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Halló, halló!
Bizonylat nélküli komissiózás irányítása
emberi hanggal

Ilyen még nem volt: bizonylat nélküli komissiózás emberi hanggal
irányítva. A Lekkerland-Tobaccolandnál jelentős mértékben növelni
tudták a komissiózási teljesítményeket az új technikai megoldás be-
vezetésével.

Komissiózási feladatok a Lekkerland-Tobaccolandnál
Naponta körülbelül ezer – mintegy hatezer különböző cikkelemből álló –

megrendelést szállítanak ki a Lekkerland-Tobaccoland raktárából. Korábban
az árukiszállítás előkészítését végző dolgozók papírral és ceruzával dolgoz-
tak. Nemrégiben vezették be az emberi hang alapján történő komissiózási
rendszert (Pick-by-Voice). Ezzel a Lekkerland-Tobaccoland Németországban
is az éllovas szerepét tölti be. „Komissiózó dolgozóink naponta számos, sok
cikkből álló megrendelés árukigyűjtési listáit dolgozzák fel. A mintarendszerrel
elsődleges célunk az volt, hogy az áruk kigyűjtése során keletkező hibákat
kiküszöbölhessük, és ezzel növeljük vásárlóink megelégedettségét”, nyilat-
kozta a Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG logisztikai felelős vezetője.
„Ezzel párhuzamosan olyan rendszert igyekeztünk keresni, amely a leginkább
megfelel alkalmazottaink elvárásainak is. Az emberi hang alapján való komis-
siózási rendszerrel ma mindkét kívánalomnak eleget tudunk tenni.” Az áruki-
gyűjtés minősége ennek a rendszernek a bevezetésével egyértelműen emel-
kedett.

Megrendelések a fejhallgatóban
Először a Lekkerland-Tobaccolandnál automatikus olvasó egységek,

szkennerek alkalmazására gondoltak. Az árukezelés javítása érdekében
azonban lemondtak az olvasópisztolyos megoldásról. Ezért olyan rendszert
kezdtek vizsgálni, amelynél a szkenner a mutatóujj gyűrűjébe épül be, és egy
alsó karhoz rögzített terminálhoz kapcsolódik. Az olvasási folyamat így egy
egyszerűen a hüvelykujj lenyomására indul el, és a kezek szabadok maradnak
a rakodáshoz.

Ennek a megoldásnak azonban jelentős hátránya volt, hogy a komissiózó
dolgozónak az állványok, illetve a kerekes árugyűjtő kocsik mellett kellett ma



radnia. „Ugyanakkor ezzel a rendszerrel nem láttuk biztosítottnak a komissió-
zási teljesítmény növekedését” érvelt a Lekkerland-Tobaccoland számítás-
technikai projektjének vezetője. A döntés végül a würseleni Topsystem Rend-
szerház GmbH Topspeech nevű emberi hang irányítású rendszerére esett,
amely a dietzenbachi Symbol Technolgies GmbH Netvision Dataphone nevű
rendszeréhez kapcsolható. Ebben a rendszerben a hangfeldolgozó egységet
a derékszíjra rögzíti az alkalmazott; az egység vezeték nélküli kapcsolatban
áll a központi komissiózó számítógéppel. Ez a telefon egy fejhallgató és egy
mikrofon segítségével kapcsolódik a rendszerbe. Miután a komissiózó dolgozó
bejelentkezett, a központi számítógép tudatja vele a fejhallgatón keresztül,
emberi hang formájában a megrendelések adatait. A hangok a dolgozót abba
a raktári folyosóba vezetik, amelybe az áruért be kell mennie, majd ahhoz a
tárolórekeszhez irányítják, amelyben az áru található. Amikor a helyszínre ér-
kezett, a tárolóhelyen található ellenőrző karaktereket igazolásként megadja.
Az áru kivételét és a darabszámot is kulcsszavakkal kell nyugtáznia a komis-
siózónak. Ha egy árukivétel sikeres volt, akkor a rendszer a következő áruki-
vételi hely azonosítóját adja meg, ezzel egy időben pedig elkönyveli az előző
áru kivételét. Amikor egy megrendelés lezárult, a központi számítógép auto-
matikusan kinyomtatja a kézbesítő számára a kiszállítási címkét.

Az emberi hanggal komissiózó rendszer előnye az, hogy egyszerűsödik
az adatgyűjtés az emberi hanggal való jelátvitel következtében, és a komissi-
ózási feladatok hatékonyabban hajthatók végre. A raktári alkalmazottak job-
ban oda tudnak figyelni a végrehajtandó tevékenységre, a munkafolyamatokat
nem kell minduntalan megszakítaniuk, mint ahogyan arra kényszerülnek a pa-
píros és ceruzás vagy a rádiós megoldásnál.

A legfontosabb eredmény: a szabadon maradó kezek
„Már a kezdet kezdetén gondolkoztunk azon, hogy vajon hogyan fog be-

válni az emberi hang felismerése, és hogy az alkalmazottak hogyan fogják
elviselni a fejhallgatót", mondta a helyi projekt vezetője. Időközben az eszkö-
zök elfogadása igen magas szintre jutott. A komissiózó dolgozók a hanggal
vezérlést munkájuk megkönnyítéseként élték meg. A rendszer előnyeként
mutatkozott meg az is, hogy nem számítógéphang irányítja a dolgozókat, ha-
nem természetes emberi hang. A beszédállományt előre felvették, és a ko-
missiózó dolgozóknak ezeket játsszák le. Mindezek eredményeképpen a hi-
bás árukihozatal részaránya a projekt kezdete óta érezhetően csökkent. A
rendszer bevezetésének kezdeti szakaszában mutatkoztak ugyan kisebb, elő-
re nem várt nehézségek, mint pl. alapzaj a rendszerben. Amikor kezdetben
például egy rakodólap a mikrofon mellett leesett, a rendszer azt üzente: „vége
a munkanapnak”.

Ezeket a problémákat később kiküszöbölték, a rendszert az esetleges
szélsőséges esetekre felkészítették. Ha például a komissiózó dolgozó egy



üres tárolóhelyhez érkezik, a hangvezérlés a targoncairányító rendszernek
magas prioritással adja át az információt. Azt az utasítást adja ki, hogy „0 fel-
vétel”, és jelzi a szállítási megrendelést a targoncairányító-rendszernek; a
megrendelés végén így végül – miközben a tárolóhelyet már feltöltötték – a
komissiózó dolgozó utólag kiveheti a hiányzó tételt. A párbeszéd teljesen átte-
kinthetővé válik, és ezért a külföldi partnereikkel sincs semmiféle problémájuk.

Utasítások anyanyelven
Az egyedi hang felismerése minden alkalmazott számára lehetővé teszi,

hogy saját anyanyelvén kommunikáljon.
A Topsystem ennek támogatása érdekében szinte nyelvtől függetlenül

alakította ki a rendszert. A kulcsszavakat tartalmazó rövid öntanulási folyamat
során a rendszer felismeri a komissiózó dolgozót, az illető azonnal munkába
állhat. A beszédkimenet mellett különleges hangok is hallhatók, amelyek a
komissiózó dolgozót optimálisan irányítják. Például egy brummogó hang jelzi
azt, hogy a dolgozó nem megfelelő helyen tartózkodik.

Az emberi hanggal irányítás egyik nagy előnye az, hogy szemben a
nyomtatott kiszedési listákkal vagy az automatikus olvasási rendszerekkel a
komissiózó dolgozó számára megszűnik a bizonylatok olvasása és az azokkal
való munka. A komissiózó dolgozók kezei szabadok, lehetővé válik az áruk
megfogása, lényegében csak a tényleges munkára kell koncentrálniuk.

A raktározási rendszer integrációja
2001. vége óta a Lekkerland-Tobaccoland frecheni raktára komissiózási

személyzetének egy részét fejhallgatóval és mikrofonnal látták el. Egy
Symbol-Dataphone készülék segítségével, amely mobil terminálként adatokat
és emberi hangot egyaránt képes rádiós jelek formájában kezelni, lehetővé
válik a közvetlen kommunikáció a központi számítógéppel (1. ábra).

A fejhallgató és az ahhoz kapcsolt mikrofon rendszerét kiegészítették ha-
gyományos vonalkódolvasó eszközzel. A kimondottan a komissiózási feladat-
ra szabott fejhallgatóeszköz kábelen a derékszíjra rögzített Netvision
Dataphone készülékhez csatlakozik, vezeték nélküli kapcsolatban áll a be-
szédszerverrel, és ezt a központi komissiózó számítógép irányítja. Az adato-
kat a hangvezérlésű rendszer a raktári nyilvántartási rendszertől egy nyílt il-
lesztési felületen keresztül kapja meg. Ezen az illesztési felületen át a meg-
rendelési adatokat gyorsan továbbítják a hangvezérlésű rendszerbe, időkö-
vetően közbenső tárolásra kerülnek egy személyi számítógép alapú Windows
NT-re szervezett számítógépen, amelyek így jutnak el a komissiózó dolgozók-
hoz.

A Lekkerland-Tobaccoland PMS raktári nyilvántartása hangvezérlésű
komissiózási rendszerének teljes koncepció tervét a stuttgarti Agiplan a+o



Software GmbH készítette. A raktári nyilvántartásban is egyértelmű korszerű-
sítéseket hajtottak végre: ami korábban bizonylatok alapján működött, az most
bizonylat nélküli rendszerben megy. Mivel az emberi hang felismerése a be-
széd szerveren fut, egyszerűen lehetett megoldani a raktári nyilvántartási
rendszerhez való illesztést. Ezáltal a teljes raktári rendszer integrációja is
megoldhatóvá vált, úgyszólván on-line követést tett lehetővé: néhány másod-
percen belül valamennyi alkalmazott áttekintheti a teljes raktári készletet, és
így leegyszerűsödik az áruutánpótlás is. Megvalósítható a valós idejű áru-
utánpótlás, és a folyamatos készletfeltöltés. Az emberi hang alapú irányítás
biztosítja azt is, hogy a raktári nyilvántartás vezetéséhez nem szükséges utó-
lagos tevékenység, kevesebb a hibalehetőség és mindig az aktuális készlet-
állománnyal tudnak dolgozni.

1. ábra A Lekkerland-Tobaccoland komissi
kommunikációs hálózata

Az SAP R/3, mint alaprendszer mindeközbe
rendszer a PMS számára szolgáltatja az összes
amelyekkel a beszédszerver kommunikál. A beszé
datokat beszédutasításokká alakítja át, és közvetlen
hoz juttatja el széles hullámsávú rádiójelek formájá

PMS

PbV bővítés

SAP
symbol
ózó rendszerének

n érintetlen maradt. Ez a
 olyan szállítási feladatot,
dszerver a szállítási fela-
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sávú rádión kommunikál az összes targoncavezető, akik az utántöltési fela-
datokat látják el. A Topsystem megfelel az összes piacon fellelhető szabvány-
nak, így a gyors adatcsere WiFi (802.11B) szabványnak a H.323, a vezeték
nélküli telefonálás szabványának.

Telefonos kapcsolat a központi számítógéppel
A kezeket felszabadító (Hands-Free-System) hangvezérlésű rendszer

központi hardver eleme a Netvision-Dataphone, amely a Symbol által szaba-
dalmaztatott Voice-ower-IP technológián alapul. A felhasználó számára ez a
rendszer emberi hangú és adatkommunikációt egyaránt biztosít egy sajátos
web-készülék segítségével. A Netvision-Dataphone web-munkaállomásként,
mobil számítógépként, vonalkódolvasó eszközként vagy telefonként használ-
ható. A felhasználók ezen a módon adatokat vihetnek be segítségével, továb-
bíthatják azokat rádión keresztül a többi kollégájuknak, akik valamelyik másik
üzemegységben dolgoznak, illetve vonalkódokat olvashatnak és adatokat tá-
rolhatnak vele.

A Topspeech rendszer a hagyományos rádiós kapcsolat helyett Voice-
over-IP (internet protokollon alapuló hangátviteli rendszer) technológiát hasz-
nál, amely adatátviteli telefonos kapcsolatban áll a központi számítógéppel. A
komissiózó dolgozó a Voice-over-IP telefont hagyományos telefonként is
használhatja. Ha a munkafolyamat során az adatcserével kapcsolatosan ne-
hézségek lépnének fel, közvetlenül fel lehet hívni a raktári irodát, és nem kell
oda bemenni. Az internet protokollon alapuló hangbeviteli rendszer szabvá-
nyos hardver elemek szabványos használatán alapul. A hardver elemek nem-
csak hogy könnyebben kezelhetők, mint más hasonló rendszerek, hanem
mindenekelőtt olcsóbbak és korszerűbbek is azoknál.

Az árukezelési utak lerövidülése
A komissiózási tevékenység termelékenysége a Lekkerland-Tobacco-

landnál két szempontból is javult. Az egyik legfontosabb szempont a raktártér-
ben a dolgozók által megteendő utak hossza. Ebben is segítségükre jön a
hanggal irányítás: mivel nem kell kiszedési lista bizonylatot kezelni, a komissi-
ózó dolgozó megtakarítja az ennek felvételéhez szükséges utakat és az elké-
szítésükre várakozás idejét. Ezen kívül a hang alapján komissiózó módszer
párhuzamos megrendelés-feldolgozást is lehetővé tesz. A dolgozó egyszerre
két, vagy több megrendelést is feldolgozhat.

(Dr. Tokodi Jenő)

Hörst du die Stimmen? = Logistik Heute, 2002. 5. sz. p. 18–20.
Houck, D.; Meempat, G.: Call admission control and load balancing for voice over IP. =
Performance Evaluation, 47. k. 4. sz. 2002. márc. p. 243–253.




