
ELLÁTÁSI–ELOSZTÁSI LOGISZTIKA

Élelmiszer-kereskedelem –
az ellátási lánc körbeér

Ha besétálunk a legközelebbi ABC-áruházba, azt várjuk, hogy ösz-
szefutunk a környékbeli ismerőseinkkel, a bolt szépen ki van világít-
va, megtalálunk mindent, ami a bevásárló listánkon szerepel, meg-
szokott dolgokat vásárolhatunk, a pékáru friss, a fagyasztott termé-
kek hidegek, a pénztáros gyors – és természetesen alacsonyak az
árak. Ehhez persze teljesülnie kell egynéhány logisztikai elvárás-
nak is!

Trendek az élelmiszer-kereskedelemben
A lánc a termék-előállítóktól a nagykereskedelmi raktárakba, illetve a kis-

kereskedők tulajdonában lévő elosztó központokba vezet, majd végül az élel-
miszer-áruházakba. A lánc minden tagja arra összpontosít, hogy a bolti polc-
sorok között sétáló vevő elégedett legyen, s mindannyiuknak az ő szeszélyei-
nek kell engedelmeskednie. Mivel a kiskereskedők vannak legközelebb hoz-
zájuk, ez elsősorban tőlük követel meg hatalmas erőfeszítéseket. Mindez a
logisztikára is komoly hatással van. Cégvezetőkkel készített interjúkból a kö-
vetkező trendek rajzolódtak ki:

• Nagyobb hatékonyságot és több szolgáltatást követelnek a teljes ellá-
tási láncon.

• Jobb átláthatóságra és együttműködésre van igény a lánc elemei kö-
zött.

• Elvárások a komissiózási folyamatok fejlesztésére.
• (Elsősorban a jövőben) leolvasó alapú kereskedelem és intelligens

(smart) csomagolás.

A kiskereskedők hatalma
Várható, hogy a jövőben a kiskereskedők nagy nyomást fognak gyako-

rolni a raktárakra, illetve az előállítókra. Megkövetelik a forgalmazóktól a haté-
konyabb szervezést és a jobb szolgáltatásokat. A pár évvel ezelőtti állapotok-
kal szemben, ma a kiskereskedők a meghatározó láncszemek. Náluk vannak
a csábító polcok, az árrés, valamint az áruk elhelyezése is tőlük függ. Infor-
mációs központokká váltak: tőlük indul felfelé az ellátási láncon az igény a



jobb, az elvárásokra rugalmasan megfelelő szolgáltatások iránt. Az ellátási
láncot arra ösztönzik, hogy a hatékonyabban tervezzék az árakat és az ellá-
tást. Ez készteti az ellátókat az együttműködésre. 

A raktárakban természetesen ma sem folyhatna a munka a hagyomá-
nyos anyagmozgatási technológiák nélkül, ám rengeteg az olyan cég, amelyik
az élelmiszer-kereskedelem ellátási láncának informatikai oldalára fekteti a
hangsúlyt. Várható azonban, hogy ennek kialakítása után a figyelem még in-
kább az automatizálás, illetve az információs rendszerek működését biztosító
hardverek felé fordul.

Mindenki összébb húzza magát
Veszélyben a független nagykereskedelem

A kiskereskedők irányította élelmiszer-kereskedelmi ellátási láncon min-
denkinek összébb kell húznia magát. Ez leginkább a független nagykereske-
dőket érintheti. Ezek várhatóan megszűnnek, de legalább is csökkenni fog a
jelentőségük, ami annak a következménye, hogy kiterjeszkednek a nagy lán-
cok, saját elosztó központjaikkal és nagykereskedelmi irányításukkal együtt.
Persze vannak kivételek, amelyek dacolnak a trenddel. Van olyan független,
amelyik egymilliárd USD forgalmát öt év alatt ötmilliárd USD-re növelte. Tehát
a történet még nem ért véget.

Néhány megrémült független azzal próbálja biztosítani a fennmaradását,
hogy feljebb lép az ellátási láncon, s azt mondja a gyártónak: „Ne aggódj az
elosztás irányítása miatt – leszek én az elosztóhálózatod!”

Mások a harmadik fél logisztika (third-party logistics, 3PL) területén pró-
bálkoznak. Az élelmiszergyártóknak általában vannak átmeneti raktáraik, ahol
az áruikat a nagykereskedőkhöz szállítás előtt tárolják. A kiskereskedők utál-
nak fizetni az ilyen raktározásért a gyártóknak, így néhány nagykereskedő fel-
ajánlotta, hogy kiveszi ezt a gyárak kezéből, ha a kiskereskedő ígéretet tesz
arra, hogy bizonyos mennyiségű árut vele tároltat. Néhány nagykereskedőt ez
a gondolkodás arra vezetett, hogy nagyobb, hatékonyabb raktárakat építsen a
3PL funkciók betöltésére.

A gyártók sem immúnisak

Az élelmiszergyárakra is nagy nyomás nehezedik, hisz az elosztók nem
csak jobb szolgáltatásokat várnak tőlük, hanem azt is, hogy gyakran, kis tétel-
ben, kevert rakodólapon, azonnal szállítsanak. Úgy tűnik, az ellátási láncon
mindenkinek az a végcélja, hogy legkisebbre csökkentse a készleteket és a
készletezési költségeket (utána pedig ha lehet még tovább), anélkül, hogy
azok a szükséges készletszint alá süllyednének. Finom egyensúlyozás ez:
egyeseknek csábítóan alacsony szintre süllyesztik az árakat, míg másoknak a



még épp elviselhető határig emelik. Arra a játékra emlékeztet, amikor zenére
kell körbejárni székeket, s mikor csönd lesz, mindenki leül, de mindig lesznek
olyanok, akiknek már nem jut hely.

Átláthatóság és együttműködés 
A válasz az információ

Az együttműködés és a jobban átlátható ellátási lánc (ahogy egyesek
hívják, az „üvegcsővezeték”) az egyik útja annak, hogy az elosztók és a gyár-
tók fellendüljenek és fennmaradjanak. Mindez a kiskereskedőkre is igaz.

Átláthatóság és együttműködés (visibility and collaboration) – a két foga-
lom „kéz a kézben jár egymással”. 

• Az átláthatóság azt jelenti, hogy az ellátási lánc különböző résztvevői
elektronikusan, valós időben tekinthetnek be egymás irányításába.
Láthatják, kinél, milyen termék van, mennyi és hol.

• Az együttműködéssel életre kel az átláthatóság. Megkönnyíti a partne-
rek közti kereskedelmet a vállalaton belül és a vállalatok között is.

A legtöbb cég azért használt különböző rendszereket, hogy átláthatóvá
tegye raktári folyamatait. A nagy lökést most az jelenti, hogy átláthatóvá válik
az egész vállalat. Üzenetalapú infrastruktúrának is hívják az olyan formákat,
ahol a különböző raktár-irányítási rendszereket (warehouse management
system, WMS) egy IT (információtechnológiai) gerincre fűzik fel.

Az élelmiszerüzlet-láncokban, a beszerzésen keresztül, a legkülönfélébb
WMS-ek működnek, amelyek ugyanazt csinálják, anélkül, hogy egymással
kommunikálni tudnának. Vagyis, ha egy beszerző arra kíváncsi, hány doboz
bab érhető el vállalatnál, elég nehezen kaphat kielégítő választ. Tehát egy
olyan kommunikációs hálózatra van szükség, amelyikbe be lehet kapcsolni
minden információs rendszert, így az szétosztja az adatokat az egész ellátási
láncon, nem csak a vállalaton belül.

A megoldás egy része a „harmadik fél” alkalmazás-szervizszolgáltatóktól
(application service provider, ASP) függ, akik olyan kommunikációs alkalma-
zásokat futtatnak, amelyek a teljes vállalaton, illetve vállalatokon belül írható
és olvasható adatokat szolgáltatnak azonnal, valós időben. Tehát a beszerző
rögtön tudja, hány doboz bab áll rendelkezésre. Rendszer magába foglalja az
esemény-ügyintézést is, vagyis nyomon követi az eseményeket és azonnal
riaszt, ha az kilép az előre meghatározott keretek közül. A példánál maradva,
ha a babkonzervkészlet a szükséges alá csökken, a rendszer egy e-mailt küld
a beszerzőnek, hogy tegyen valamit, mielőtt a kis gondból nagy lesz.

Pillantás a vállalaton túlra
Az ellátási láncon lefelé és felfelé zajló, a vállalatok határain túlnyúló, ke-

reskedelmi partnerek közötti együttműködést, elsősorban az élelmiszer-



kiskereskedőknek az az igénye ösztönzi, hogy a fogyasztói elvárásokat valós
időben osszák meg a gyártókkal és a kereskedőkkel. A kiskereskedők tudják,
hogy ezáltal csökkenthetik elosztó központjaik és készleteik méretét, hisz le-
rövidülnek a megrendelésteljesítési idők. Abban is reménykednek, hogy ezál-
tal csökkenthető a gyártási költség, mert a kereskedők tudni fogják, miből
mennyit érdemes venni.

Egyes élelmiszer-kiskereskedőknek nemcsak a gyártókkal érdemes
megosztani az információkat. Többek között ki lehet terjeszteni a kereskedők
irányította elosztó központok készleteire és az egész szkenner alapú kereske-
delemre is. Így a tulajdonjog csak akkor kerül át a kereskedőtől a kiskereske-
dőhöz amikor a terméket beszkennelték nála.

Az átláthatóság nélkülözhetetlen a szkenner alapú bizományi készletek
kereskedelméhez. A gyártóknak biztosan tudniuk kell, hogy nem épp akkor
fogynak-e ki valamelyik készletből, amikor annak az utánpótlása pont akado-
zik. Az üzleti folyamatokat és a mérést még alaposan fejleszteni kell ahhoz,
hogy el tudják kerülni az ilyen eseményeket.

Az internet egyszerűbb és olcsóbb
Hatékony együttműködési szoftverek segítik a kereskedők és a boltok

közötti párbeszédet. A legnépszerűbb a web alapú XML, ami rendkívül fel-
gyorsítja az ellátási lánc mozgását, hisz a szükséglet megjelenésére azonnal
felelni tud az ellátás. A kereskedők pontosan teljesíteni tudják a vásárlók igé-
nyeit – nem szállítanak sem többet, sem kevesebbet. A raktárakban épp csak
akkorák a készletek, hogy ki ne fogyjanak, amivel az iparban évi többszáz mil-
lió USD takarítható meg.

Automatizálás – csak óvatosan!
Az automatizálás az egyik lehetséges válasz a hatékonyabb ellátási lánc

iránti igényre és a kiskereskedők egyre szorítóbb elvárásaira. Persze ez ön-
magában nem elég. A hardvernek egy olyan raktár-irányítási rendszerrel kell
párosulnia, amelyik valós időben képes ellenőrizni az eszközöket. 

A kemény dió
Az automatizálás kényes pontja az élelmiszeriparnak és kereskedelem-

nek. Az üzlet jól működött mindenféle korszerű technológia nélkül is. A kis
profit áll szemben a gyorsabb anyagmozgatási gépek igényével szemben.
Találkozni olyan ultramodern elosztó központokkal, amelyekben a legfejlet-
tebb gépek gyakran egyesével válogatnak. Nagyon sok összetevőt kell meg-
vizsgálni ahhoz, hogy eldöntsék, szükség van-e egy automatizált megoldásra,
például egy automatizált raktározási és visszakereső rendszerre (automated
storage and retrieval system, AS/RS). Kis tételek esetén az automatizálás na-
gyon



drága, ám a növekedést nem lehet követni pusztán még több alkalmazott
foglalkoztatásával. Ráadásul egyre nehezebb jó raktári munkásokat találni.
Sokan javasolják, hogy az automatizálás előtt, mindenképpen szimulálják az
alkalmazást, mert a későbbi illesztési nehézségek kiküszöbölése igen sokba
kerülhet. 

Komissiózás – a leggyengébb láncszem?
Az ágazati vezetők szerint az komissiózás területén várható a legna-

gyobb fejlődés. Leginkább ez növelhetné a hatékonyságot, hisz sok ABC-
áruház-láncban az alkalmazottak többségét épp az áruk összeválogatása köti
le. Nagyon ritka, hogy valós idejű megrendeléskövetésre képes raktár-
irányítási rendszert alkalmaznak, pedig ez az alapja későbbi hatékony tech-
nológiai fejlesztésnek. 

A beszédfelismerés mint csodaszer
A fejlesztések egyike lehet például a beszédfelismerés, ami egyre ponto-

sabb, egyre inkább kiszűri a háttérzajt, képes hosszabb mondatok és egy
szótagos kifejezések (pl.: „egy”) értelmezésére is. A legújabb modellek köny-
nyűek és kicsik. A beszédfelismerő rendszerek természetes és szintetizált
emberi hanggal is dolgoznak, így kétirányú kommunikációt tesznek lehetővé
az komissiózó személy és a raktár-irányítási rendszer között. A „hangos ko-
missiózással” a dolgozónak nem kell megállítania és leolvasnia a terminálo-
kat, vagy gombokat nyomogatnia, vonalkódokat szkennelnie. Elég, ha kap egy
üzenetet a fejhallgatóján (például „az AB-12-es helyről 30 csomag az XYZ le-
vesből”). Válaszol rá, hogy „rendben”, odamegy a megadott helyre, ahol be-
mondással megindítja a kitárolást. Kezei szabadon maradnak, még a szemét
se kell levenni a munkáról. A komissiózáson kívül, az áruátvételtől a feltöltésig
számos más területen alkalmazható a beszédfelismerés. Az átállt elosztó
központok 9,7–15%-os termelékenységnövekedésről számolnak be. A beve-
zetéssel mintegy 75–80%-kal csökken a hibák száma is az élelmiszer-
kereskedelmi elosztó központokban. 

A U.S. Foodservice egyik telepén 35 elosztónál vezették be a beszédfel-
ismerés technológiáját. Mindössze öt hét alatt a megrendelések pontossága
300, a megrendelések teljesítése 125, a termelékenység 15%-kal nőtt. Pedig
ez az elosztó központ előtte sem teljesített rosszul, egyike volt a cég 64 telep-
helye közül a tíz legjobban működőnek. Ma már az első helyen áll.

A fenti előnyök mellett a következőket emelték ki:
• a hibák csökkentésével kevesebb a papírmunka és az ezzel járó kia-

dás;
• a dolgozók betanítási ideje ötről három hétre csökkent;
• mivel a dolgozók keze és szeme szabad, kevesebb a baleset.



Szkenner alapú kereskedelem –
szemtől szemben a fogyasztóval

A szkenneren alapuló kereskedelem egyre inkább feltörő üzletviteli mo-
dell, amely az ellátási lánc együttműködés újabb részleteire összpontosít: a
fogyasztóra, amikor az átveszi az árut. Ez a bizományi áruértékesítés egy új
formája, ahol a termék a gyártó tulajdonában marad egészen addig, amíg a
fogyasztó meg nem veszi. Automatikussá válik az áruutántöltés, a megrende-
lés, a számlázás. A szkenner alapú kereskedelem nagyon szoros adategyez-
tetést és adatkarbantartást igényel mind a kiskereskedőtől, mind a gyártótól.

Raktáráruházak – az első tesztek

A szkenner alapú kereskedelem már régóta megvalósítható az EDI
(electronic data interchange, elektronikus adatátvitel) segítségével, bár a fo-
lyamat meglehetősen bonyolult. Régebben az adategyeztetés szinte lehetet-
len volt a kereskedelmi partnerek között, mivel mindenki különböző informá-
ciótechnológiai rendszereket és számítógépes felületeket használt. Amióta
azonban rendelkezésünkre állnak a harmadik fél alkalmazás-
szervizszolgáltatók internetes megoldásai, a világ megváltozott, sokkal köny-
nyebb a kapcsolatteremtés. 

A fentieket két ágazati szintű próbafelmérés vizsgálta a közvetlen értéke-
sítéssel foglalkozó raktáráruházaknál (direct store delivery, DSD). A vizsgálat
azt mutatta, hogy csökkent a beléptetési idő és a számlázási hibák száma.

Az új módszer kínálta lehetőségek egyelőre beláthatatlanok.

RFID és MEMS –
jön az intelligens csomagolás

Az elkövetkező évek nagy technológiai várakozása, az intelligens cso-
magolás elterjedése. Bár nem fogja kiszorítani a vonalkódos azonosítást,
sokkal többet tud annál, ráadásul más technológiákkal is kombinálható. Ol-
vasható és írható, vagyis az ellátási láncon a termelőtől az elosztón át a kiske-
reskedőig haladó termék nyomon követhető és számos információt elárul ma-
gáról. 

Rádiófrekvenciás azonosítás

Az alap intelligens csomagolás a rádiófrekvenciás azonosítás (radio
frequency identification, RFID) elvén működik. Ez az érintés nélküli érzékelő
technológia olyan mikroáramkörös transzponderekkel (tag) működik, amelyek
már tizenöt éve, vagy még régebben piacon vannak, ám magas gyártási költ



ségük folytán korábban nem terjedhettek el. 2000 körül azután látványosan
leesett az áruk, s így versenyképessé vált a vonalkóddal.

Kezdetleges formáikkal először a könyvtárakban és a boltokban találkoz-
hattunk, ahol a kivétel nélkül elvitt könyvet, vagy a fizetés nélkül kivitt ruhát
jelzik RFID-technológiával.

Fejlettebb változatait a gyártásban alkalmazzák. Tipikus felhasználása
lehet egy gépkocsimotor-szerelősor, ahol teszt- és egyéb adatokat raktároz-
nak el a motor transzponderébe, amelyeket bárki (vagy bármely gép) el tud
érni író–olvasó eszközével.

Mikroelektronikai molekularendszer

Még újabb keletű intelligens csomagolástechnika a termékek önellenőr-
zése. Ez egy másik rádiófrekvenciás (RF) készülék, a mikroelektronikai mole-
kularendszer (microelectronic molecular system, MEMS) csip, amely képes
észlelni a környezet változásait, a hőmérsékletet, a páratartalmat, a rezgést, a
lökést, a kémhatást, a korróziót, a baktériumokat. 

Az MEMS és az RFID technológiák együttes alkalmazásával jobban át-
láthatóvá válik a termékek útja. Mondjuk egy sajtszállítmányt küldenek egy
wisconsini gyárból egy ABC-áruházlánc chicagói raktárába. Egy RFID-leol-
vasó jelzi, hogy a transzponderrel jelölt rakodólapok épp most érkeztek
Milwaukeebe. Az információ a chicagói elosztó központba kerül, ahol ki tudják
számítani az érkezést. Mielőtt megjönne az áru, a raktár-irányítási rendszer
már meg tudja határozni a rakodólapok helyét. Ha MEMS-csipet is alkalmaz-
nak, akkor a raktár arról is értesülhet, ha valami károsodás érte az árut, pél-
dául hosszabb ideig túl magas volt a hőmérséklete. Így még időben vissza
tudják utasítani a szállítmányt. 

(Z. Jármay Katalin)
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