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ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK

Az alap követelmény: rugalmas logisztika –
korszerűsítés hat lépésben

A vállalatok környezetében manapság mélyreható változások men-
nek végbe. Ennek következtében új követelmények lépnek fel a lo-
gisztikával szemben. Az áruválaszték bővülése, az egyre kisebb so-
rozatnagyságok, a rövidebb innováció és termékéletciklusok, vala-
mint az erősen hullámzó kereslet nemcsak előre tervezett megoldá-
sokat, hanem nagy reakcióképességet igényel a logisztikától.

Tárgyszavak: logisztikai rendszer; rugalmasság; tervezés;
turbulenciaelemzés; logisztikai lánc; korszerűsítés.

A logisztikai rendszerek hagyományos tervezésekor nem lehet elég jól
igazodni a változó környezethez. Ezért olyan tervezési módszerre van szük-
ség, amely biztosítja azt, hogy már a tervezés során tekintettel legyenek a
megkívánt rugalmasságra és reakcióképességre. E követelmények kielégítése
érdekében dolgozták ki a logisztikai tervezés olyan módszerét a Müncheni
Műszaki Egyetemen, amely a logisztikai rendszernek az igényekhez alkal-
mazkodását sokváltozós sorozatgyártás mellett is lehetővé teszi. Ez a mód-
szer útmutatást ad a tervezőknek, meghatározza a szükséges tervezési lépé-
seket és egyszerű segédeszközöket ad a tervezéshez.

Hat tervezési lépés
A logisztikának a tervezési adatok változására reagáló képességét az

egész logisztikai láncra kiterjedő rugalmasságával lehet elérni. A tervezési
módszer felhasználja a jelenlegi eljárásokat és kiegészíti azokat a rugalmas
tervezés szempontjaival; felkészül a követelmények prognosztizált módosulá-
sára, pl. a darabszámok változásaira (1. ábra). A tervezés hat szakaszban
megy végbe.

Első szakasz
A tervezés előkészítésének első szakasza egy turbulenciaelemzés. Először

a tervezendő logisztikai rendszer környezetét elemzik, a vevői és piaci szeg-
menseket „clusterekbe” sorolják. A tagolásnál alapvető szempontok a globális
hatások (pl. szociokulturális fejlődés, makroökonómiai változások), a külső kör-
nyezeti tényezők (értékesítési piacok, verseny, beszállítók), valamint a vállalat
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belső kritériumai (termelési eljárások, a munkatársak szakismeretei). Ezek közül
jelenleg az értékesítési piacok változása, a versenytársak aktivitása, a termelési
eljárások rugalmasságának növelése van a legnagyobb hatással a logisztikára. 

1. ábra Logisztikai rendszerek hosszú távú képessége

A környezeti hatások értékelése a pontosan ismert változásokat (pl. a
szállítandó mennyiség, a szállítási kapacitások, a szállítási gyakoriság válto-
zásai) egy hatásmátrixban foglalják össze, ennek alapján sorolják be a hatá-
sokat dinamikájuk és komplexségük alapján a turbulenciaportfólióba.

Második szakasz
A rugalmasság tervezése a piaci szegmensek értékelésén alapul. A ter-

mékek életciklusának és a turbulenciaportfóliónak figyelembevételével
szcenáriókat kell kidolgozni, egyidejűleg meghatározva a rugalmasság szük-
séges mértékét. Az egyes szcenáriókhoz kapcsolódva felmérik a döntési le-
hetőségeket és a logisztikai lánc alternatív megoldásaira alakítanak ki javas-
latot. Végül kidolgoznak egy korszerűsítési stratégiát, amely a korszerűsítési
megoldások legmegfelelőbb kombinációján alapul és logisztikai rendszer táv-
lati fejlesztésének lehetőségeit írja le.

Harmadik szakasz
A nagyvonalú (durva) tervezés megkezdéséhez meghatározzák az érték-

termelés egyes lépéseit és ezek belső és külső kapcsolódásait. Az értéktermelés
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minden lépéséhez irányítási, diszpozíciós, tartalékolási és disztribúciós stratégiát
határoznak meg; leírják az anyagi és információs folyamatokat. Emellett áttekin-
tik átmeneteket a más logisztikai lépésekhez és termelési rendszerekhez.

Negyedik szakasz
A részletes (finom) tervezés keretében a kiválasztott logisztikai koncepci-

ókat részletesebben kidolgozzák. Ehhez át kell tekinteni a beszállításokat a
készletezés, a szállítás módja, tételnagysága, gyakorisága szempontjából.
Kidolgozzák az anyagmozgatás és raktározás műszaki megoldásait. A vál-
toztatási lehetőségek biztosítása érdekében gondolni kell a bővítés lehetősé-
gére, az egyes rendszerek integrálására. Végül ebben a munkaszakaszban
kell a szervezeti megoldást és a felelősségi köröket meghatározni.

Ötödik szakasz
Ebben a munkaszakaszban kerül sor a kidolgozott logisztikai rendszer fizi-

kai és szervezeti megvalósítására. Ehhez kialakítják az autonóm értéktermelési
köröket és felépítik az anyagáramok és információs folyamatok struktúráját. Be-
szerzik az ehhez szükséges anyagmozgató, tároló és informatikai eszközöket.
Ebben a szakaszban képezik ki a logisztikai rendszerrel foglalkozó munkatársa-
kat, akiknek ismerniük kell az egész értéktermelési folyamatot és a korszerűsíté-
si stratégiát és a rendszer lehetséges továbbfejlesztésének megoldásait.

Hatodik szakasz
Amikor a rendszer üzemeltetése megkezdődik, folyamatosan meg kell fi-

gyelni a környezetet, hogy annak változásait a logisztikai rendszer szükséges
módosításai követhessék. Változások következhetnek be az értékesítési pia-
cokon, a logisztikai költségekben és teljesítményben. Időnként meg kell vizs-
gálni, hogy a prognosztizált termékciklusok reálisak-e, és hogy a logisztikai
rendszer megoldásai megfelelnek-e a külső körülményeknek.

Ha nem tervezett változások következnek be, akkor a kidolgozott alternatív
megoldások közül kell a legmegfelelőbbet az új peremfeltételekhez igazítani.

Ezt a hatszakaszos eljárást több ipari üzemben a gyakorlatban is kipróbál-
ták, és alkalmazásával kedvező tapasztalatokat szereztek.

(Dr. Garai Tamás)
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