
SZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKA 

Szállításoptimalizálás az interneten 
A szállítási megrendeléseket egy központi internetes rendszerben 
veszik fel és egy alkalmazásszolgáltató (Application Service Pro-
viding, ASP) segítségével teljesítik. Az új ASP rendszerrel kibővítik a 
jól bevált TESS nevű diszpozíciós rendszer alkalmazási lehetőségeit 
a belső és külső, üzemi, illetve közúti szállításokban. 

A szállításirányítási rendszerekkel elérhető megtakarítási lehetőségek va-
lamennyi szállítójárműpark-üzemeltető, ill. szállítóvállalat előtt közismert. Még-
is sok kis vállalkozás azért nem alkalmazza ezeket, mert viszonylag nagyok a 
beruházási költségek. Az ilyen rendszerek hardver- és szoftverberuházások 
nélküli használatát teszi lehetővé az Inform cég az új üzleti modell, az ASP 
segítségével. 

Felhasználástól függő bérlés 
A felhasználói igényektől függő szoftverbérlés ma már lehetségessé válik 

a megbízható és olcsó, mindenki által hozzáférhető hálózati eszköz, az inter-
net segítségével, amely egyúttal szabványos adatcsere-forgalom lebonyolítá-
sát is lehetővé teszi. Az optimalizáló szoftver az interneten működik. A hard-
verből, az adatbázisokból és a digitális közúti térképekből álló erőforrásokat a 
központi szolgáltató (Service Provider) működteti, egyidejűleg több ASP-felhasz-
nálót is kezelni tud a rendszer. A diszpozíció és a járművezető közötti mobil 
kommunikáció a nyílt mobil rádiótelefonos rendszeren keresztül valósul meg. 

Az új internetes eszköz, az Extan a szállítási megrendelések adatainak 
bevitelére szolgál a Tess-rendszerbe. A szállítási vagy rakodási megrendelé-
seket minden olyan helyen fel lehet küldeni a rendszerbe, ahol 
Internetböngésző működtethető. Ebből kerülnek át az adatok a központi szállí-
tásirányítási rendszerbe. Ennek az az előnye, hogy nincs szükség hálózat ki-
építésére a megrendelő és a szállítójármű szolgáltató Tess-rendszere, illetve 
az ASP-szerver között. Ezáltal lehetségessé válik, hogy különböző vállalatok 
munkatársai külső szolgáltatók vagy az ügyfelek az interneten keresztül szállí-
tási megrendeléseket „vigyenek be” az irányító rendszerbe. Természetesen a 
Tess rendszerhez való internetes hozzáférés csak megfelelő jelszó segítsé-
gével lehetséges. A különböző jelszavakat aszerint határozzák meg, hogy a 
felhasználó csak megrendeléseket jogosult feladni, vagy adatbeviteli és -
módosítási funkcióra is jogosult. A szállításirányítási rendszer külső felhaszná-
lóinak tehát nem kell rendelkezniük sem a Tess szoftverrel, sem az annak fut-
tatására alkalmas számítógéppel; hanem csak felhasználói jogosultsággal. 
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Valós idejű optimalizálás 
A szállításirányítási rendszer az időben kritikus szállításokat és logisztikai 

folyamatokat optimalizálja valós idejű üzemmódban. A rendszer emellett opti-
malizálja a szállítójárművek és az olyan egyéb szállítóeszközök diszponálását, 
mint pl. a konténerek, csereszekrények és pótkocsik. A rendszer alkalmazható 
üzemi belső anyagmozgatásban, pl. emelőtargoncák, vontató targoncás sze-
relvények, tehergépjárművek mozgásának irányítására, továbbá közúti jármű-
park irányítására, pl. darabáruk, építési anyagok, konténerek és hulladékok 
szállításakor, továbbá logisztikai és átrakóközpontokban. A célfüggvény a 
megteendő útvonalak hosszának csökkentése üresfutások minimalizálásával, 
valamint a megrendelések kombinációjával. Emellett javul a szolgáltatási szín-
vonal, és az áttekinthetőség. A szállításirányítási rendszer sajátossága, hogy  
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dinamikus valós idejű szállításszabályozást tesz lehetővé: a szállítási környe-
zetben történő bármilyen változás, pl. új megrendelések rendszerbe lépése, 
vagy a végrehajtásban bekövetkező zavarok esetén is optimalizálja a felada-
tok végrehajtásának sorrendjét úgy, hogy eközben a gépkocsi-, ill. targonca-
vezetőkkel mobil rádiós rendszer (mobil telefon, WAP, GSM, GPRS, UMTS) 
segítségével tartja a kapcsolatot. Mindezek eredményeképpen javul a szállítá-
si határidők betartásának pontossága és áttekinthetősége, csökken a bejárt 
útvonalak hossza. Mintegy 40%-os költségmegtakarítás mellett nő a szolgálta-
tás minősége (1. ábra). 

(Dr. Tokodi Jenő) 
 

Transportoptimierung via Internet. = Fördertechnik, 2001. 10. sz. p. 46. 

Tess. = www.tess.de 

HÍREK 

A biocsomagolás nagy áttörése 

A Sainsbury lebomló és komposztálható szerves anyagból készült tálcán 
forgalmazza friss zöldség- és gyümölcstermékeit. A tálcákkal első ízben a 
Nürnberg közeli kis APACK cég jelentkezett az 1996-os, majd az 1999-es 
Interpak kiállításon. A cég K+F részlege lucfenyő cellulóz adalékkal hamaro-
san megszüntette a burgonyakeményítő alapú termékek törékenységét, s ez-
zel elérte a korszerű csomagolóanyagoktól elvárható rugalmasságot. A tálcá-
hoz használatos feketétől a pasztell színekig terjedő színezőanyagok normál 
raktári körülmények között stabilan tárolhatók. 

A tálcákon kínált áru burkolásához az APACK a német szabványok sze-
rint ugyancsak biológialag lebomló BASF gyártmányú kopoliészter fóliát szál-
lítja, de végleges megoldásként néhány héten belül már a természetes anyag-
ból készülő polilaktit fóliára fog átállni. Az új fólia érzékelhetően jobb a PVC-
nél, mert teljesen átlátszó, rugalmassága a csomagológépeknek teljesen 
megfelelő. A biológiailag lebomló háló-szatyor csomagolás is piacképes. 

A bevonat nélküli különleges ragasztós lebomló címke két hónap alatt lett 
kész a Sainsbury tálcákhoz. 

A tálcaanyagok hő- és szaggátló tulajdonságukat bebizonyították, ezért 
az APACK szerint a burgonyakeményítő tálca hat hónapon belül elfoglalhatja 
méltó helyét a gyorséttermi hálózatokban is. 

Az APACK szabadalmaztatta anyaggyártási technológiáját. Az APACK 
saját gyártósorának teljesítménye 160 M tálca/év. Biocsomagolási termékei-
nek kereskedelmi fejlesztésével Malvernben (Worcester) megnyitott irodája 
foglalkozik. 

 
(Packaging Magazine 4. k. 2. sz. 2001. p. 15.) 
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