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Berzsewi Péterl

A raktározás szerepének váItozása

A fejlődést kiváttó tényezők

A mktárak alapvaő feladaa a fumelés és az értékesítés illetve fo-glaszfuis teriiletei között jelentkező ídűeni elléresek kieglenlítese, a uűk
kerusztnagzelek kíatakulásónak megakaúílyoaisa és ű elhtós bíxon-
sógónak mcgteremtése a khaő legkísebb rőf,ordíttisokkal E meghaü4ro-
zásokból látszik, hogy a raktírak a termék el8állíüísi és eloszuísi folyama-
tok kiszolgáló elemei. Ez a '|kíszolgáIó|' jelleg viszont nem jelenthet má-
sodlagos szerepet, mivel a raktárakban lejátszódó folyamatok a termelés és
elosáás szerves részei. Mivel a rakároúsi igények a teljes folyamat igen
különkiző részein jelennek meg, a rakLírak reraaatur<nat Ó* Áo. tuanut
megfelelni, ha műszaki és szervezési színvonaluk nem maradt el azon kör-
nyezet színvonalától, amelyben üzemelnek.

. Az utóbbi évtizedben a fejlett ipari országokban a raküírozi{s területén
tgen nagyíbkú színvonal növekedés figyelhető meg. E színvonalnövekedés

rT _"cy 
Oi"ál, elszigetelt fejlesaési munka eredményeként valósult meg,

l"n:r,u-Y{ a.követelményeknek való megfelelés kényszerítette ki,
amelyek a logísüíkai szemléIetbőI következnek, A logisáika alapvető
célkitűzése, hogy a különböző anyagok, termékek, eszk"özök, energia és
információk, mint a termelési és eiosztási fotyamÁ* er"m"i a ,egrer"rO
T",":|íq!:" és minőségben a kellő időponiban, a lehetó legiobb száll!
üísi feltételekkel és minimális ráfordítrással jussanak el a sztitsegÉti ietyelüe,

A.Jogisáikai szemlélet alapgondolata az erységes rendszerben való
gondoll(odás, vagyis annak felismerése, hogy nem az egyes résáeületeket
kell optimálni, hanem valamennyi résaertiiót egyma.Ű uuú,i.ronyat.

l. Berzsenyi Péteí sázados, ZMNE lo8isáik.i tanszék hállgatója
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A teljes folyamaton belül eryetlen tevékenység sem tekinthető elszi-

geteltnek, mivel a termelést megelőző beszerzés, maga a term€lés és az aá
követő értékesítés egy rendszerben kezelendő.

A logisztikai szemlélet speciális követelményei

Beszerzési togíszíika., Cél, hogy minimális készletekkel az adott ter-

melési programhoz biaosíthatók legyenek az alapanyagok, kiinduló ter-

mékek, kereskedelmi áruk. E folyamathoz tartozó alapanyagraktrá,raka
jellemző a nagy forgási sebesség, a nagy tételű besállítás, a termelési prog-

ramnak megfelelő kisállítas, Igen jelentós szerepet kap az információrá,ramlás,

Üzemcn belütí logisztika: Cél a termelő berendezések maximális

kihasználtságá,nak biztosítása, és rugalmas alkalmazkodás a termelési fela-

datok változásához. A termelési folyamatba beépülő félkész árurakárakra
jellemzó decentralizállság, az automatizálás magas foka és a gyártrásorien-

táltság. E raktiirak információs rendszere és az anyagáramlás vezérlése a

vállalati rendszer szerves része.

Eloszttísi logbztikc., Cél a sállítóképesség biztosítása rövid szállítási

határidóvel. A vállalati késáru raktáraknál a termelési és értékesítési prog-

ram összehangolása alapján minimális készletre törekednek, míg az e|osztó

raktáraknál a megrendelések nagy pontosságú, rövid átfutasi idejű kielé-

gítése kap döntó hangsúlyt.

A teljes logisaikai folyamat, előzőekben leírt felosárisa csak elméleti

lehet, mivel az egyes részfolyamatok egymástól sem az áru, sem az infor-

mációáramlás tekintetében nem választhatók el.

Ezek a részfolyamatok éppen az egyes raktarakban kapcsolódnak
egymáshoz, így érzékelhető a raktlírak meghaüírozó szerepe a teljes folya-

mat hatékony múködése szempontjából.

Á logisztikai szem!életbijl következően a rakldroaís fejlődését kiváldó,

tényezők az alábbiakban Joglalhalók össze:

' Integráció a termék előállítási, illetve elosztrási folyamatba;
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. Átfutási idök csökkentése;

. Raktrá,fi készletek csökkentése;

. Előmunka ráfordíás csökkentése;

. Tárolótér kihasználásának növelése;

. Az áruáramlás és információáramlás integrációja.

Á követebnényrendsurnek megfelelő |ejődes főbb ismémei:

r Új tervezési módszerek;

. Új rak&írtechnikai eszközök;

. Magas fokti gépesítés, automatizálrÁs;

. A teljes folyamata kiterjedő információáramlás;

. Szárníógépes folyamatirányíiis.

Számítógépes tervezósi módszerek

Az adott feladatnak leginkább megfelelő raktári rendszer megterve-
zése egyre bonyolultabb, összetettebb feladatot jelent. A kiindulási felté-
teleket jelentó adatok feldolgoása, az adott feladathoz rendelhető techni-
kai megoldások sokétúsége és a raktárban lejátszódó folyamatok elemzese
olyan mennyiségű és bonyolultságú munkát igényel, amely hagyornányos
módszerekkel nem végeáetó el. Ez, valamint a rövid idö alatt kidolgozható
- műszakilag és gazdaságilag megalapozott-ajánlatok iránti igény ve7.etetí a
számítógépes rak!írtervezési módszerek kialakulásátroz és egyre szélesebb
körű alkalmazásához.

A különböző raktórtervezési programok két csoportba sorolhatók:

1.) Áz áItalános pmgramok a rakártervezés azon területeire ké§zül-
nek, amelyek minden tervezési munkában közösek, vagy amelyekhez egy
általánosan hozzÁférhető adatbank kapcsolható.
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2.) A speciális programok ery-ery nagyobb, teljes rendszereket ér-
tékesítő ég hasmálatára készülnek és elsódleges céljuk, hogy kellően fi-

ryelembe vegyék a cég által nyújtott sajátos előnyöket.

. A szómíügépes raHóaemezési programok düalónos jellemői:

. Modulrendszerü felépítés;

r Mikoszírnitó8épen való futtathatóság;

. Dialóg kapcsolat atenezővel.

A rakárak fzikai árufolyamatainak vezerlése csak akkor lehetséges,

ha annak minden mozzanatáól megfelelö információ áll rendelkezésre.

Ezen információáramlás egyre jelentősebb szerepet kap az automatizált
rendszerek elterjedésével. Az anyagáramlási folyamatok hosszabb üívon
nem tervezhetők teljes mélységükben, azaz nem lehet az egyes részfolya-
matokat szigorúan, mereven automatizálni. Meg kell adni az anyagárun-
lásnak is a szükséges alkalmazkodási képességet. Eá segíti elő az infor-
mációáramlás.

Az utóbbi években a raküíri információtechnika rohamos fejlődését

lehet megfigyelni. Ene a fejlődésre a számítástechnika robbanásszerű e[ő-

térbe kerülése adott lehetőséget azzal, hogy iá.rban és teljesítményben egy-
aránt megfelelő számítógépes rendszerek álltak rendelkezésre. A Honvéd-
ség számára ez nem jelenti szükségszerűen új és drága számítogépek vá-

sárlásá! hiszen a raktárak többségében ezek a gépek rendelkezésre állnak.
A fő probléma az, hogy ezek a gépek nem állnak egymással kapcsolatban,
azaz nincsenek hálózatba kötve.

A számítógépes kommunikációs rendszerek lehetóvé teszik a folya-
matba való közvetlen beavatkozist, adatokat és információkat közvetítenek
az egyes alrendszerekhez és folyamatokhoz, valamint a tirolt és mozgatott
termékekról a folyamattól távolabb eső operatív szintekre.

Az automatizált információáramlás előfeltétele az azolosítás. Az
azonosítás, hogy a fizikai anyagáramlásban résztvevó tárgyakat és a fel-
mérés adatait az információs rendszerrel közölje.
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.,4z automatikus termékazonositás többféle megoldással !ö énheí

Az automatikus termékazonosítás alapja a termékazonosító, amelyet
valamilyen, az automatikus azonosítás követelményét kielégítő formában
és módon jelenítenek meg a terméken vagy annak 

".o.ugólás,án, 
ill"W"

különféle a termékhez kapcsolódó dokumenációkban.

E llerj e dl me gi e lenés i formók :

. optikai karakter-fe lism erés,

. vonalkód,

. mágnes-csík, mágneskártya,

. rádiófrekvenciás jelzés.

Más felosztás szerint beszélhettink közvetlen vagy közvet€tt azono-
sításról.

l.) A tárgyakat kísérő adatok segítsegével (közvetlen azonosítás).

_ Ez.esetben a mozgó tátrgyak magukkal hordoznak minden szükséges
adatot, információt, így a döntési pontokon, illetve a kellő időben előtte, a
árgyfelismerés és az akciók számára szükséges valamennyi információ
kiolvasható.

. .Más _megoldásnál a tárgyak csak az azonosításhoz szükséges kódot
hordozzák magukkal, és a döntési pontokon, az azonosíás utái, a szük-
séges adatokat gépi úton kell az adott objektumra rendezni és feldolgozni.

2.) A tárgyak meghatározott §orrendisegének segítségével (közve.
tett azonosítás).

Ez esetben a mozgó tlírgyak sonendjében történik az információk elhe-
lyezése az adattárolóban. A döntési pontokon megjelentő !árgyakhoz rende-
lik az adatüiroló aktuális tartalmát.
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A rakározís teületén többféle azonosíó rendszert használnak. Ezek
köznl az automatikus információfeldolgozás követelményeit figyelembe
véve az alábbiak a jelentősebbek:

. vonalkódos azonosító rendszerek,

. elektronikus azonosító rendszerek.

A vonalkód, mint áruazonosíó egyre nagyobb szerepet kap a teljes
logisztikai folyamatban, mivel folyamatos áruazonosítást és árufelügye-
letet biztosít.

Az elektronikus azonosíto rendszerek piaci részesedése egyre növek-
szik és egyes prognózisok szerint az elkövetkezó években felhasználásuk,
megduplrá,aódik,

Az elektronikus elven működő azonosító rendszerek programozha-
tóak, így alkalmasak olyan adatok megőrásére, amelyeket előző|eg az
adathordozóba érintkezés nélküli kapcsolatban beírtak, Az adatok, ame-
lyek az azonosítandó tárgryal együtt mozognak, a megfelelő helyen ki-
olvashatók vagy másik programozó munkahelyen módosíthatók.

Az elektronikus azonosító rendszer a követkeűkbóI áa:

. információ, kódhordozó elem,

. olvasó, programozó egység,

. kiértékelő egység.

l27



A rendszer tagozódásál a következő ábra szemlélteti.

1. ábra

ANYAGÁRAMLÁS

KÓDHORDOZÓ EGYSÉC

anatÁtvttsL

OLVÁSÓ/PROGMMOZÓ
EGYsEG

Elektroníkus azonosííó rcndszef tago ídása

Az anyagráramlás és eszközrnozgás információs rendszerének dina-
rnikls adataihoz szorosan kapcsolódik a raktrir tárolási funkciójához tar-
tozó statikus adatrendszer, ami nem más, mint raküíri üirolóhel}-nyilván_
tartás. Ez egt olyan információs rendszer, amely a tárolóhelyók leképe-
zesére épül fel, artalmazza az üres és foglalt üirolóhelyek círneit.

A statikus és dinamikus adatokra épülő egységes információs rend-

::r _yly:ttőzéves feldolgozása lehetővé teszi meghatr{rozott stratégiák
(pl. FIFO elv stb.) érvényesülését.

Szánítógépes folyamatin{nyítás

. , 1 rttár, mint a logisaikai rendszer része egy olyan részrendszemek
tekinüető, amely a kömyezetével tartott input és Óutput kapcsolatok fige-
lembevételével önálló belsö folyamatrendsienel rendelkezik. (2. ábra)
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2. ábra

RAKTÁR:

oUTPUT

A raklót, mint résuendszer

A raktárirányíüis feladata: a raktar be|ső folyamatainak összehangolt
szabályozása olyan formában, hogy a leghatékonyabban legyen képes kap-
csolati rendszerének megfelelni.

A raktári folyamatirányítás a|apja az riruráramlás és eszközmozgás
pontos követését lehetövé tevö információs rendszer megléte,

Mivel az á,rumozgrishoz kapcsolódó információ áramlrás már a raktár-
folyamatok gépesítésének korai szakasában is olyan nary volumenű fel-
dolgoási munkát jelentet! am€lyet manuálisan csak nehezen, az átfutá§i
időketjelerrtösen megnövelve lehetett ellátni, ezen a területen jelentek meg
eIőször a sámítogépek.

Az automatizálás és a technológiai követelmények fokozottan igé-
nyelték a raküá,ri folyamatinínyítás számítógépesítését, és annak technikai
eszközrendszerének rohamos fejlödése és az árak csökkenése lehetövé tette

az igények kielégítését,

A ruktdrak saámílógépe§ íolyamalbónyílósa kiilönböző süntű és tet-
jedelmű lehet:

. A számítógépesítés al§ó fokán helyi szímítógépekkel eryes rÉsz_

folyamatok irányíttás át v,égzik. Más részfolyamatnál megmaradt
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a kézi irányiás és az egyes részfolyamatok között is kézi adaF
továbbítás történik.

. A szárnítógépesítés következő fokrin az egyes részfolyamatokat
irányító szírnítógépek felett egy köZponti számííőgép hangolja
össze azok munkáját.
A helyi folyamatirányíto számítógépek az utasításokat a közpon-
ti számítógépektől kötegelt, off-line kapcsolatban kapják.

. A szímítógépesítés felsó fokán a hierarchikus rendszerben felé-
pülő szintek közö§ az adatátvitel automatikus, vezetékes vagy
vezeték nélküli kapcsolattal.

A fejlődés íránya az utóbbi folyamatirányító rendszerek felé mutat,
mivel ez biztosítja a leghatékonyabb működést a raktár számára.

A s úmít ó g ép e s fo ly a mal ir án! í t ás íe Il é t e l e i :

. A rakLiri folyamat egymástól jól elha!írolható részfolyamatok-
ból épüljön fel;

. A részfolyamatok bemeneti, illetve kimeneti kapcsolatai pon-
tosan meghatároáatók legyenek;

. Az áruáramlási útvonalak előre tervezhetők legyenek;

. Az áruk azonosítás szempontjából jelentős tulajdonságai ponto-
san leírhatók legyenek;

. A folyamat aktuális állapota, térbeli és időbeni lefolyása egyér-
telműen érzékelhetö legyen;

. Szükség esetén a folyamatba be lehessen avatkozni.

A számítógépes folyamatirányítás, amely kiterjed a raktár minden fo-
lyamatmoduljára (árubeszállítrás, tárolás, komissiózás, árukiszállíüás) hier-
archikus felépítésű. Általában három szintet különböáetnek meg, amely-
hez a neryedik szinten kapcsolódik az ügyviteli szint, a központi számí-
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2.

l.

tógéppel, amelyől a raktárirányítás a bemeneti adatait kapj4 illewe ahova
a kimeneti adatait továbbítja (3. ábra). 3. ábra

ÜGYVITELI SZINT
4,

3. RAKTÁRJRÁNYÍTÁSI
SZINT

vEZERLÉsl
sZINT

Számítógépes irányíttís hieratchia sünljei

Az egyes hierarchia szintek funkciója

Ügniteli szint

Az ügyviteli színten Iévő központi szánútógép íeladatai:

- készletnyilvántartás,

- árubeszállítás nyi lvántartása,

- megrendelésekhez kapcsolódó kitárolási adatok megadás4

- pénzügyi szánláási teendők elvégzése,

- kommunikáció a folyamatirányító számítógéppel.
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RaIúál irány ítáls i s zint

. A raktóthónyítási szint a rafuór nag,sdgóűt íüggően tovóbbí két
szintrc osztható:

oA koordináló szímítógépek végzik az egyes alrendszerek össze-
fogó irrányítását. Ilyen alrendszer lehet, pl. egy, sállítópálya-rend_
szer célravezérlése, vagy üz állványkiszolgálógépek célbairá-
nyító rendszere.

.A folyamatirányító saímítógép a teljes raküírrendszer irányínását
végzi olyan formában, hogy közvetlenül onJine kapcsolatban van
a koordináló szímítógépekkel, vagy kisebb rendszereknél köz-
vetl€nül a h€lyi vezérlókkel. Ezektől rendszeres információt kap a
folyamat piIlanatnyi állapotíról.

vezérlési szint

A vezerlési szint az 
^nyagálramlási 

folyamattal közvetlen kapcsolat-
ban lévő irányítórendszerek.

A helyi vezé ők feladata:

. mozgtísi folyamatok irá,nyíüása,

. kommunikáció a felsőbb szintű számítógéppel.

A hagyományos raktárak fotyamatainak számítógépes irányítr{sá_
nak lehető§égei:

Á szómítógépes adatszolgáltatás a következőkre terjedha ki:
. a készletek nyilvántarása, váltoások adminisanílása, a triro-

lótéren belüli anyagmozgás irányítása,

. tárolótéri anyagmozgaási folyamat optimaliálás,

. készletszabáIyozás, prognosztizálás,

. sállítok és megrendelők adatainak nyilvántartása.



E7en leheőségek egl tésze a Honvédségben is hasutólalban vannak.

Léteateh aunban még kihasudlatlal lehetősegek i,s A ra*túrak saimí-
tógépes íotlaműtírónyírúsa biunydra még nem holnap vólnak valóra a
Eonvédségben, de a gondolkodó "logiszíikusnak" euker a fejlődési iní-
nyoka is ismernie kell
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Prezenszki J.

Neman zolnin

Logisáika I.

Logisztikai tanulmányok.


