
 

  

TERMELÉSI (GYÁRTÁSI) LOGISZTIKA 

Tartalékalkatrész-logisztika 
A mobiltelefon-hálózatokat fenntartó vállalatok feladata a zavarmen-
tes, folyamatos működés feltételeinek biztosítása. Az adó- és átját-
szóállomások berendezései természetesen túlbiztosítottak. Valame-
lyik áramköri egység vagy alkatrész meghibásodásakor automatiku-
san a párhuzamos pótegység veszi át a feladatot. Ilyenkor azonnal 
pótlásra van szükség, hogy a hiba megismétlődésekor ismét a tarta-
lék áramkör vehesse át a feladatot. Tehát érthető, hogy a pótalkat-
rész-ellátásnak a nap 24 órájában tökéletesen kell működnie. 

A német T-Mobil vállalat, a Telekom óriáscég leányvállalata átszervezte 
pótalkatrész-ellátási rendszerét. Ennek feladata, hogy az egész országban 
megoldják  valamennyi adó- és közvetítőállomás karbantartását végző műsza-
ki szakemberek igényeinek kielégítését. Az új koncepció lényege, hogy a 
Göttingenbe telepített központi raktár, akár éjszaka is, helyszínre tudja szállí-
tani a szükséges pótalkatrészeket vagy szerelvényeket, áramköri egységeket. 

A karbantartókat kiszolgáló NET Nachtexpress, még éjszaka is leszállítja 
a szükséges elemeket. A szerelőnek ily módon lehetősége van arra, hogy 
munkakezdéskor a helyszínen azonnal megkezdje az üzemzavar-elhárítást. 

A mobiltelefonok előfizetői megszokták, hogy készülékeik gyakorlatilag 
üzemzavarmentesen működjenek. Azonban az adó- és közvetítőállomások 
elektronikája távolról sem mentes a kieséstől. A korszerű híradástechnikai 
rendszerek folyamatos üzemvitelét az teszi lehetővé, hogy a funkcionálisan 
fontos alkatrészek túlbiztosítottak és karbantartásuk hatékony. Amennyiben a 
működés szempontjából kritikus szerkezeti elem meghibásodik, a rendszer 
automatikusan átkapcsol anélkül, hogy az üzemzavarból a mobiltelefon fel-
használója bármit is észrevenne. A T-D1 hálózaton fellépő üzemzavart azon-
ban az automatikus hálózat-ellenőrző rendszer azonnal regisztrálja. Napköz-
ben, az ország területén megfelelő elosztásban telepített tíz T-Mobil lerakat 
szakemberei figyelik a hálózat működésének minőségét. Éjszaka, illetőleg a 
szokványos szolgálati időn túl veszi át az ellenőrzést az automatikus központ. 
Ez az állandó felügyelet teszi lehetővé az üzemzavarok azonnali felismerését 
és kiküszöbölését, még mielőtt annak hatása érezhetővé válna. Bizonyos hi-
baelhárítási intézkedések távműködtetéssel valósíthatók meg. Lehetőség van 
távolról a hibás szerelvény azonosítására, úgy, hogy a csere gyorsan és haté-
konyan hajtható végre. 



 

  

Hatékony kiszolgálás 
A német D1 hálózatban mintegy 15 000 adóállomás és megfelelő anten-

naegység van. A nagy laksűrűségű körzetekben az adók hatásterületei átfedik 
egymást. Ennek megfelelően valamelyik állomás kiesésekor a kapcsolatot au-
tomatikusan vagy a szomszéd antennák vagy a túlméretezett kapacitások tart-
ják fenn. Ily módon nincs szükség azonnali karbantartásra. Ha viszont egy ma-
gasabb szintű hálózati rendszer valamelyik szerelvénye, például egy közvetí-
tőállomás meghibásodik, lehetőleg minél előbb el kell végezni a javítást. A T-
Mobil szolgáltató támaszpontjain ilyen esetekre készenlétben tartják a legfon-
tosabb pótszerelvénycsoportokat. Ezeken a telepeken azonban a pótszerel-
vénykészlet csupán a �létfontosságú� szerelvényekre és alkatrészekre korláto-
zódik. A normális sürgősséggel jellemezhető karbantartási műveletekhez 
szükséges pótalkatrészeket a központi raktár szállítja ki. Amint a T-D1 hálóza-
ton üzemzavar lép fel, az automatikus hálózatellenőrző rendszer közvetlenül 
ellenőrzi a távolból, hogy helyszíni javításra van-e szükség és az melyik sze-
relvényre vonatkozik. Karbantartási rendelést készítenek és egyidejűleg meg-
határozzák a pótalkatrész-szükségletet. A szokásosan végrehajtható javításra 
a következő munkanapokon kerül sor. Tehát Göttingenben a központi raktár-
nak nem sok ideje marad a felkészülésre. Ha az igényt délután 16:30 óra előtt 
bejelentik, a pótalkatrészt következő napon reggel, még munkakezdés előtt 
helyszínre szállítják. A karbantartási munkák hatékonyságának feltételeit tehát 
a jól működő pótalkatrész-ellátással teremtik meg. 

A pótalkatrész-ellátás 
átszervezése 

A biztonság érdekében természetesen gondoskodni kell arról, hogy a 
szolgáltató lerakatokban megfelelő pótalkatrész-állomány álljon rendelkezésre. 
A készletezés azonban tőkét köt le, ezen túlmenőleg a híradástechnikai tech-
nológia hatalmas iramú fejlődése következtében az elektronikus szerelvények 
gyorsan elavulttá válnak. Ezért került sor a teljes pótalkatrész-ellátás átszerve-
zésére. Problémát jelentett a készletek decentralizált tárolása a szolgáltatási 
támaszpontokon. Miután nem állt megfelelő módszer rendelkezésre annak 
meghatározására, hogy milyen mennyiségben, milyen alkatrészekre van szük-
ség, ezért a készleteket legtöbbször túlméretezték. A szolgáltató részlegek 
tényleges szükségletének meghatározása érdekében a műszaki és anyagellá-
tási szakemberek közreműködésével ABC-elemzéssel mintegy 10 000 féle 
híradástechnikai pótalkatrészt osztályoztak. Az elemzés tárgya többek között 
bizonyos hálózati alkatrésztípusok kiesési gyakorisága és a kiesés hatása volt. 
A kiesés hatásának értékelésekor tekintettel voltak arra, hogy az az ügyfelet 
milyen mértékben befolyásolja, és a kiesés milyen módon hat a hálózat további 
funkcióira. Ennek eredményeként az alkatrészek és szerelvények felét a C-



 

  

csoportba sorolták, vagyis ezeket nem eddigi 20 decentralizált helyen, hanem 
centralizáltan kellett tárolni. A pótalkatrészek további 15%-át � a B-alkat-
részeket � a regionális támaszpontokon tartották. 

A tárolási struktúra új szervezetének az volt a feladata, hogy a karbantar-
tás igényeit ki tudja elégíteni, ugyanakkor csökkenteni tudja a készletek nagy-
ságát. 

40%-os készletcsökkentés 
Háromfokozatú tárolási rendszer bizonyult ideálisnak. A mobiltelefon-

hálózat központi logisztikai központján (Logistikzentrale Mobilfunk = LZM) kívül 
négy kirendeltséget (Aussenstelle-Logistikzentrale Mobilfunk = A-LZM) és 42 
decentralizált logisztikai állomást (dezentralen Logistikpunkt = DLP) hoztak lét-
re. Az LZM a német Telekom egykori göttingeni logisztikai központjába került 
és azt 2000 szept. 1. óta a Danzas logisztikai szolgáltató cég működteti. A kor-
szerű raktár nagy teljesítményű anyagmozgatási és informatikai rendszerrel, 
7200 rakodólapos tárolórendszerrel, 46 000 dobozos kisalkatrészraktárral mű-
ködik. Valamennyi A-, B- és C-alkatrész tárolásán kívül az LZM-ben végzik 
minden tárolási hely készleteinek nyilvántartását és az összes kirendeltség, 
valamint támaszpont B-, továbbá A-alkatrészeinek előkészítését. Ugyanitt 
szervezik meg a hibás alkatrészek visszaszállítását és külső cégek által vég-
zett karbantartását. Az átalakítási intézkedések eredményeként nemcsak a 
pótalkatrészkészlet lehetett 40%-kal kisebb, hanem 60%-kal tudták csökkente-
ni a raktározási költségeket. 

A tartalék alkatrészek anyagmozgatása 
Az alkatrészek osztályozásának megfelelően különböző szállítási határidő 

követelmények adódtak. A tervek szerint a viszonylag fontos B-alkatrészeknek 
a négy regionális A-LZM-ből a 42 DLP-re való szállítása max. öt órát vehet 
igénybe. Erre egy külső futárszolgálatot szerveztek. Az A-LZM lerakatok helyét 
úgy választották meg, hogy az ország bármely pontja néhány órán belül elér-
hető legyen. A DLP-knek C-alkatrészekkel való ellátását 24 órán belül kellett 
megoldani. Az országos pótalkatrész-ellátásra, valamint a hibás szerelvények 
visszaszállítására a TNT-Express éjszakai szállítószolgáltatását vették igény-
be. Ez a tartalék szerelvények leszállítását a következő napon 9, 10 vagy 12 
órára vállalta. 

Milliós megtakarítások 
A pótalkatrész-ellátás átalakítása évente összességében több millió euró 

megtakarítást eredményezett. Elsősorban a készletek csökkentése és az ezzel 



 

  

kapcsolatos készletezési, valamint anyagellátási kiadások visszafogása tette 
ezt lehetővé. A pótalkatrész-ellátás átszervezése ezen kívül alapvetően javítot-
ta a szolgáltatások anyagellátásának minőségét. Csakhamar bebizonyosodott 
az is, hogy a raktárak és a szolgáltatási támaszpontok közötti kapcsolatot fenn-
tartó szállítások további optimálási lehetőséget kínálnak. Az éjszakai szállítá-
sok során a szállítmányok dokumentálása közvetlen átadás helyett a vonalkó-
dok alapján, műholdas információs rendszer támogatásával valósul meg. 

Műholdas leszállításigazolás 
A küldemények adatainak biztonságos és gyors nyilvántartását vonalkó-

dos rendszerben oldották meg. Ezért már Göttingenben, az LZM-telephelyen 
különleges ráragasztható információhordozóval látják el a pótalkatrész-
küldeményeket. Az LZM-ben a csomagok átvételekor, a 18 NET-lerakathoz 
való beérkezésekor, minden egyes küldeményt kézi szkennerrel azonosítanak. 
Az információk azonnal a központi NET információs rendszerbe kerülnek. En-
nek következtében a NET-ügyfélszolgálat bármikor pontosan ismeri a külde-
mények helyzetét. Az áru átvételétől egészen a leszállításig megszakítás nél-
kül, a folyamatokkal egyidőben követhető az áru mozgása a műholdas 
szállítmányszkenneléssel. Ez automatikusan meghatározza a küldemény hely-
zetét, a leszállítás időpontját és továbbítja az adatokat a központba. 

Kedvező eredmények 
Az új rendszert először az egyik szolgáltató központban kísérletileg ellen-

őrizték. Annyira kedvező volt a visszhang, hogy csakhamar valamennyi lera-
katnál átálltak a NET Nachtexpress szállítmányaira. A megállapodás szerint 
mintegy 150 átvételi helyet létesítettek. Vannak köztük T-Mobil lerakatok és 24 
órán keresztül nyitva tartó benzintöltő állomások. Innen már reggel 7 óra előtt 
hozzá lehet jutni a szállítmányhoz. 

A karbantartók elégedettek, mert most már munkakezdéskor rendelkezé-
sükre áll az alkatrész, és várakozási idő nélkül, gyorsan elháríthatják az üzem-
zavart. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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