etiketě odeberou a vloží do regálů pro vratky.

Na konci každého dne, kdy se sortiment zpracovává, se knihy z regálů pro vratky

přemístí do příslušných regálů centrálního skladu.

Vyhodnotí-li systém, že byl sortiment vrácen neoprávněně, vrací se zpět

odběrateli. Nejčastějším důvodem neoprávněného vrácení bývá poškození sortimentu

samotným odběratelem.

Na obr. 3 – Zpracování vratek, se nachází zjednodušená ilustrace daného úseku.
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-regály pro vratky

-pracoviště s počítačem, čtečkou čárových kódů a tiskárnou

obr. 3 – Zpracování vratek

6.3. Naskladnění/přeskladnění

6.3.1. Naskladnění

Střed „Centrálního skladu“ tvoří samotné skladovací prostory s jejich regály.

Jednotlivé skladovací prostory jsou rozděleny do menších částí - sektorů, přičemž každý

sektor má své jedinečné označení. O každý sektor skladovacích prostor se vždy stará

jeden pracovník. Skladovací prostory jsou jediným úsekem, kde pracovníci pracují

s PDA – malý přenosný počítač vybavený čtečkou čárových kódů.

Pracovník určený pro danou část zajede s vozíkem do úseku „Příjem nového

zboží“, kde si vybere bedny se sortimentem, které patří do „jeho“ části. Sejme čárový

kód bedny do PDA a naskladní sortiment do regálu. Načtením kódu bedny a určením

počtu kusů sortimentu v ní se pomocí informačního systému zavedou tyto informace do

centrální databáze skladu. Společně s těmito informacemi si pracovník obsluhující PDA

DOPRAVNÍKOVÝ PÁS

SPÁDOVÝ DOPRAVNÍK
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načte umístění – řada a police regálu, kam daný sortiment ukládá. Rovněž tato

informace se zavede do centrální databáze skladu. Sortiment se do regálů zakládá dle

jeho množství. Největší množství sortimentů je skladováno ve spodní části regálu

a nejmenší počet v horních částech.

6.3.2. Přeskladnění

Slouží k optimalizaci místa ve skladu. Například ke sdružení dvou míst se

stejným sortimentem s menším množstvím do jednoho, pro uvolnění dalšího místa pro

jiný sortiment.  Přeskladnění znamená přemístění veškerého množství vybraného

sortimentu z jednoho místa v regále (umístění). Pracovník má možnost umístit jej do

více nových umístění nebo jednoho nového umístění. Nelze však část sortimentu

v umístění nechat. Uváží-li pracovník, že je dané místo v regále poloprázdné (a tato

velikost umístění by se hodila pro jiný sortiment), tak jej přeskladní. Celá tato činnost je

zaznamenána do PDA, kdy pracovník načte stávající umístění a po přeložení sortimentu

načte nové umístění.

6.4. Vyskladnění sortimentu

Na základě objednávek odběratelů se v systému vygenerují expediční zásilky

obsahující sortiment k vyskladnění.

Jedná se o proces, kdy se pracovník - chystač přihlásí ve skladě na některém

Zásobníku do systému svým kódem a přihlásí prázdnou bednu, do které bude chystat.

Po korektním přihlášení se na speciální tiskárně vytisknou sortimentní štítky

s informací, na kterém umístění a kolik kusů daného sortimentu má chystač vložit do

bedny. Dále štítky obsahují informace o odběrateli, ceně a čísle zásilky. Po vychystání

všech titulů chystač přijde k nejbližšímu „Zásobníku“, přihlásí sebe a již plnou bednu.

Na monitoru se objeví hlášení, zda všechno vychystal v pořádku. Pokud zadá, že ne,

objeví se okno editace, ve kterém může uvést aktuální množství sortimentu, který

nalezl, a důvody, proč nevychystal vše (nenalezeno, plná bedna, poškozené zboží).

Zásobník – na každém pracovním místě s tímto názvem jsou počítače společně se

speciální tiskárnou pro přihlášení chystače, tisk sortimentních štítků a také zásoba

prázdných beden pro chystané sortimenty.
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6.5. Výstupní kontrola

Tento proces probíhá na kontrolních stolech v úseku „Výstupní kontroly“. Zde

pracovník načte čárový kód bedny a má dvě možnosti:

 Obsah bedny přeskládá do jiné, přičemž se kontroluje počet kusů a

naskenují se kódy sortimentu. Tím dochází ke kontrole činnosti chystače, zda vychystal

vše správně a není v bedně některý sortiment, který tam nepatří

 Obsah bedny nekontroluje a v systému zadá bednu jako zkontrolovanou

Zdali bude pracovník bednu v úseku „Výstupní kontroly“ kontrolovat či nikoli,

určí systém podle vypočítané úspěšnosti chystače z předchozích kontrol. Pokud má

pracovník obsah bedny přeskládat do papírové bedny nebo bude sortiment odběrateli

doručen v plastové bedně, určí systém.

Po dokončení kontroly dojde k vytištění dopravního štítku, který se lepí na

bednu, a dodacího listu, jež se vkládá dovnitř bedny. Na dopravním štítku je

vygenerován sektor, do kterého se má dopravní zásilka vložit v úseku „Expedice“.

6.6. Expedice

Tento proces zahrnuje všechny činnosti od přijetí zboží z úseku „Výstupní

kontroly“ až po naložení sortimentu do auta (viz kapitola Doprava). Z úseku „Výstupní

kontroly“ je dopraveno zboží v bednách označených dopravním štítkem. Dle informací

na tomto štítku pracovník daného úseku pozná, do jakého regálu má bednu se

sortimentem uložit. Poté pracovníci „Expedice“ vygenerují cestovní příkazy a sortiment

se naskládá na paletu, přičemž může nastat několik variant:

 Palety se sortimentem budou přepraveny do „Netřídícího dopravního uzlu“.

Proto pracovník skládá sortiment v bednách a krabicích z regálů na paletu v přesném

pořadí tak, aby je řidič auta při jejich předávání, nemusel mezi sebou přehazovat.

 Palety se sortimentem budou přepraveny do „Třídícího dopravního uzlu“.

V „Třídícím dopravním uzlu“ se zboží přivezené na paletách dále ještě samostatně třídí

a odtud teprve putuje k samotnému odběrateli. Pracovník naskládá zboží na paletu podle
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cestovního příkazu. Nezáleží však na pořadí, ve kterém zboží na paletu naskládá, neboť

se bude třídit ještě v „Třídícím dopravním uzlu“.

6.7. Doprava

Společnost PEMIC přepravuje zásilky odběratelům vlastními zdroji.

Zásilky se auty přepravují mezi „Distribučními uzly“. Nyní jsou to Praha a hlavní

distribuční uzel Ostrava (oba „Třídící distribuční uzly“), dále pak Brno a Bratislava

(„Distribuční uzly“ jsou netřídící). Mezi těmito „Distribučními uzly“ se vystavují

tzv. uzlové cestovní příkazy. Vzhledem k tomu, že je centrála společnosti PEMIC v

Ostravě, většina uzlových cestovních příkazů směřuje z Ostravy do dalších

distribučních uzlů, ale mohou být vystaveny i mezi jinými uzly.

Příklad Distribučního uzlu ilustruje obr. 4 – Distribuční uzel Ostrava

obr. 4 – Distribuční uzel Ostrava

Dále se zásilky přepravují z distribučních uzlů menšími vozidly přímo

k zákazníkům. Cestovní příkazy k přepravě tohoto typu se nazývají trasové cestovní

příkazy. Kolem každého „Distribučního uzlu“ existují nadefinované okruhy tras, na

kterých leží jednotliví odběratelé, kterým se pravidelně zásilky zavážejí.

Obr. 5 – Okruhy tras, ilustruje příklady jednotlivých tras okruhů.
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obr. 5 – Okruhy tras

Dopravené zásilky jsou nyní předány odběratelům. Ti odběratelé, kterým jsou

zásilky dopravovány v plastových bednách, jsou povinni tyto bedny vrátit společnosti

PEMIC, která je používá pro další přepravu sortimentu dalším odběratelům. Samotné

doručení zásilek odběratelům uzavírá celý logistický řetězec společnosti PEMIC.

6.8. Dílčí závěr - Logistický řetězec společnosti PEMIC

Nynější logistický koloběh společnosti PEMIC je uzpůsoben rozměrům

a možnostem stávajícího skladu. Ovšem při porovnání nejen nových logistických trendů

ve světě a způsoby řízení logistického koloběhu PEMICu je patrné, že PEMIC využívá

malé množství z nabízených nových trendů. PEMIC v současné době využívá z výše

uvedených trendů tyto:

 čárové kódy - čárové kódy jsou standardem na knižním trhu. Na většině sortimentů

v této oblasti je již při výrobě vytištěný čárový kód. Proto jej dále

mohou využívat všechny články logistického koloběhu knižního

sortimentu.
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 dělba práce – v nynějším skladu PEMIC se každý pracovník hlásí do informačního

systému, který mu následně přidělí danou práci. Dochází tak

k přidělení pracovníků na dílčí úseky práce.

 logistický řetězec – celý sklad PEMICu je rozdělen na několik dílčích článků,

kterými plyne sortiment. Nynější logistický řetězec je rozdělen na tyto

články: Příjem nového zboží, Zpracování vratek,

Naskladnění/přeskladnění, Vyskladnění, Výstupní kontrola, Expedice

a Doprava.

 přidaná hodnota v řetězci – přidanou hodnotu v logistickém řetězci PEMIC tvoří

všechny tři druhy (viz kapitola 4.2. Přidaná hodnota v řetězci). Jde

tedy o přidanou hodnotu místa, přidanou hodnotu času a přidanou

hodnotu formy.

S rostoucím počtem sortimentů společnosti PEMIC také narůstá větší potřeba

skladovacích prostor a využití nabízených trendů v oblasti logistiky. Nasazením

některých nových trendů do provozu PEMICu může přispět nejen k zefektivnění

některých logistických činností, ale také ke snížení časové náročnosti, nákladů

a v neposlední řadě také ke zvýšené spokojenosti odběratelů a z toho vyplývající

zvýšené konkurenční schopnosti.
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7. NOVÝ SKLAD SPOLEČNOSTI PEMIC

V rámci zvyšování efektivity a produktivity práce se vedení společnosti PEMIC

rozhodlo prověřit možnost využití moderních informační technologií k řízení toků

zboží. Analýzou stávajících podmínek bylo zjištěno, že používané skladovací prostory

nelze pro změnu distribuční logistiky efektivně využívat. Sklad se totiž nachází

v přízemní budově, ve které není možno využít vícepatrových paletových regálů, které

by přispěly nejen k zvýšení kapacity skladu, ale také možné centralizaci skladů, tedy

spojení „Centrálního skladu“ s „Disponibilními“.

Vznikla tedy potřeba nových skladových prostor, ve kterých bude možno lépe

využít potencionálu moderních zařízení. Pro vyhledávání nových skladových prostor

hovořil také fakt, že „Disponibilní sklady“ (doplňovací sklady, ze kterých je doplňován

sortiment na „Centrální sklad“) se nacházejí v okruhu několika kilometrů, a proto

dochází k navyšování nákladů při přeskladnění zboží z „Disponibilních skladů“ do

hlavního „Centrálního skladu“. Pokud by se podařilo zajistit jeden skladovací prostor

pro veškeré zásoby, odpadla by podstatná část manipulačních transferů zboží.

Po výběru z několika nabízených skladovacích prostor, byla vybrána skladovací

budova odpovídající velikosti i nárokům logistického oběhu společnosti PEMIC. Po

vyhledání skladu se začalo s důkladnou analýzou stávajících distribučních procesů

a jejich konfrontací s moderními trendy a postupy. Při samotné analýze bylo čerpáno

z osobních zkušeností pracovníků i z exkurzí v podobných zařízeních v tuzemsku

i zahraničí. Nové skladovací prostory bude možné využít nejen pro vlastní kapacity

zásob, ale také zásob potencionálních externích ukladatelů. Tito ukladatelé by do

budoucna měli mít možnost skladování svých vlastních zásob ve skladu společnosti

PEMIC. Tímto „skladovým insourcingem“ dojde k plnému využití skladu a také

zvýšení příjmů pro PEMIC.

Analýzou nasazení některých nových trendů a optimálním využitím celého

skladovacího prostoru bylo navrženo rozložení vybavení skladu, které popisuje

obr. 6 – Nový sklad
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VRATA pro
PŘÍJEM EXPEDIČNÍ VRATA pro Prahu, Brno,

-oboustranné regály Ostravu, Internet, Slovensko, Bratislavu

-předávací umístění

-indukční vozík

-paletový vozík

obr. 6 – Nový sklad

DOPRAVNÍKOVÝ
PÁS

PŘÍJEM NOVÉHO ZBOŽÍ
ZPRACOVÁNÍ VRATEK
VÝSTUPNÍ KONTROLA

RAMPA PRO
DODÁVKY

EXPEDICE

PŘEDPŘÍJMOVÉ
MÍSTO

UMÍSTĚNÍ
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Předpokladem pro optimální plynulost celého koloběhu logistických činností

v novém skladu je počítáno s nasazením informačního systému. Vytvořením správných

algoritmů bude dosaženo principu, kdy sklad nebudou řídit lidské zdroje, ale právě

informační systém. Ve všech distribučních kanálech nového skladu budou používány

PDA nebo čtečky čárových kódů, aby mohl být sortiment systémem monitorován

v každém distribučním kanále.

Nový sklad bude v rámci dvou let rozdělen do dvou přípravných fází:

 1.fáze – pouze Disponibilní sklad

Do 1. října roku 2010 bude sklad vybaven všemi oboustrannými regály

i s předávacími umístěními, vysokozdvižnými a paletovými vozíky a připraven pro

„ostrý provoz“. V první fázi bude sklad sloužit jako disponibilní sklad pro skladování

celých palet a vyskladňování celých a mixovaných palet.

Celé palety – palety na kterých je naskládán pouze sortiment jednoho druhu (jeden

knižní titul). Na paletě může být toto zboží „rozděleno“ do několika balíků.

Mixované palety – jsou palety, na kterých je různý sortiment (více než jeden druh

knižního titulu), ale pouze v rámci balíků.

 2.fáze – Plně fungující sklad

Do června roku 2011 bude do skladu doplněn dopravník. Poté bude sklad

fungovat současně jako „Disponibilní sklad“ a „Centrální sklad“ dohromady. V druhé

fázi budou již skladovány sortimenty nejen na paletách, ale také rozbalená balení –

jednotlivé kusy. Sklad bude plně funkční stejně jako nynější „Centrální sklad.

7.1. Zaskladňovací algoritmus

V rámci nového skladu chce společnost PEMIC využívat nových, či již

odzkoušených metod v oblasti zásobování. Jednou z nejdůležitějších bude využití

skladování metodou ABC (viz kapitola 4.6. Skladování metodou ABC). Sortiment bude

do regálů umisťován podle obrátkovosti A-B-C od vstupu do skladu až k expedici

zboží, jak ilustruje obr. 7 – Zaskladnění do regálů.
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-oboustranné regály

-předávací umístění

obr. 7 – Zaskladnění do regálů

Každý regál bude rozdělen dle vertikály na přízemí a patra.

 V přízemní části regálu budou umístěny police pro kusový sortiment, kde se

budou v jednotlivých umístěních skládat sortimenty podle obrátkovosti A-B-C

od dopravníku k uličce. Na pořadí v rámci vertikálního umístění nezáleží.

 Nad přízemní části bude vytvořeno pět paletových míst nad sebou, kde budou

umístěny pouze celé palety s jejími balíky. Na každém paletovém místě bude

uložen pouze jeden titul. Palety se zde budou skládat podle obrátkovosti A-B-C

od uličky k dopravníku. V rámci vertikálního skládání pak dle obrátkovosti

A-B-C od země do horních pater.

Zaskladnění jednotlivých regálů popisuje obr. 8 – Regálové zaskladnění.

SMĚR ZASKLADNĚNÍ PRO PALETOVÉ POLICE

C

SMĚR ZASKLADNĚNÍ PRO PALETOVÉ POLICE

B

SMĚR ZASKLADNĚNÍ PRO PALETOVÉ POLICE

A
SMĚR ZASKLADNĚNÍ PRO PALETOVÉ POLICE

A

SMĚR ZASKLADNĚNÍ PRO PALETOVÉ POLICE

B

SMĚR ZASKLADNĚNÍ PRO PALETOVÉ POLICE

C

PŘEDPŘÍJMOVÉ MÍSTO

RAMPA PRO
DODÁVKY
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obr. 8 – Regálové zaskladnění

Ne všechny sortimenty a palety však lze zatřídit podle této logiky. Může se stát,

že je dodáno větší množství palet patřící do sortimentní skupiny A. Ne všechny tyto

palety bude možné zařadit do prvních pozic. Proto bude v zaskladňovacím algoritmu

zapracován vzorec pro maximální množství palet sortimentní skupiny A v regálu.

Přesáhne-li počet palet toto množství, budou zbývající palety zařazeny do zadních pozic

a následně dle potřeb optimalizace přeskladněny na přední pozice.

PALETOVÉ
UMÍSTĚNÍ
CELÝCH BALÍKŮ

EXPEDIČNÍ UMÍSTĚNÍ
KUSOVÉHO
SORTIMENTU

ULIČKA

A B C
SMĚR ZASKLADNĚNÍ PRO PALETOVÉ POLICE

S M Ě R  Z A S K L A D N Ě N Í  P R O  P A L E T O V É  P O L I C E

C B A

SMĚR ZASKLADNĚNÍ PRO KUSOVÝ SORTIMENT

DOPRAVNÍK

S M Ě R  Z A S K L A D N Ě N Í  P R O  P A L E T O V É  P O L I C E

A

S M Ě R  Z A S K L A D N Ě N Í  P R O  P A L E T O V É  P O L I C E

C

S M Ě R  Z A S K L A D N Ě N Í  P R O  P A L E T O V É  P O L I C E

B
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7.2. První fáze

Diplomová práce se věnuje pouze první části, která mimo vybavení skladu

potřebnými regály a jiným vybavením zahrnuje navržení vhodných postupů a metod pro

následující činnosti:

 předpříjem celých palet

 naskladnění celých palet

 vyskladnění celých palet nebo mixovaných palet

 přeskladnění palet v regálech

7.3. Příjem zboží od dodavatelů

Společnost PEMIC si v rámci svého logistického řetězce přepravuje většinu

sortimentu od dodavatelů svými auty. Proto je podmínkou, aby měl PEMIC u takto

přepravovaného zboží přehled i během jejich pohybu od dodavatele až do skladu

PEMICu.

Příjemce (řidič auta PEMIC) přebírá zboží od dodavatele. Při přebírání dodávky

příjemce nalepí na nosič (paletu) čárový kód nosiče. Stejný kód pak nalepí na dodací

doklad od dodavatele a dodací doklady předává pracovníkovi PEMICu, který zajistí

vnější (dokladový) příjem sortimentu. Pověřený pracovník PEMICu naskenuje dodací

doklady s nalepenými štítky nosičů a tyto skeny zašle v elektronické podobě určenému

referentovi příjmu skladu PEMIC.  Referent příjmu zavede naskenované doklady do

systému a přiřadí k nim čísla nosičů. PEMIC tím získává přehled o přepravovaném

zboží a na tento sortiment již lze přijímat blokace na objednávkách od odběratelů,

přestože sortiment ještě není fyzicky přijat na skladě PEMICu.

V rámci uceleného přehledu o sortimentu na paletách by měl PEMIC zajistit,

aby dodavatel vytiskl ke každé paletě jeden dodací doklad. Díky tomuto rozdělení

dodacích dokladů bude pracovník při fyzickém příjmu informován, na které paletě je

umístěn sortiment z konkrétního dodacího dokladu, a bude takto moci provést prioritní

příjem sortimentu, na který již existují objednávky (toto nyní není možné).
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7.4. Předpříjem celých palet

Tato činnost je vstupním článkem logistického řetězce nového skladu

společnosti PEMIC. Celý proces začíná okamžikem, kdy se palety s novým

sortimentem přivezou autem k vratům pro příjem. Zde se palety vyloží do

„Předpříjmového skladu“. Nyní pracovník skladu prostřednictvím PDA načte čárový

kód nosiče a provádí fyzický (vnitřní) příjem sortimentu, pomocí EAN kódů zaeviduje

sortiment na paletě a zapíše u něj počet kusů. Tímto úkonem zavede do systému

všechny přijaté kusy. Zároveň pracovník kontroluje jakost přijímaného sortimentu,

kterou u dané položky sortimentu zaeviduje.

Po ukončení fyzického příjmu dojde ke spárování vnějšího (dokladového)

a vnitřního (fyzického) příjmu. V případě, kdy se množství nebo jakost sortimentu mezi

vnějším a vnitřním příjmem liší, dojde k vygenerování opravného vnějšího příjmu, který

je potřeba vykomunikovat s daným dodavatelem (údaje na dodacím dokladu

neodpovídají skutečnosti).

Po ukončení fyzického příjmu se sortiment přesune na konkrétní umístění

„Předpříjmového skladu“, což se provede za pomocí PDA. Pracovník skladu načte kód

štítku nosiče do PDA a následně sejme kód umístění, kam paletu přemístí.

7.5. Naskladnění celých palet

Další pracovník načte kód štítku nosiče a kód umístění, na kterém nosič leží.

Systém vybere volné paletové umístění pro naskladnění nové palety na základě

algoritmu metodou A-B-C a následně vygeneruje dvě Změny umístění sortimentu

(ZUS). První ZUS určí, na které konkrétní předávací umístění se má paleta převést.

Toto předávací umístění bude vždy co nejblíže konečnému paletovému umístění.

Pracovník pak na základě ZUS převeze palety na předávací umístění a PDA načte

čárový kód tohoto umístění.

Předávací umístění existují proto, že se sortiment na paletách bude v celém

skladě převážet dvěma různými vozíky. Z předpříjmového umístění na předávací

umístění se bude sortiment převážet výhradně ručními či elektrickými paletovými

vozíky, řízenými pracovníky skladu. Odtud budou sortiment rozvážet v uličkách regálů

vysokozdvižné indukční vozíky. Tyto vozíky budou naváděny pomocí indukce přesně

k danému umístění.
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Pracovník obsluhující indukční vozík sejme PDA čárový kód předávacího

umístění. Na základě druhého ZUS pak zjistí, na jaké konkrétní paletové umístění se má

paleta naskladnit. Indukční vozík má možnost vysadit paletu do všech pater regálů

a přejíždět mezi jednotlivými regály. Načtením paletového umístění pracovník

zaeviduje všechny potřebné informace o sortimentu do systému pro další činnosti

v logistickém řetězci.

7.6. Vyskladnění celých palet nebo mixovaných palet

Celý proces vyskladnění lze rozdělit do dvou etap:

 Blokování sortimentu na paletách

Na základě objednávky sortimentu je systémem vygenerován požadavek na

blokaci objednaného množství sortimentu. Systém pak pro blokování postupuje dle

následujícího algoritmu:

1. Dle evidence sortimentu zjistí všechna umístění, na kterých je požadovaný

sortiment umístěn.

2. Nalezená umístění seřadí od umístění s nejmenším počtem kusů po umístění

s největším počtem kusů.

3. Následně systém určí umístění, které je nejbližší nižší a nejbližší vyšší od

požadovaného množství pro blokaci.

4. Na základě předem nastaveného procentuálního parametru systém určí, jaký

způsob vyskladnění se pro konkrétní sortiment provede. Přičemž mohou nastat

tyto varianty:

A. z umístění se bude vyskladňovat úplně celá paleta

B. z umístění se bude vyskladňovat většina obsahu palety a zbývající část se

vrátí zpět na původní umístění na nové paletě

C. z umístění se bude sortiment odebírat na novou paletu, na původním

umístění (původní paletě) zůstává zbývající část sortimentu

procentuální parametr – procentuální vyjádření (poměr vyskladňovaného počtu

sortimentu k celkovému počtu sortimentu na paletě), od kolika procent je

efektivnější vyskladňovat pomocí varianty B než A nebo C).
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V případě, kdy počet objednaného množství sortimentu je větší než počet

množství na umístění s nejbližším větším množstvím vynásobeném

procentuálním parametrem, vyskladňuje se variantou B. V opačném případě,

jestliže existuje umístění s nejbližším menším množstvím sortimentu,

vyskladňuje se variantou A. Jinak se vyskladňuje variantou C.

5. Po určení, z jakých umístění se požadovaný sortiment vyskladní, systém tento

sortiment zablokuje na daných umístěních a vygeneruje pro ně dvě ZUS pro

vyskladnění na předávací umístění a následně pro převezení z předávacího

umístění k expedici.

Pro lepší pochopení jsou nápomocny příklady.

Na základě objednávky je potřeba vyskladnit 18 balíků sortimentu. Procentuální

parametr je stanoven na 75%.

Příklad 1:

1. Systém zjistil tato 4 umístění, na kterých sortiment leží:

A: 8 balíků; B 50 balíků; C 23 balíků; D 10 balíků

2. Seřazení od umístění s nejmenším počtem kusů po umístění s největším počtem

kusů

A: 8 balíků; D 10 balíků; C 23 balíků; B 50 balíků

3. Určení nejbližšího nižšího umístění:

D 10 balíků

nejbližšího vyššího umístění:

C 23 balíků

vypočtené množství z nejbližšího vyššího umístění podle procentuálního

parametru:

23 * 0,75 = 17,25 balíků

4. Určení způsobu vyskladnění na základě procentuálního parametru.

Objednané množství 18 balíků je větší než vypočtené množství 17,25 a proto se

bude vyskladňovat variantou B (blokuje se 18 balíků).
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Příklad 2:

1. Systém zjistil tato 4 umístění, na kterých sortiment leží:

A: 5 balíků; B 55 balíků; C 50 balíků; D 10 balíků

2. Seřazení od umístění s nejmenším počtem kusů po umístění s největším počtem

kusů

A: 5 balíků; D 10 balíků; C 50 balíků; B 55 balíků

3. Určení nejbližšího nižšího umístění:

D 10 balíků

nejbližšího vyššího umístění:

C 50 balíků

vypočtené množství z nejbližšího vyššího umístění podle procentuálního

parametru:

50 * 0,75 = 37,5 balíků

4. Určení způsobu vyskladnění na základě procentuálního parametru.

Objednané množství 18 balíků je menší než vypočtené množství 37,5 a existuje

umístění s menším množstvím kusů, proto se bude vyskladňovat variantou A,

blokuje se 10 balíků (celá umístění D). Chybějící množství (8 balíků) vstupuje

jako nový požadavek pro blokaci sortimentu podle stejného algoritmu.

Příklad 3:

1. Systém zjistil tato 3 umístění, na kterých sortiment leží:

A 55 balíků; B 70 balíků; C 50 balíků

2. Seřazení od umístění s nejmenším počtem kusů po umístění s největším počtem

kusů

C: 50 balíků; A 55 balíků; B 70 balíků

3. Určení nejbližšího nižšího umístění:

toto umístění neexistuje

nejbližšího vyššího umístění:

C 50 balíků

vypočtené množství z nejbližšího vyššího umístění podle procentuálního

parametru:

50 * 0,75 = 37,5 balíků

4. Objednané množství 18 balíků je menší než vypočtené množství 37,5

a neexistuje umístění s menším množstvím kusů, proto se bude vyskladňovat

variantou C (blokuje se 18 balíků).
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 Vyskladnění sortimentu

Úkol na ZUS v PDA pracovníkovi obsluhující indukční vozík určí:

- paletové umístění, ze kterého se bude vyskladňovat

- množství blokovaného sortimentu, který se bude vyskladňovat

- variantu, podle které se bude vyskladňovat

Přičemž systém nabízí pracovníkovi jednotlivé ZUS, ze kterých se bude

vyskladňovat tak, aby cesta indukčního vozíku byla co nejkratší.

Pracovník obsluhující indukční vozík převeze blokovaný sortiment na

základě ZUS z paletových umístění na předávací umístění a načte jeho čárový kód

do PDA. Tímto načtením se zobrazí navazující ZUS pro pracovníka obsluhující

paletový vozík. Tento pracovník převeze paletu se sortimentem na expediční místo

k vratům pro daný „Distribuční uzel“, odkud se bude sortiment dále expedovat.

7.7. Přeskladnění palet v regálech

Jedná se o činnost, díky které se optimalizují místa v regálech. Některé palety se

stejným sortimentem mohou být rozbalené a poloplné a lze je sloučit v rámci

optimalizace na jednu paletu.

V případě, kdy systém zjistí, že takováto umístění existují, vytvoří ZUS na

přeskladnění sortimentu z umístění s menším množstvím sortimentu na umístění

s větším množstvím sortimentu. Přeskladnění bude probíhat přes předávací umístění.

7.8. Dílčí závěr – Nový sklad společnosti PEMIC

Logistický řetězec v novém skladu společnosti PEMIC by měl začít fungovat dle

výše popsaných metod a postupů, které byly navrženy na základě stávajících zkušeností

a potřeb. V rámci některých činností byly navrženy zcela nové metody, které se dosud

v PEMICu nepoužívaly. Jejich nasazení by mělo přispět k plynulejšímu a

efektivnějšímu způsobu řízení logistického řetězce.
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ZÁVĚR

Cílem mé diplomové práce bylo porovnat situaci logistického řetězce

společnosti PEMIC se světovými logistickými trendy. Na základě tohoto porovnání

navrhnout možné nové trendy a postupy, kterými lze odstranit slabá místa

a optimalizovat některé distribuční procesy společnosti PEMIC tak, aby byl logistický

řetězec PEMICu efektivnější. Fungování tohoto logistického řetězce lze zefektivnit

nejen řadou vyšších výkonů, ale především větší spokojeností zákazníků a zvýšením

konkurenceschopnosti, což je podstatou každého podniku.

V první části své diplomové práce jsem popsal teoretická východiska

logistického oběhového procesu a detailněji se zaměřil na některé dílčí operace

a činnosti s tím spojené.

V aplikační části jsem nastínil profil společnosti PEMIC a popsal její nynější

logistický řetězec tak, jak funguje dnes. Detailně jsou popsány všechny články tohoto

řetězce i způsoby, metody a trendy, které společnost PEMIC uplatňuje. Nedílnou

součástí aplikační části je také popis nového skladu, který se společnost PEMIC

rozhodla zřídit na základě zvýšených nároků na skladování. Jsou zde navrženy některé

nové metody a trendy, které mohou přispět k lepšímu fungování a větší efektivitě

nového skladu.

Poznatky a podněty uvedené v diplomové práci byly navrženy na základě

analýzy logistických potřeb společnosti PEMIC. Návrhy budou aplikovány v nově

vznikajícím skladě a potažmo v celém logistickém řetězci, což by mělo představovat

pozitivní přínos pro logistiku PEMICu, pomoc optimalizovat slabá místa a přispět

k uskutečňování a naplňování firemních cílů.
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