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Korszerűsített raktározási és áruházellátási
rendszer az USA haditengerészeténél

Az USA Haditengerészete (US Navy) által fenntartott „Marines” áru-
házlánc hét egységet kiszolgáló központi raktára (Intermediate
Supply Support Activity, ISSA) mindent tárol, amire katonai ügyfelei-
nek hivatásuk gyakorlásához szükségük lehet, az élelmiszerektől a
puskákon át a tankokig, ami mintegy 17 000 raktári tételt jelent.

Korszerűsítési döntés és stratégia
Az egész áruházlánc átfogó korszerűsítése kiterjedt
– a raktározási és kiszolgálási műveletekre,
– a raktár belső elrendezésének megváltoztatására,
– a készletnyilvántartásra és
– a raktárirányítási rendszerre.
Az ISSA által korábban használt személyi számítógép alapú kiszolgáló

és raktári kereső IBM-rendszere között csupán 80%-os volt a leltári egyezés.
Rossz volt a raktári térkihasználás is, az állványsorok közti 2–3 méteres távol-
ság és az alacsony állványmagasság miatt.

Az adatbevitel manuálisan, billentyűzet útján történt. A raktári anyagmoz-
gatást emelő targoncák végezték. Olykor öt nap eltérés is előfordult a raktár-
ban ténylegesen meglevő és az áruházi leltárban feltüntetett készlet között.

Előzmények
A korszerűsítéshez az ISSA meghatározta a bevezetendő, új stratégia

„magvának” tekintett raktárirányító rendszertől (warehouse management
system, WMS) megkívánt jellemzőket és funkciókat. Ezután áttekintve a ke-
reskedelmi forgalomban levő WMS-eket, megállapították, hogy egyik sem al-
kalmas a katonai igények kielégítésére. Ezért a Navy saját használatú raktá-
rozási és elosztási rendszere a Naval Integrated Strage and Retrieval System
NISTARS mellett döntöttek.

Az ISSA a rendszer speciális áruházi viszonyoknak és igényeknek meg-
felelő módosítása céljából kérdőíveket küldött szét, amelyekre három hét alatt
érkeztek meg a válaszok. Ezalatt azonban a Navy úgy döntött, hogy meg-
szünteti a NISTARS használatát és egy újabb „védelmi ellátó rendszert”



(Defense Supply System, DSS) alkalmaz. Az ISSA részéről ez utóbbit nem
ítélték alkalmasnak helyi kisebb méretű alkalmazásra (csak
„megacenterként”), ragaszkodtak a már elfogadott rendszerhez, de nevét
1997-ben STRAITS-ra (Storage Retrieval Automated Tracking Integrated
System) változtatták.

A rendszer információs infrastrukturájának – kábelfektetés, rádiófrekven-
ciák, energialellátás stb. – kiépítése közben (amelyet a Psion Texlogic külső
vállalatra bíztak) újratervezték a raktári kiszolgálást és anyagmozgatást is. Új
állványokat helyeztek el és új áruszállító járműveket (Work Assist Vehicle,
WAVE) szereztek be.

Az igen különböző szavatossági idejű cikkek katonai szabályokhoz al-
kalmazkodó, megfelelő kezelésére külön irányítórendszert fejlesztettek ki.

Újítás 32 lépésben
Mivel hosszú évek kevéssé hatékony anyagkezelési gyakorlatát kellett

teljesen megváltoztatni, a stratégiai terv nem kevesebb mint 32 lépésből állt.
Legelső lépésként a legkeresettebb cikkekhez, szállítószalagos összeköttetést
létesítettek a beérkező áru és a raktárba szállító járművek között, ami meggyor-
sította a járművek fordulóit. Ezután AutoCad szimuláció segítségével átalakítot-
ták a raktárak belső elrendezését. A különböző állványmagasságok közül a hat
láb (≈183 cm) magasakat választották, számítva a 360 °C-os fordulatra is képes
WAVE-járművek rakodókapacitására, teljesen kiküszöbölve a létrákat.

Áruátvétel és -kiszállítás
A beérkező áruk, amelyek a beszállítóktól vagy a Védelmi Logisztikai Hi-

vataltól származnak, nagy tartályokban a tehergépkocsikhoz irányított szállító-
szalagokra vagy WAVE-kocsira kerülnek. A STRATIS a tartályok megfelelő
elhelyezésével gondoskodik a szalagok egyenletes terheléséről. 

A Quantronix cég Cubiscan rendszere segít a WMS minden „rovatát” ki-
tölteni hosszúsági, szélességi, magassági és súlyadattal, s az ezeket tartal-
mazó jelzést (címkét) alkalmazni minden terméken. Egy Accusort vonalkód
leolvasó (szkenner) ezeket leolvassa és a terméket a szalag a megfelelő rak-
tárba beemelő állomáshoz juttatja.

A kiszállításhoz a kezelőt térkép tájékoztatja a cikkek helyéről, ahonnan
le kell emelni az adott tételt és figyelmezteti, hogy az állami cikklista utolsó két
számjegye alapján győződjön meg a kiválasztás helyességéről. Ezután vonal-
kód kerül az árura, amelyet fej feletti folyamatos működésű szállítórendszer
továbbít a tehergépkocsikhoz. Ezeknek 18 állandó járata szolgálja ki a rend-
szeres vevőket, a többi szükség szerint közlekedik. A lezárható szállítótartá-
lyokba helyezik a tételeket kísérő, a rendelésnek megfelelő szállítólevelet. A



STRAITS egységes bizonylatokat állít ki a leszállított árukról, az ügyfélnek
csak aláírásával kell igazolnia az átvételt.

Telepítés külföldi katonai vagy civil feladatokhoz
A katonai igények szerint kialakított WMS jól beválik külső szolgálatot

teljesítő katonai egységek ellátására terepen is telepíthető konténerek és rá-
diófrekvenciás (RF) adatátvitel alkalmazásával. Ha pl. Koszovóban, netán Ku-
vaitban vagy Koreában kell speciális feladatot teljesíteni, oda is el lehet juttatni
hajón a WMS-tartályokat, szállítószalagokat stb., vagyis egy egész rendszert.
Memóriakártya segítségével a konténerek tartalma áttölthető a STRAITS-
szerverekre, amelyek rögzítik az adatokat.

Ekkor a fogadó csoport megbízottja betáplálhatja az igényeket a WMS-be.
Ehhez a rádióantennát a konténerek tetejére helyezik, a Psion Teklogix vevők
pedig bent hevederrel vannak rögzítve, hogy szállítás közben se lazuljanak ki.

A rendszer civil alkalmazásai is elképzelhetők, pl. olyan vállalatok részé-
re, amelyek különböző környezetben kívánnak folyamatos működtetésű szál-
lítógépekkel kiszolgált raktárat működtetni.

Eredmények
Az ISSA elosztóközpont számára a STRAITS bevezetése lehetővé tette
– a megrendelések valós idejű kezelését,
– az automatizált raktári tárolást és árukivételt,
– az egyenletes anyagáramlást a beérkezés és a tárolás, valamint a tá-

rolás és a csomagoló–továbbító részlegek között,
– a sürgős megrendelések gyors kiszolgálását.
Az új rendszer telepítésének eredményei:
– 98%-os pontosságú raktári nyilvántartás,
– 30%-os élőmunka-csökkenés és
– a raktári térkihasználás 40%-os növekedése.
A készletnyilvántartás pontossága megkíméli az ellátó vagy kereskedelmi

egységeket a felesleges beszerzésektől. Ugyanakkor a rendszer teljesítménye
nagyobb a korábbihoz képest, kevesebb képzett munkaerővel.
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