
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA

Komissiózás –
az e-logisztika szűk keresztmetszete

Az elektronikus kereskedelem (electronic-commerce) lényegében
változtatja meg a gazdálkodási folyamatokat. A végfelhasználók in-
tegrálása az ellátási láncba új követelményeket állít a vállalatok szá-
mára. A gyorsan változó és erősen ingadozó kereslet a logisztikától
egy eddig nem létező rugalmasságot vár el. Az információtechnológia
használatával elért megtakarításokat könnyen felemészthetik a fizikai
logisztikai folyamatok magas költségei. A raktár- és komissiózó köz-
pontokat újratervezik, amihez olyan eszközökre van szükség, ame-
lyek a tervezést is és az operatív irányítást is támogatják.

Jelentős megtakarítások optimalizáló szoftver
használatával

Az e-kereskedelem forgalmának növekedése jelentős (1. ábra). Fejlődését
alábecsülték, az előrejelzéseket állandóan felfelé kellett igazítani. A vállalatok
természetesen már régóta használnak elektronikus eszközöket. Az információ-
és kommunikációs technológiák gyakran csak a folyamatok támogatását szol-
gálják, habár az e-kereskedelem számára ezeknek a technológiáknak rend-
szerépítő funkciójuk is van. Az e-kereskedelem szakirodalomban található definí-
ciói rendkívül különbözőek. A következőkben e-kereskedelmen az üzleti folya-
matok lebonyolítását, valamint az értékteremtő láncok elektronikus eszközök fel-
használásával létrejött integrációját és egymáshoz illesztését értjük.

Az elektronikus üzleti kapcsolatok alapvetően a következők lehetnek: üzlet-
közi (business-to-business), vállalatok és fogyasztók közötti (business-to-con-
sumer) valamint fogyasztók közötti (consumer-to-consumer). A legnagyobb növe-
kedési lehetősége a business-to-business területnek van. A becslések abból in-
dulnak ki, hogy a teljes forgalom 80%-át ez a terület teszi majd ki.

Az e-kereskedelem alapjaiban változtatja meg vállalatok gazdálkodását.
Új vállalati struktúrák és kultúrák alakulnak ki, mint például a virtuális vállalat. A
logisztika szempontjából az e-kereskedelem azért érdekes, mert az ellátási
lánc felépítése és a benne végbemenő üzleti folyamatok megváltoznak. A
végfelhasználók integrálása az ellátási láncba új igényeket támaszt. Összessé-
gében az figyelhető meg, hogy a piaci játékszabályok és az ellátási lánc erősen
megváltoznak.



1. ábra Az elektronikus kereskedelem fejlődési előrejelzései
az USA-ban óriási növekedést mutatnak

Ha olyan vállalatokat vizsgálunk, amelyek az e-kereskedelembe jelentős
összegeket fektetnek, mint például a Dell vagy a Cisco vagy kisebb cégek is,
mint például a Heimwerker.de, akkor kiderül, hogy ezek logisztikai folyamatai-
kat nagyon jól szervezik. A versenyelőnyüket egyesek a teljes üzleti folyamat
optimalizálásával, mások az operatív logisztikai rendszerük, különösen a
készletezés, komissiózás és szállítás új követelményekhez illesztésével érik el.
Azok a vállalatok, melyek az e-kereskedelem által támasztott követelmények
hatására mind nagyobb raktárakba és elosztó központokba invesztálnak,
veszteségeket kénytelenek elkönyvelni.

A raktározással, komissiózással és az elosztással szemben
támasztott követelmények

Mind az üzletközi, mind a B2C területeken a következő fejlődési irányok
figyelhetőek meg:

– a kapcsolatépítés, üzletkötés és az ellenőrzés költségei (tranzakciós
költségek) csökkennek;

– a vevők igényei a szállítási szolgáltatások, különösen a szállítási határ-
idő és pontosság területén nőnek;

– az egyszerre rendelt mennyiségek csökkennek, ezáltal kisebb szállítási
tételnagyságok adódnak;

– az azonnali szállítást és fizetést (spot-contracting) használó cégek kö-
rében egyaránt nő a kereslet ingadozása, másrészt az üzleti kapcsola-
tok rövid időn belüli változása figyelhető meg.
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Az újabb információ- és kommunikációs technológiák használatával az
információs láncban drasztikusan csökkennek a tranzakciók költségei (2. ábra).
Azonban ezeket a megtakarításokat könnyen felemészthetik a fizikai folyama-
tok megnövekedett költségei. Ezért újra a fizikai folyamatok, a szállítás, a raktá-
rozás és a komissiózás kerülnek előtérbe, mint a megtakarítások lehetséges
forrásai. A csökkenő tételnagyságok elsősorban a szállítás és a komissiózás
területén vezetnek megnövekedett költségekhez. A szállításokhoz mind több
cég veszi igénybe a futár, expressz- és csomagküldő szolgálatokat (KEP = Ku-
rier-, Express-Paketdiensten), amelyek már évek óta a kis küldemények haté-
kony kiszállítására specializálódtak. Sok cégnél a komissiózás területén még
nagy költségmegtakarítások érhetők el komissiózási folyamatok optimalizálá-
sával.
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 e-kereskedelem költségei a fizikai logisztikai folyamatok
kiemelt jelentőségét mutatják

kedelemben az ügyfelek általában rövid szállítási határidőket
kényszeríti a vállalatokat, hogy felgyorsítsák az üzleti folyama-
zadási idejüket csökkentsék. A kereslet nagy ütemben nő és a
eresletingadozásokkal és a fejlődési ütem szakaszos változá-

üzdeniök. Ezek a tendenciák a logisztikától egy eddig még so-
lt rugalmasságot követel meg. Ennek a készletezésre és a ko-
vetkező két kihatása van. Egyrészt már a telephely kiválasztá-
a raktárak és elosztó központok tervezésénél figyelembe kell
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venni a rugalmasságra vonatkozó követelményeket. Másrészt az operatív rak-
tárirányítást és komissiózást is támogatni kell.

A szállítási megbízhatóság az új raktár- és anyagáramlás-technikai beru-
házások révén csak korlátozott mértékben növelhető. A modern felismerő és
küldeménykövetési rendszerek mellett elsősorban szervezeti intézkedésekre
van szükség a raktárakban és az elosztó központokban.

A szállítási hibák kiértékelésekor felismerhetők azok a területek, ahol be-
avatkozás szükséges. A küldemények nagyságának csökkenése következté-
ben nőnek a raktározási, komissiózási és elosztási költségeket. Az e-
kereskedelem ezeken a területeken is a jelenlegi struktúra újra gondolását és a
folyamatok újjászervezését követeli meg.

A komissiózás kialakítási lehetőségei
Olyan raktárakat és komissiózási rendszereket kell tervezni, amelyek

gyorsan hozzáilleszthetők a jövőbeli igényekhez. Minél jobban meghatározot-
tak az anyagáramlási folyamatok a magas szintű automatizáltság miatt, annál
kevesebb lehetőség van arra, hogy rugalmasan a megváltozott igényekhez
igazodva, elégíthessék ki az igényeket.

Az új raktár- és komissiózó központok tervezésénél olyan eszközöket kell
felhasználni, amelyek mind a tervezést, mind az üzemeltetést támogatják. A
statikus optimalizáló eljárások rendszerint nem kielégítően képezik le a komp-
lex raktári és komissiózási folyamatokat, mivel az egyenletrendszerek felállítá-
sakor a megoldhatóság szűk keretét figyelembe kell venni. Ezen kívül az idő-
beli változások többnyire nem képezhetők le ezekkel az egyenletekkel.

Éppen ezért az összetett raktári és komissiózási rendszerek tervezéséhez
elsősorban eseményorientált szimulációs eljárásokat alkalmaznak. Ezek az
időbeli változásokat főként sztochasztikus változókkal írják le, azonban a kö-
vetkező hiányosságaik vannak.

– Nem képezik le az anyagáramlási folyamatokat különböző elrendezési
tervek (layout) esetén. Az alternatív forgatókönyvek szerint megvalósí-
tott anyagáramlások számíthatók és összehasonlíthatók ugyan, de a
rendszer időbeli változásai dinamikáját nem mutatják. Ezért a hullámte-
rületen ingadozó megrendelési folyamatok miatt bizonyos termékeknél
bizonyos raktári területeken bizonyos időszakokban kiszolgálási nehé-
zségeket okozhatnak. Mivel az ilyen időben véletlenszerűen változó in-
gadozásokra még nincsenek tudományosan igazolt megoldási model-
lek, ezért a programok nem alkalmasak az elrendezés javítására, ill. ki-
alakítására. Ez eddig a tervező feladata volt.

– Az eseményorientált szimulációs eljárások csak korlátozottan képesek
a vállalati környezetben beállt változásokat figyelembe venni. Ezt rend-
szerint gondos tervezők végzik, akik az egyes elrendezési terveket kü-
lönböző forgatókönyvek alapján vizsgálják. De a környezeti változások



figyelembevétele nem elegendő, ezért az eseményorientált szimuláció
gyakran azt eredményezi, hogy a tervezők nem létező szűk kereszt-
metszeteket próbálnak meg kiegészítő, vagy gyorsabb anyagáramlási
technikákkal kiküszöbölni. Azonban a magasabb szintű automatizáltság
a rendszer nagyobb rugalmatlanságát eredményezi.

A modellépítés az „Orion-PI” segítségével
A kombinált tervező, optimalizáló és szimulációs eszközök célzott felhasz-

nálásával a szállítási és elosztási erőforrások optimálisan kihasználhatók, és az
adminisztrációs folyamatok is gyorsíthatók. A müncheni Axxom Software AG
„Orion-PI” nevű optimalizáló szoftvercsomagja pontosan a fent leírt problémák-
ra szolgáltat megoldást széleskörű nemzetközi tapasztalatok alapján. Felismeri
a közeljövőben várható hibákat, elegendő időt hagyva, hogy a szükséges in-
tézkedéseket meghozhassák. Alkalmazásával jelentős költségmegtakarításo-
kat értek el. A komissiózó raktárak és elosztó központok eredményességét és
hatékonyságát a következő tényezők befolyásolják.

– A komissiózó raktárakban a termelékenység, szállítási megbízhatóság
növeléséhez és a költségek minimalizálásához a termékeket mindig a
lehető legjobb helyen kell tárolni. Az összes nagy forgalmú A-terméket
(lásd ABC-elemzés) rövid elérési idejű tárolóhelyekhez kell rendelni, a
nagy forgásidejű C-termékeket pedig távoli helyeken kell tárolni.

– Viszont ha a termékek forgásideje megváltozik, akkor meg kell változ-
tatni tárolási helyüket.

A probléma nyilvánvaló: ahhoz, hogy a termékek tárolási helye mindig op-
timális legyen nagy energiát kell fordítani az állandó áttárolásukra és a tárolási
adatok frissítésére az informatikai rendszerben. Viszont ha nincsen áttárolás,
akkor csökken a termelékenység.

Ebből következően az a megoldandó feladat, hogy egyidejűleg kell
– az áruutánpótlás irányítását optimalizálni,
– bizonyos tárolási helyeknél megkötéseket alkalmazni,
– az árukigyűjtési hibák valószínűségét csökkenteni,
– a szűk keresztmetszetek elkerüléséhez ezen kívül az összes munka-

hely közel azonos kihasználását biztosítani. 
Ezek az egymással ellentétes célok matematikailag a MILP-en (Mixed In-

teger Linear Programming) alapuló optimalizálási eljárással érhetők el, amely
biztosítja, az egyes célok közötti kompromisszumot (3. ábra). Az algoritmusok
részproblémák szuboptimumát határozzák meg. Az egész rendszer optimumá-
nak meghatározásához szükség van egy szimulációra, amely a jövőbeli dina-
mikus behatásokat és ingadozásokat is figyelembe veszi, és lehetővé teszi,
hogy időben lehessen beavatkozni a rendszer kialakításába. „Orion-PI” lehető-
vé teszi a valós dinamikák integrációját. Felismeri előre a szűk keresztmetsze-
teket, a kieső időket, egyenletes terhelést biztosít az egyes munkahelyek szá-
mára és újabb megoldási javaslatokat generál.



3. ábra Az optimalizáló szoftve
kínál fel, majd ezeket összehaso

A rendszer dinamikájána
Az optimalizáló programcso

kiszedési teljesítményt biztosít, 
lyeknek, biztosítja továbbá a tá
náltságát, és egyenletes anyagá
a mért végrehajtási idők és mun
zat számítható ki a különböző cé

Az eredmények összevetés
megoldás, amely az előrejelzése
és egyenletes kihasználtságot b
resztmetszetek, mert a valós me
használt adatoktól.

Nemcsak az operatív irányí
felhasználható a meglévő elrend
vén. Például csökkenthető segít
A, B és C zónákban tárolt árum
nálási területe még a tervezett e
böző változatok hasonlíthatók ös

Kummer, S.; Steidl, S.: Massive Eins
2001. 12. sz. p. 24–27.
Rao, B.: The Internet and the revolutio
1999. aug. p. 287–306.
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k figyelembe vétele
mag lehető legkevesebb áttárolást, optimális
egyenlő kihasználtságot teremt a munkahe-

rolóeszközök (kartondobozok) legjobb kihasz-
ramlást hoz létre. A modellek a megoldásokat
karáfordítások alapján számolják. Több válto-
lok eltérő súlyozásával.
ével választható ki a leginkább költségkímélő
k alapján a legmegfelelőbb raktári elrendezést
iztosít. Ennek ellenére létrejöhetnek szűk ke-
grendelésadatok eltérhetnek a tervezésnél fel-

tásra használható a szoftver, hanem ezen kívül
ezés javításához is célorientált szimuláció ré-

ségével a teljes komissiózási időszükséglet az
ennyiségek módosításával. Alapvető felhasz-
lrendezés kapacitásának szimulációja. Külön-
sze.

(József T. Attila)
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