Logistične rešitve
Enostavno v 5 korakih

Storitev

Sistematično
analiziranje zahtev
Najboljša rešitev oskrbe je vedno tista, ki se popolnoma integrira v podjetje in
s tem olajša postopke. Že z eno enostavno analizo v petih korakih se lahko
zahteve sistematično zagotovijo. Ostalo potem za vas uredijo naši
strokovnjaki: iz Haberkornovih logističnih rešitev vam sestavijo prilagojen
koncept in primerne module. Tako imate brez velikega napora na voljo osnovo
za odločitev.
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Logistične rešitve Haberkorn
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To vam doprinese naslednjo korist
• na vaše individualne zahteve prilagojene postopke oskrbe
• olajšan potek zaradi manj korakov postopkov
• manj postopkov in povečano učinkovitost
• preglednost - osnova za konstantne izboljšave
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1
Korak 1

Analiza cen izdelkov

A-artikel
€€€

Nadomestni deli višje vrednosti

Naredite pravo stvar

Analiza ABC je klasično orodje, da vaš
konkretni sortiment razvrstite po svoji
vrednosti. Posebej na poti k optimalni rešitvi
oskrbe, je na eni strani potrebno upoštevati
procese, na drugi strani pa tudi vrednost
izdelkov, da se lahko razvije čim bolj
učinkovita in varčevalna rešitev.

Pri nadomestnih delih višje vrednosti kot so ležaji je
bolj ekonomično, da v podjetju ni zaloge. V kolikor te
izdelke potem uporabite, je potrebna preglednost
uporaba izdelka na ravni sodelavcev oz. stroškovnega
mesta (npr. stroj/naprava).

Možne rešitve
• individualni katalog črtnih kod
• VMI-rešitev (Vendor Managed Inventory)
• H-Scan Online skener
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B-artikel
€€

C-artikel
€

Pogosto uporabljeni pripomočki
in oprema

Klasični majhni deli

Pri rokavicah in drugih pripomočkih ter opremi je
smiselno imeti določeno zalogo v podjetju, v kolikor ni
prevelika. Preglednost pri odvzemu je zahtevana
predvsem na ravni skupin oz. tako rečeno na ravni
stroškovnega mesta.

Dnevno potrebni C-deli z manjšo ceno izdelkov, kot so
vijaki, podložke, kovice ali podobno so v podjetju na
zalogi. Pri odvzemu ni potrebna preglednost.

Možne rešitve
• H-Save avtomat za izdajo artiklov
• H-Scale omara s tehtalnimi celicami

Možne rešitve
• H-Shelf Kanban regal
• H-Scan Online skener

2
Korak 2

Analiza koeficienta obračanja

Velikokrat uporabljeni izdelki
(X-artikel)

X-artikli se zelo intenzivno uporabljajo.
Večinoma se potrebujejo dnevno.

Zmanjšajte vrednost zalog do 20 %

Analiza koeficienta obračanja (XYZ-analiza) je
prvi in najpomembnejši korak, da zmanjšate
zaloge skladišča in s tem vezan kapital. S
sistematično analizo se lahko vrednost zalog
zmanjša po naših izkušnjah do 20 %, brez da
bi ogrožali neprekinjeno dobavo.

Ti izdelki bi naj bili čim bližje delovnemu mestu, da se
zagotovi najkrajša možna pot.

Možne rešitve
• H-Shelf Kanban regal
• H-Save avtomat za izdajo artiklov
• H-Store omara za izdajo artiklov
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Manjkrat uporabljeni izdelki
(Y-artikel)

Redko uporabljeni izdelki
(Z-artikel)

Manjkrat uporabljeni izdelki so standardni
izdelki, ki so potrebni vedno znova, na primer
tedensko.

Redko uporabljeni izdelki se naročijo le
glede na zahtevo.

Osnovno vprašanje: Ali te izdelke res potrebujete na
zalogi, glede na to da bi lahko dobili pravočasno
ponovno dobavo?

Ko jih potrebujete, morete te izdelke hitro in enostavno
najti.

Možne rešitve
• individualni katalog črtnih kod za poenostavljeno
naročanje
• centralno skladišče, ki povezuje potrebe različnih
oddelkov

Možne rešitve
• spletna trgovina Haberkorn z izboljšano možnostjo
iskanja

3
Korak 3

Analiza vrste naročanja

Ročno

Ročno naročanje glede na potrebo

Da pridete do izdelkov hitreje in varneje

Kako pri vas poteka naročanje in ponovno
naročanje izdelkov? Ali je tako hitro in
enostavno da ustreza majhnim cenam
posameznega blaga? Haberkorn vam nudi
vrsto rešitev pri odvzemu, tudi popolnoma
avtomatično ponovno naročanje. Pustite
nam izvesti analizo, katere vrste naročanja bi
bile optimalne za vaše zahteve!

Standardizacija izdelkov poenostavi ponovno
naročanje.

Možne rešitve
• H-Shelf Kanban regal
• H-Scan Online skener
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Polavtomatsko

Popolnoma avtomatsko

Naročajte na primer tako, da prazne Kanban
škatle odložite v H-Box

Naročanje z neprestanim usklajevanjem
podatkov v ozadju

Prazne kanban škatle odložite v H-Box – tako
preprosto je lahko ponovno naročanje!

Odvzem izdelka popolnoma avtomatsko sproži
ponovno naročilo. Nihče se več ne potrebuje ukvarjati
s tem.

Možne rešitve
• H-Shelf Kanban regal
• H-Box z RFID-sistemom naročanja

Možne rešitve
• H-Save avtomat za izdajo artiklov
• H-Scale omara s tehtalnimi celicami

4
Korak 4

Analiza preglednosti

Brez preglednosti

Pri zelo majhnih cenah izdelka se po navadi
ne potrebuje dokumentirati porabe.

Do 20 % manj porabe

Večja poraba nastane predvsem tam, kjer
obstaja premalo preglednosti. Ko se lahko
potrošno blago kot so rokavice, ločilne plošče
ali podobni izdelki določijo posameznikom ali
oddelkom, se po navadi zniža tudi poraba – in
to pri neprekinjeni oskrbi in boljši zagotovitvi.

Majhni deli kot so vijaki in matice so vsem na voljo.

Možne rešitve
• H-Shelf Kanban regal
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Preglednost na
stroškovnem mestu

Preglednost
posameznega delavca

Poraba določenih izdelkov bi naj bila
določena stroškovnemu mestu.

Odvzeti izdelki se bi naj določili
posameznim osebam.

Nadzorovan dostop z osebno identifikacijo je po navadi
primerno za pripomočke in opremo kot so delovna
zaščita ali orodja.

Nadzorovan dostop z osebno identifikacijo znižuje
porabo na primer pri rokavicah, metrih in drugih
izdelkih z visoko možnostjo potratnosti.

Možne rešitve
• H-Store omara za izdajo artiklov

Možne rešitve
• H-Save avtomat za izdajo artiklov
• H-Scale omara s tehtalnimi celicami

5
Korak 5

Analiza časa poti

Centralno
skladišče

Centralno skladišče upravlja praviloma z
vrednejšimi izdelki (A-/B-dele), ki se jih le
srednje ali redko krat potrebuje na oddelku,
ampak morajo biti v primeru potrebe takoj
na voljo.

Zmanjšanje nepotrebnih poti do 20%

Čas je denar. In dolge poti v skladišče so
veliko krat nepotrebno zapravljen denar. Pri
analizi časa poti se velikokrat pojavi
vprašanje, kjer je centralno skladišče zares
smiselno in kjer so boljša rešitev mesta
oskrbe. Z veseljem bomo za vas to raziskali.

Centralna dispozicija na osnovi porab po stroškovnem
mestu.

Možne rešitve
• prikaz zaloge neposredno na vašem ERP sistemu
• VMI-rešitev (Vendor Managed Inventory)
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Decentralizirana
mesta oskrbe

Oskrba neposredno
na delovnem mestu

Artikli, ki se na oddelku potrebujejo pogosto do
redko, ampak morajo biti v tistem trenutku
takoj na voljo, bi naj bili zagotovljeni v skupnem
skladišču. Prav tako naj bodo tukaj poti tako zelo
kratke, kot le možno.

Pogosto potrebovani artikli so na voljo
neposredno na delovnem mestu, da bi
prihranili pot in potrebno knjiženje.

Odvzemi od sodelavcev različnih stroškovnim mest se
določijo glede na posamezna področja.

Za potrebne izdelke imajo sodelavci posameznih
področij ekskluziven dostop.

Možne rešitve
• H-Save avtomat za izdajo artiklov
• H-Scale omara s tehtalnimi celicami

Možne rešitve
• H-Shelf Kanban regal neposredno na delovnem
mestu
• H-Store omara za izdajo artiklov vrednejših izdelkov

Izvedba projekta

Izvedba projekta

Vsaka stranka je drugačna
Da bi razvili optimalno in
predvsem individualno rešitev
za vsako stranko je pomembno
predvsem razumeti njeno
dejansko situacijo stanja ter
njene zahteve. Glede na to
potem v Haberkornu razvijemo
prilagojeno rešitev iz naše
zbirke sistemov in elektronskih
možnosti. To še ni vse – po
realizaciji se z našim nadzorom
rešitev še optimizira in vedno
znova glede na razvoj na novo
prilagodi za stranko.

Analiza dejanskega
stanja

Želeno stanje

Analiza cen izdelkov

Podatki porabe

Analiza koeficienta
obračanja

Vodenje zalog
DA

Analiza vrste naročanja

Zaloge

Analiza preglednosti

Procesi

Analiza času poti
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Koncepti oskrbe

Izvedba

Oskrba

Zunanje izvajanje

Postavitev regalov

Aktivno vodenje zalog

Procesi

Označevanje/etiketiranje

Občasna analiza podatkov

VMI
Vendor Managed
Inventory

Kanban

Sistemi

Avtomati

Skener

Zagon sistemov

RFID

Izvedba projekta

Zagotovite si prednosti

Trajna uspešnost
Ali je to enostavno zaradi
delovanja procesa, ker se
je veliko navad preprosto
pojavilo ali pa, ker nihče ne
gleda: V praksi se je izkazalo,
da je optimiziranje procesov
omogočilo predvsem na
področju C-delov vidno
in merljivo izboljšavo. S
preizkušenimi sistemi in
rešitvami Haberkorna se
izdatek za uporabo v vaših
procesih lahko spregleda,
učinkovitost in učinek pa sta
trajna.

Krajši čas
poti

Zmanjšanje korakov
procesa

Dolge poti in veliko delovnih
korakov stanejo veliko denarja in
časa.

Osem korakov procesa povišajo
predvsem stroške.

Prej

Potem*

–55 %

Z optimizacijo času poti
prihranite na času in denarju!
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Z optimizacijo in načrtovanjem
skrajšate in poenostavite
potrebne korake procesa na
samo še tri do štiri korake!
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Zmanjšanje zaloge

Nižanje porabe

Sigurnost oskrbe

95 %
Nepotrebne količine zaloge
povzročajo velike stroške.

Velika poraba nenehno povzroča
visoke stroške.

–15 do –30 %

–25 %

Velikokrat se zaradi netočnega
načrtovanja in veliko različnih
dobaviteljev ne more zagotoviti
prava sigurnost oskrbe

99,8 %
Z zmanjšanjem zaloge je možno
prihraniti od 15 do 30 %!

Z znižanjem porabe prihranite
do 25%!

Zaradi fleksibilnih
Haberkornovih procesov je
dosežena skorajda 100%
sigurnost oskrbe.

* Praktične izkušnje od 5 velikih kupcev iz
Avstrije med letoma 2015 in 2017

Pregled rešitev

Pregled logističnih rešitev
podjetja Haberkorna

H-Level
senzor nivoja

SPLETNA

H-Shelf
kanban regal

H-Box
RFID - sistem naročanja
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Katalog črtnih kod

TRGOVINA

H-Scan
Online skener

H-Scale
omara s tehtalnimi celicami

H-Store
omara za izdajo artiklov
H-Save
avtomat za izdajo artiklov
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