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LOGISZTIKAI RENDSZEREK

A termék teljes életciklusát végigkísérő számok
Szabványos vonalkódos üzleti folyamatok és egy rádiós olvasóegy-
ségre alapozott szabványos vonalkódrendszer segíti a Bayer AG lo-
gisztikai folyamatainak hatékony és biztonságos végrehajtását.

Új logisztikai koncepció
A logisztikai folyamatok megbízható és teljes körű végrehajtása a Bayer

AG. raktáraiban és termelő üzemeiben a vegyi és gyógyszeripari termelési
folyamatokra vonatkozó biztonsági és minőségi szabványok betartásának
előfeltételévé vált. Egy átfogó, vonalkódos azonosításon alapuló logisztikai
koncepció támogatja a kitűzött célok elvégzését. Rádiós elven működő auto-
matikus olvasóeszközök alkalmazásával a dolgozók számára helyben, a
gyártásban és a raktárban is lehetségessé válik valamennyi adat hibátlan ösz-
szegyűjtése és az összes fontosabb adat automatikus könyvelése a föléren-
delt elektronikus adatfeldolgozó rendszerben, párhuzamosan a
megrendeléskezelés fizikai folyamataival. A hagyományos munkafolyamatok-
kal ellentétben a megrendelési bizonylatok és a kapcsolódó kézi könyvelési
tevékenység az üzemi iroda egyik képernyős munkahelyén lehetséges, ami-
nek során az anyagi és az információs folyamatok a rendszer támogatásával
kapcsolódnak össze, így a gyártási és a raktározási tevékenységek biztonsá-
gosabban és hatékonyabban hajthatók végre.

A Bayer az SAP rendszert konszern szinten vezette be, és ezzel párhu-
zamosan átszervezte összes üzleti folyamatát, valamint konszern szinten be-
vezette a vonalkódos támogatású szabványos működtetési felületet, ennek
révén az üzleti folyamatok költségeit jelentősen csökkentette. A fejlesztést
központi projekt keretében hajtotta végre, melynek során szabványos, az SAP
által integrált, vonalkódos támogatású üzleti folyamatokat hozott létre, és
megteremtette a műszaki feltételeket a teljes belső működés rádiós olvasó-
rendszerre alapozott technológiájának megvalósításához (Bayer szabványos
vonalkódrendszer).

A vonalkódos rendszer telepítése következtében jelentősen csökkentek
az üzemeltetési költségek, és növekedett az üzemeknek a bevezetési projekt
iránti motivációja: a kifejlesztett szabványos rendszer 2001 októbere óta áll
rendelkezésre és azóta a különböző üzleti területeken és telephelyeken al-
kalmazzák sikeresen.
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A Bayer sokoldalú nemzetközi vállalat, amely sokszálú és egymással
hálózatosan összekapcsolt gyártási és logisztikai folyamatokkal jellemezhető.
A különböző üzleti területek és gyártóegységek közötti belső anyagáramlás
váltotta ki az igényt a szabványos, egységes vonalkód-támogatású végrehajtó
rendszer kialakítása iránt. A projekt keretei között megvalósult vonalkódos tá-
mogatású folyamatok a gyártás és a raktározás összetett területén lefedik az
összes belső folyamatot; az első vonalkódprojekt bevezetésekor már megje-
lentek a rendszer előnyei.

A szabványos, vonalkód-támogatású üzleti folyamatok
A vonalkódos támogatású üzleti folyamatok egységesítésének fontos

előfeltétele az egységes vonalkódszabvány. A Bayer az EAN 128 nemzetközi
szabványt választotta ki: minden Bayer AG. által végrehajtott, vonalkód-támo-
gatású üzleti folyamatban a logisztikai egységek (rakodólapok, tartályok,
egyéb speciális szállítótartályok stb.) átfogó, egységes és egyértelmű azono-
sításához az ún. NVE (Nummer der VersandEinheit, küldeményazonosító
szám) azonosító kódot alkalmazzák. Az NVE az EAN128 egy sajátos alkal-
mazott formája, amely a logisztikai egységeket egy egész világon elfogadott
egységes azonosító számmal látja el. Ez az azonosító szám a logisztikai egy-
séget teljes élettartama alatt követni tudja az ellátási láncban a szállítótól az
ügyfélig. Az NVE-kódot a logisztikai egységre rögzítve, a vonalkódrendszer a
vállalatirányítás adatforgalmának minden területén kulcsfontosságú termék-
jellemzővé válik. Az NVE-kód rendszerint a termék-, illetve küldeménycímke
egy része.

A vonalkódos támogatású üzleti folyamatoknak a kereskedelemben ren-
delkezésre álló, rugalmas rendszerfelületen kell működnie, amely az SAP-hez
kapcsolódó mobil végkészülékeken (rádiós olvasóegységek, targonca fedél-
zeti terminálja) elérhető, és az egyedi üzleti folyamatokba beépíthető. A pia-
con az ilyen rádiós támogatású, SAP-kompatibilis vonalkódolvasók az utóbbi
években gyorsan fejlődtek. A decentralizált működtetési felületű rendszerek
(SAP Bolt-On-Systeme) mellett független szoftverfejlesztő vállalatok is kínál-
nak az SAP R/3-ba integrálható megoldásokat. E készülékek mindegyike (le-
gyenek azok rádiós olvasóegységek vagy mobil terminálok) a ma érvényes
rádiókészülék-szabványok szerint működik, azaz a nyílt rendszerű rádiós esz-
közök beszállítóira érvényes előírásoknak felelnek meg.

A cél a lehető legnagyobb rugalmasság elérése
Annak érdekében, hogy a funkcionalitás, a jövőbeli rendszerbővítésekkel

és más decentralizált üzemirányító rendszerekkel (pl. címkerendszerek) a le-
hető legnagyobb rugalmasságot lehessen elérni, a Bayer szabványosított
vonalkódrendszere a decentralizált SAP Bolt-On-Plattformon helyi adatbázis
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ként működik. A rendszer kiválasztása piaci elemzésen alapult, amely számos
szempontot vizsgált egyidejűleg. Az 1. ábra a rendszer elemeit szemlélteti.

A dolgozó rádiós olvasóegységével összegyűjti a kezelt logisztikai egy-
ségre vonatkozó adatokat, és a készülékben tárolja a feladat végrehajtáshoz
szükséges információkat. Az adatátviteli pontok lehetővé teszik a rádiós adat-

cserét a mobil végkészülékek között, és a rádiós hálózatot a hagyományos
vezetékes adatfeldolgozó rendszerbe kapcsolják. A rádiós egységek, valamint
az adatátviteli pontok, és a mobil eszközök közötti hatótávolság az építészeti
adottságoktól és az alkalmazott technológiától függően hetvenöt–ötszáz méter
lehet. A vonalkódrendszer szoftvere megfelelő illesztő egységgel rendelkezik
az SAP kapcsolathoz egy Windows 2000 szerver segítségével, amelyen saját
MS SQL szerveradatbázis működik.

1. ábra A vonalkód-tá
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tosabb adatokat hibamentesen gyűjthetik össze és közvetlen párbeszédet tud
folytatni a rendszer az SAP-vel. Ennek során a működéshez szükséges ada-
tok áttölthetők és kezdeményezhető az automatikus könyvelés is. A targoncás
munkaállomás hasonló vezetékes kapcsolatban áll a beépített olvasókészülé-
kekkel. A műszaki környezetből adódóan a mobil terminálok képernyőjének
információszolgáltatása a hagyományos SAP-munkahelyekhez képest termé-
szetesen erősen egyszerűsített: a rádiós olvasóegységek képernyőjén legfel-
jebb nyolc–húsz sor lehet. Az SAP megrendelés-adatokat a vonalkód-
rendszernek a képernyőn ábrázoláshoz megfelelően tömöríteni kell. Ez a kor-
látozás nem jelent hátrányt, az alkalmazottaknak csak a tevékenységük vég-
rehajtásához szükséges adatokat kell látniuk a kijelzőn.

   a szállítási megrendelések kiadása                        

2. ábra A beraktároz
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folyamatot. A dolgozónak emellett különböző olvasási lépéseket is végre kell
hajtania: a kezelendő logisztikai egységek mellett pl. a raktári tárolóhely azo-
nosítását vagy a megrendelési bizonylat adatainak felvételét is elvégezheti.
Tevékenységének ellenőrzése céljából a készülék képernyőjén a megrende-
lés aktuális adatait jelenítheti meg, és az olvasott logisztikai egység adatai is
megjeleníthetők. A dolgozó bármilyen adatot visz be a rádiós egységen, az
azonnal a vonalkódrendszer helyi adatbázisába kerül, illetve az SAP azt felül-
vizsgálja. Így az összes aktuális SAP-ben tárolt adat on-line módon a dolgozó
rendelkezésre áll. Hibás adatbevitelkor, például a nem megfelelő rakodólap
adtainak beolvasásakor, a készülék kijelzőjén egy megfelelő hibaüzenet jele-
nik meg. A 2. ábra egy egyszerű példát mutat be a Bayer-vonalkódrendszer
egy jellegzetes betárolási feladatának végrehajtásáról.

Tapasztalatok és tervek
A Bayer-vonalkódrendszer első telepítésére 2001. októberében került sor

a dormangeni növényvédő szer gyár telephelyén. Itt az összes logisztikai te-
vékenységet, beleértve a szállítást is, a rádiós olvasóegységgel támogatott
vonalkódrendszer irányítja. A gyártó és raktárépületekben összesen hatvanöt
adatbeviteli pontot hoztak létre. A dolgozók is nagyjából ennyi végkészülékkel
rendelkeznek. Ezekkel naponta általában mintegy ezerötszáz rakodólapmoz-
gást visznek fel a vonalkódrendszerbe. Időközben ugyanilyen rendszert tele-
pítettek az antwerpeni telephelyen is. További hasonló projektek vannak még
a tervezés illetve a kivitelezés szakaszában. 

(Dr. Tokodi Jenő)
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