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Logisztikai raktárelemző módszer
A Hannoveri Egyetem Üzemeltetési és Logisztikai Intézetének ku-
tatói logisztikai elemzésen alapuló raktárelemző módszert dolgoztak
ki, amelyet célszerűen gyakorlati példán ismertetnek: egy precíziós
alkatrészeket előállító vállalat kb. 3000 cikket tároló készáruraktárá-
nak működését elemezték, amely az igen nagy készletek ellenére
nem működött kielégítő szervizfokkal (Servisegrad, SG).

Az optimális raktározásra jellemző
– a kellő készletmennyiség és
– a jó kiszolgálóképesség,

amelyek ugyanazon irányba mutató, más vonatkozásban mégis egymással
szemben álló követelmények, ugyanis

– a készlet tőkét köt le és kamatköltséget von maga után,
– a kiszolgáló képesség, az ún. szervizfok pedig, amely a raktárról kielé-

gíthető megrendeléseknek az összes megrendeléshez való (%-ban
kifejezett) viszonyával mérhető, közvetlenül kapcsolódik az ügyfelek
elégedettségéhez és céghűségéhez.

Nyilvánvaló, hogy a kis készlet nem kívánt következménye az alacsony
szervizfok, és az ebből eredő dilemmát tovább nehezíti a raktározandó ter-
mékfajták nagy száma.

Az új raktárelemző eljárás
A logisztikai optimáláshoz először meg kell határozni azokat a cikkeket,

amelyek leginkább befolyásolják a fenti két jellemző tényezőt és az átlagos
szállítási késedelmet, valamint e befolyás mértéke szerinti sorrendjüket. A
raktár szervizfokát azok a cikkek csökkentik számottevően, amelyeknek egye-
di szervizfoka alacsony és/vagy sok és gyakori belőlük a rendelés. A válasz-
tott példában e rangsor elején álló cikk szervizfoka 60% (azaz a megrendelé-
seknek csak 40%-a elégíthető ki közvetlenül raktárról) a vizsgálat ideje alatt
befutott megrendelések száma pedig 2231, tehát ez a cikk aránytalanul nagy
mértékben befolyásolja a raktár kiszolgálóképességét (1. táblázat).

A szervizfok definíciója azonban figyelmen kívül hagyja a nem azonnal
teljesített megrendelések mennyiségét, ezért kell elkészíteni a raktár átfutási
diagramját, amely leírja egy-egy cikkre a be- és kiszállítás, a kereslet és a
készletállomány időbeli alakulását. Ehhez az idő függvényében kumulálva kell
feltüntetni a naponta kiadott és beérkezett darabszámot, kiindulva a vizsgálati
időtartam kezdetétől. A be- és kiszállítási görbékhez hasonlóan ábrázolható
az adott cikk iránti kereslet is (1. ábra).



1. táblázat
A raktár szervizfokát csökkentő cikkek sorrendje
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1. ábra Raktárátfutási diagram (A jelű cikk)

A raktár átfutási diagramjából trendek is levezethetők, pl. arra vonatkozó-
an, hogy miképpen értelmezhetők a ki- és beszállítás változásai. Ha például a
keresleti (megrendelési) görbe a kiszállításoké (fogyásoké) fölött van, az szál-
lítási késedelmet jelez. A 2. ábrán látható görbékről leolvasható, hogy az „A”
jelű cikk raktárkészlete nem elégítette ki a keresletet.

Az átfutási diagramokból viszont nem derül ki, hogy mekkora készletál-
lományt kell fenntartani egy adott szervizfokhoz, illetve szállítási késedelem-
hez. Erre a raktárkarakterisztika ad választ, amely a valamely cikk átlagos
készletállománya és átlagos szállítási késedelme közötti matematikai össze-
függést szemlélteti (2. ábra). Befolyásoló tényezői:

– a ki- és bemenő tételek nagysága,
– az újrabeszerzési idő, valamint
– határidős és mennyiségi eltérések a tervtől.
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2. ábra Raktári jelleggörbék (karakterisztikák)

Ebben az ábrázolásban a szervizfok az időre és mennyiségre pontosan
teljesített megrendelések viszonya az összes megrendeléshez. Az SG függé-
sét az átlagos raktári készletállománytól csak ideális folyamatra lehet kiszá-
mítani, folyamatos raktári szolgáltatást feltételezve terveltérések nélkül:
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Az egyenletben:
BLm – az átlagos készletállomány, darab,
Xzu,m – átlagos bemenő tételszám, darab.
A jelleggörbe alapján akkor nem késnek a raktári szállítások, ha az átla-

gos készletállomány BLm nagyobb, mint e vonal és az x-tengely metszés-
pontjának megfelelő, ún. határ-raktárállomány, BL.

A vizsgált gyakorlati példa esetében a szervizfok függését a raktárállo-
mánytól a német kutatók az ideális jelleggörbéből becsülték. Szintén csak az
ideális raktárfolyamatra lehet meghatározni a szállítási késedelem
jelleggörbéjétt, amelynek egyenlete:
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LVm,v – az elkésett megrendelések átlagos szállítási késedelme, üzemi
naptári napokban,
BRm – átlagos igény, darab.
Az átlagos szállítási késedelem, LVm az alábbi egyenlet szerint függ ösz-

sze két másik logisztikai mutatóval:

LVm = LVm,v (100% – SG) (3)

Amennyiben a vizsgált cikk szállítási késedelmének ún. üzemi pontja
nincs a jelleggörbén (v.ö.: 2. ábra), késések következnek be meglevő raktár-
készlet mellett is. Ez azzal magyarázható, hogy a vizsgált cikket csak egy má-
sikkal – olykor éppen hiányzóval – együtt szállították a megrendelőnek, a ké-
sedelem pedig nyilvánvalóan kiküszöbölhető, ha ennek kapcsolt cikkével kel-
lően felemelik a raktári készletállományt.

Javítási lehetőségek
A megfelelő javító intézkedés kiválasztásához a szervizfok jelleggörbéjé-

nek segítségével ki kell számítani egy-egy cikk szükséges készletállományát
és a ténylegessel összehasonlítva megállapítani, hogy pozitív vagy negatív-e
az ún. készletpotenciál. A kiválasztott cikkre negatív az értéke, mivel a megle-
vő készlet nem elég a kívánt szervizfokhoz. Az ismertetett példában a többi
cikk készletállománya viszont nagyobb a célértéknél, tehát csökkenteni kell.

A teljes raktárkészlet állománypotenciáljának kiszámításához össze kell
adni valamennyi tárolt cikk adatát. A precíziós alkatrészeket gyártó üzem rak-
tárában így, az elemzés alapján – lényegesen megjavított szervizfok mellett is
– mintegy 24%-kal csökkenthetőnek bizonyult a készletállomány.

A csökkentési lehetőségek feltárásához az egyes cikkekhez tartozó biz-
tonsági készletállományok méretezése adja a kulcsot. A biztonsági készletál-
lomány hivatott a szállítóképesség megőrzésére a kereslet ingadozásai és a
gyártás váratlan zökkenői közepette. (Megjegyzendő, hogy az üzemek bizton-
sági raktárkészletük megtervezésekor ritkán veszik kellőképpen számba eze-
ket a tényezőket és többnyire túlméretezik a szükségletet.)

100%-osnál kisebb szervizfok esetén a biztonsági készlet egyenlő a cél-
állományból és bemenő tételnagyság feléből képzett különbséggel. Ez empiri-
kus képlet, amely statisztikai adatokon alapszik. 

(Dr. Boros Tiborné)
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