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A logisztikai stratégia kialakításának eszközei 
 

A termékspektrum szélesedése a sorozat- és tömegtermékeket gyártó vállaltokra is hatást gyakorol. 
Egyre több változatot gyártanak, csökkennek a terméknagyságok. Emiatt nő a különböző alkatré-
szek és termékcsoportok száma. A készletezés új stratégiáira van szükség, amelyek a termelést és 
az azt megelőző logisztikai folyamatokat egyaránt érintik. Ugyanígy optimalizálni kell az anyag-
mozgatást és a logisztika minden elemét. Végül természetesen meg kell találni ezeknek a 
részoptimumoknak a legkedvezőbb „együttállását” is. 

 

Tárgyszavak: készletezés; stratégia; szimuláció; modellezés; anyagmozgatás; komissiózás. 

 
A készletezés tervezése 
stratégiaelemzéssel 
 
Hagyományos szemlélet 
 
A munkafolyamatok elemzésénél sok vállalatnál a 
fő hangsúlyt a tulajdonképpeni termelési lépésekre 
és az ezekkel összeköttetésben álló értékalkotó, 
primer tevékenységekre helyezték. Keveset foglal-
koztak azoknak a ráfordításoknak – költségek és 
idő – becslésével, amelyek a készletezésre vonat-
koznak. Nehezíti a helyzetet, hogy a kis- és közép-
vállalatoknál bonyolultabbá vált a termelési struk-
túra az elmúlt évek során, és az új termékváltoza-
tok bevezetésénél az eddig használt logisztikai és 
készletezési módszerek elérték határaikat. 
 

Ezeknél a vállalatoknál általában nincs elegendő 
kapacitás arra, hogy a készletezés folyamatainak és 
azok újjászervezésének pontos elemzését el lehes-
sen elvégezni. Még a nagyvállalatoknál is gyakran 
nehéz a készletezéshez szükséges költség és idő 
meghatározása úgy, hogy ezeket össze lehessen 
vetni egy külső cég „percrekész” (JIT, just-in-time) 
szállítási tervével.  
 
Három készletezési stratégia 
 
A Dortmundi Egyetem egyik kutatásának fő célki-
tűzése volt, hogy a készletezési stratégiákat és az 
ezekhez csatlakozó optimálásokat egymáshoz vi-
szonyítva lehessen értékelni. Ehhez a készletezési 
stratégiáknak azt a három csoportját vizsgálták, 
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amelyeket gyakran alkalmaznak nagy termékválto-
zatosság és kis terméknagyságok esetében: 
1. Termékcsoportok szerinti készletezés. A mun-

kahelyen használt alkatrészeket a felhasználás-
nak megfelelően fajták szerint, minden válto-
zatnak megfelelően tartják készenlétben. A 
készletezés független a feladattól. 

2. Felhasználás szerinti készletezés. A különböző 
tételeket a sorrendnek megfelelően helyezik 
készenlétbe a munkahelyen. 

3. Felhasználás szerinti készletezés „dinamikus 
raktárban”. Az előző módszerrel ellentétben itt 
az alkatrészszükségletet nem egyetlen, hanem 
több munkahelyhez rendelik hozzá. Az alkatré-
szeket a gyártott termékkel együtt szállítják át 
a következő munkahelyre, így a készletezés 
helyszíne „dinamikusan” változik. 

 
A helyes készletezési stratégia 
megválasztása 
 
A két utóbb említett stratégiát alkalmazva  
• kevesebbet kell mozogniuk a dolgozóknak a 

munkahelyen belül, mint az első esetben, 
• ugyanakkor ezek a stratégiák növelik a logiszti-

kai munkaráfordítást, mivel a tartalékoláshoz 
további szállítási és kezelési folyamatok szük-
ségesek.  

 
Ezeket a további logisztikai ráfordításokat több 
feladat párhuzamosan végzett irányításával lehet 
kiegyenlíteni. Az egy termékhez szükséges többfé-
le alkatrészt készletekben lehet összeállítani és 
mozgó tartókban a munkadarab-hordozókhoz lehet 
kapcsolni. 
 
Az irányítás szükségessége függ az alkatrésznagy-
ságtól, a felhasználás gyakoriságától, és sok más 
tényezőtől is. Kis alkatrészek esetében például, 
 

amelyeket nagy darabszámban kell az összeszere-
lés helyen készenlétben tartani, általában az első a 
legjobb stratégia. 
 
A valamennyi alkatrész tartalékolásához szükséges 
költség és idő optimumának eléréséhez a különbö-
ző stratégiákat kombinálni kell. A stratégiának 
nem általában kell a teljes összeszerelő rendszerre 
vagy az egyes munkahelyekre vonatkoznia, hanem 
minden egyes összeszerelendő alkatrészre ki kell 
dolgozni stratégiát.  
 
Minden vállalatnál különböző folyamatok találha-
tók, amelyek során az anyagot egy központi rak-
tárból az összeszerelés helyére szállítják. Ennek 
megfelelően alkatrészről alkatrészre változhat a 
készletezés stratégiája. Így például különbözik 
attól függően, hogy kartondobozból, illetve kis 
befogadóképességű tartókból, vagy pedig nagy 
befogadóképességű tartókról és raklapokról komis-
siózzák. Egyes vállalatoknál az anyag köztes raktá-
rozását pufferzónákban végzik. A biztonságra ér-
zékeny részeknél (mint például a légzsákok) speci-
ális raktározásra lehet szükség.  
 
A stratégiák elemzése 
 
A készletezés elemzése és értékelése költség és idő 
szerint történik. Először az egyes osztályok számá-
ra kidolgoznak egy vagy több stratégiát. 
 
Amennyiben megtalálták az osztály szintű megol-
dást, a teljes készletezés értékelése következik. A 
költségértékelésben mind a bérköltségek, mind az 
egyéb, például a felhasznált szállítóeszköz költsé-
gei is megjelennek. Az ebben a lépésben számított 
költségeket időtől függő költségeknek kell nevez-
nünk, mivel a folyamatlánc elemeinek időbeli érté-
keléséből vezethetők le.  
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A második lépésben a „térbeli költségek” értékelé-
se következik. Ezek a költségek a „felületi költsé-
gekből” és az alkalmazott tárolóeszközökre és 
segédeszközökre jutó költségekből tevődnek össze. 
Itt például figyelembe kell venni, hogy egy egysze-
rű rekeszes állvány kevesebb költséget okoz, mint 
egy mozgatható. Lényeges még, hogy a készlete-
zéshez szükséges felületekhez funkciójuktól és 
elhelyezésüktől függően különböző felületi költsé-
geket rendeljenek hozzá. Így például, ha közvetle-
nül a munkahelyen használunk fel egy felületet az 
alkatrészek tárolására, azt magasabbra kell értékel-
ni, mint egy köztes pufferként szolgáló másik felü-
letet. 
 
 
Az anyagmozgatás tervezése 
szimulációval 
 
A hardver- és szoftvertechnológiák hatalmas fejlő-
dése drámaian csökkentette egy új automatizált 
anyagmozgató rendszer kifejlesztésének idő- és 
munkaigényét. Az anyagmozgató rendszerek szi-
mulációja az elmúlt tíz év alatt nagy utat tett meg. 
A szimulációt számos előnye ellenére sokan eluta-
sítják, mert túl hosszadalmasnak (azaz „költség-
nek”) tartják ahhoz, hogy jelentősen növelje a be-
ruházás értékét. 
 
A szimuláció meghatározza, hogy egy anyagmoz-
gató konfiguráció komponensei hogyan befolyásol-
ják a teljes termelést és a rendszer hatékony műkö-
dését. A szimulációt modellező eszközök komoly 
előnyöket jelenthetnek a rendszertervezők részére 
az új anyagmozgató rendszer koncepcionális és 
részletes tervezési szakaszában vagy a meglévőnek 
a továbbfejlesztésében.  
 
A részletes anyagmozgatási szimulációknak ko-
rábban órákra volt szükségük egy napi termelés 

modellezéséhez és hónapokra jelentős eredmények 
produkálásához. Ma interaktív módon, valós idő-
ben, egy szerényen felszerelt laptoppal már három 
dimenzióban lehet figyelemmel követni a tervezett 
megoldásokat. Manapság néhány perc alatt egy 
nap összes adatát át lehet futtatni a modellen, és a 
részletes elemzést egy hét alatt el lehet készíteni. 
 
Egyensúly és rugalmasság 
 
Az automatizált anyagmozgatási rendszer két 
kulcskitűzése  
• az egyensúly és  
• a rugalmasság.  
 
A szimuláció segíthet annak pontos meghatározá-
sában, hogy a tervezett rendszer pontosan milyen 
egyensúlyhiányt tud tolerálni anélkül, hogy a ter-
melékenységet térdre kényszerítené. 
 
Az egyensúly és a rugalmasság tekintetében jó 
példa, ha megvizsgáljuk az automatizált anyagke-
zelő rendszeren belüli felhalmozódási kapacitást. A 
sikeres rendszer a rendeléseket a csúcson elosztja 
és a változókban tolerál bizonyos ingadozást, mint 
a rendelésmennyiség, a rendelésprofil és a követési 
stratégiák. A gyűjtő szállítóberendezések költségé-
nek figyelembevételével a tervezőnek pontosan 
tudnia kell, milyen teljesítmény elegendő ahhoz, 
hogy az üzleti követelmények kielégítéséhez szük-
séges rugalmasságot biztosítsa és még költséghaté-
kony legyen. 
 
A szimulációtól az alábbiakat várják el: 
• Mutassa ki, hogy az anyagmozgatási rendszer 

megfelel-e a teljesítmény- és minőségi köve-
telményeknek. 

• Határozza meg célkitűzések teljesítéséhez szük-
séges anyagmozgató komponensek típusát, 
mennyiségét és a legmegfelelőbb konfigurációt. 
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• Határozza meg azokat a „rejtett” tényezőket, 
amelyek csak a rendelésvolumen dinamikus 
modellezésével láthatók. 

• Határozza meg, melyek azok a módosítások, 
amelyeket, meg lehet tenni annak érdekében, 
hogy a rendszer egyensúlya az átbocsátás inga-
dozása esetén is fenntartható legyen. 

 
A szimuláció lépései 
 
Ahhoz, hogy az anyagmozgatás szimulációjával 
jelentős eredményeket érjünk el, a tervezés kezdeti 
szakaszában meg kell határozni a kulcsfontosságú 
lépéseket. Az alábbi eljárás öt kulcslépést ismertet 
ahhoz, hogy a szimulációból a legtöbbet lehessen 
kihozni: 
 
Első lépés: 
a modell céljának meghatározása  
 
Az első lépés azoknak a kulcsterületeknek a meg-
határozása, amelyekre a szimulációnak irányulnia 
kell. Ezt az információt a szimulációt végzők a 
követelményeknek legmegfelelőbb eszközök és 
modellezési technikák meghatározására és a mo-
dellfejlesztés ütemtervének a megtervezésére hasz-
nálják fel. A célok meghatározásához a következő-
ket kell mérlegelni: 
• Rendszerteljesítmény specifikációi: 

– gyűjtési kapacitás egy meghatározott idő-
szakban, 

– csúcsterhelések kezelése egy meghatározott 
időszakban, 

– az adatok és a modell ismételhetősége, 
– az adatok véletlenszerűségének foka, 
– tervezett létszámszükséglet. 

• Meghatározandó korlátozó tényezők: 
– anyagmozgató rendszer szűk keresztmetsze-

tei, 
– gyűjtési kapacitás, 

– a sor egyensúly-érzékenysége, 
– váratlan események. 

• Adatkövetelmények 
– rendelésprofil, 
– rendelésvolumen, 
– készletegységek elhelyezése, 
– nyomon követési stratégiák. 

• Egyéb követelmények: meg kell határozni a 
szimulált specifikus tevékenységeket (feltöltés 
időzítése, robotkamera időzítése, címkenyomta-
tás, szkenelés stb.). 

 
Második lépés: 
a szimulációs partnerek és eszközök kiválasztása  
 
A legtöbb elosztó központban nem állnak házon 
belül rendelkezésre az anyagmozgatás szimuláció-
jához szükséges ismeretek és eszközök. Az esetek 
többségében a cégen belüli megbízottak közvetle-
nül szerződnek egy olyan harmadik fél anyagmoz-
gatást szimuláló csoporttal, amelyik együtt tud 
működni a megbízó tervezőcsoportjával és beren-
dezésszállítóival. 
 
Harmadik lépés: 
funkcionális követelmények meghatározása 
 
A funkcionális követelmények azt határozzák meg, 
hogyan szimulálják (vagy nem szimulálják) a mű-
velet bizonyos részleteit a modellen belül. A funk-
cionális részletek kialakításánál a következő ténye-
zőket kell mérlegelni: 
• Hullámtervezés. „Figyelembe veszi” a rendszer 

teljesítménye a komissiózási hullámokat (csú-
csokat)? Modellezi-e a rendszer a hullámokat, 
vagy kész adatokat használ fel? Ha modellezi, el 
kell dönteni, hogy ez hogyan valósul meg a mo-
dellen belül. Ezt pontosan meg kell határozni. 

• Ellenőrzési rendszer. Hogyan épül be az új 
rendszer ellenőrzési eleme a szimulációs terv-

 20



Tanulmánytár * Általános kérdések 
 
 

be? A szimulációs szoftver meg tudja-e közelí-
teni az ellenőrzési szoftver logikáját, mint a 
szimuláció részét? Követni kell-e az ellenőrzési 
szoftver logikáját magán a szimuláción belül? 
Ha igen, milyen szintű részletesség kell a teljes 
szimulációs célkitűzés teljesítéséhez? 

• Adatforrások. Milyen stratégiát követnek ah-
hoz, hogy adatokat szolgáltassanak a szimulá-
ciós modellhez? A szimulációs modellen belüli 
rossz adat olyan, mint egy ismeretlen városban 
térkép nélkül bolyongani. Ha nem követik gon-
dosan, honnan indult és hogyan jutott oda a 
rendszer, ahol van, eltévednek benne. A szimu-
lációs adatoknak két forrása van: történeti in-
formáció és a mesterségesen előállított infor-
máció. Bármelyik lehetőséget választják, meg 
kell győződni arról, hogy elég adat álljon ren-
delkezésre ahhoz, hogy a forgatókönyv szerinti 
követelményeket teljesíteni lehessen. 
– Történelmi adatok: rendelési információk az 

alacsony, közepes és nagy forgalmú napok 
vonatkozásában. A forgatókönyvek és variá-
ciók száma természetesen az előállítható tör-
ténelmi adatsoroknak a számára korlátozó-
dik. A történelmi adatok használata sok 
munkával jár, ha az alapforgatókönyvet to-
vábbi szimulációk támogatásához szeretnénk 
módosítani.  

– Mesterséges adatok: a rendelésprofil minden 
elemének figyelembevételével, speciális sta-
tisztikai megoldásokkal generált adatok. Ha 
a megfelelő megoszlást előállították, egy 
felhasználói interfészt lehet alkalmazni a 
forgatókönyv-követelményeken alapuló ren-
delésvolumen növelésére vagy csökkentésé-
re. A mesterségesen előállított adat a követ-
kezetesen ismételhető adatsorok korlátlan 
forrását szolgáltatja, de a szimulációs cso-
port részéről további munkát igényel az 
 

adat-előállításhoz szükséges programok ki-
fejlesztése. A mesterségesen előállított ada-
tok igazolására a legtöbb esetben felhasznál-
nak néhány történelmi információt.  

• Teljesítménymérések. Milyen méréseket kíván-
nak alkalmazni különböző forgatókönyvek tel-
jesítményének összehasonlítására? A kiválasz-
tott mérések az összes forgatókönyvben támo-
gatni fogják az értékelés módszerét? Itt vissza 
kell térni az első lépés szerinti eredeti célkitű-
zéséhez, meg kell vizsgálni a funkcionális kö-
vetelményeket, és ki kell alakítani azokat a spe-
cifikus méréseket, amelyek megadják a célok 
eléréséhez szükséges válaszokat. Néhány példa 
az általános teljesítménymérésre:  
– a forgatókönyv teljesítésének ideje;  
– hullámtervezési mutatók;  
– zónánkénti létszámszükséglet;  
– zónánkénti átbocsátó képesség stb. 

 
Negyedik lépés: 
a szimulációs modell fejlesztése  
 
Miután eldöntötték, mit is kell pontosan modellez-
ni, és rendelkezésre áll az adatforrás, a szimulációs 
csoport elkezdheti a modellépítést. Ebben a sza-
kaszban a megbízó a modell fejlesztésében és ki-
próbálásában a szimulációt végző személyzet ta-
pasztalatára támaszkodik. 
 
Ennek a munkának a kulcsa a szervezés. Bármi-
lyen adatforrást is választottak, meg kell győződni 
arról, hogy minden követelményt egyértelműen 
meghatároztak és minden adatsor vonatkozásában 
következetes hibaellenőrzést alkalmaztak. Minél 
több időt fordítanak az adatsorok ellenőrzésére, 
annál kevesebb idő kell az esetleges adathibákra 
visszavezethető szimulációs anomáliák megszünte-
tésére. 
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Ötödik lépés: 
a szimuláció 
 
Ha a modellező csapat befejezte a kezdeti ellen-
őrzést, következhet az új szimulációs modellek 
tesztelése. Ennek megkezdése előtt rendelkezni 
kell a forgatókönyvek pontosan meghatározott 
értékelési tervével. Gondoskodni kell arról, hogy 
az elemzés elvégzéséhez elég adat álljon rendelke-
zésre. 
 
Mint már korábban szó volt róla, minden megerő-
sítést három alapforgatókönyvön keresztül kell 
elvégezni:  
• a legalacsonyabb,  
• az átlagos és  
• a csúcstermelési kibocsátás mellett.  
 
Mindegyik forgatókönyvben számszerűen kell 
kifejezni a harmadik lépésben meghatározott mér-
tékeket. Ha mindegyik forgatókönyvre kialakítot-
ták az alaperedményeket, az adatokat úgy kell 
megváltoztatni, hogy képviseljék a rendszeren 
belül várható dinamikának a típusát (létszámhiány 
vagy -többlet, egyenlőtlen csúcsmegoszlás a zó-
nákban, rendelésvolumen növekedése vagy csök-
kenése és rendszertelen rendelésprofilok). 
 
Ki kell alakítani egy mátrixot és fel kell vinni az 
alapforgatókönyv minden változatának adatait. 
Azután a mátrix alapján meg lehet határozni, hogy 
a rendszer képes-e felfogni a várható napi és sze-
zonális variációkat. Az egyes variációk esetében 
meg kell vizsgálni a komissiózási zónákat, vagy 
meg kell változtatni a zónán belüli nyomon köve-
tést. Ezek a módszerek segítenek az anyagmozga-
tási rendszeren belüli hatáskapcsolatok meghatáro-
zásában, lehetővé téve a szükséges korrekciókat, 
valamint a teljes rendszer egyensúlyban tartását és 
hatékony működtetését. 

Eredmények 
 
Egyes tapasztalatok szerint az anyagmozgatási 
rendszer szimulációja nélkül üzembe helyezett 
automatizált disztribúciós rendszerek nem érték 
el olyan gyorsan a tervezett termelékenységi 
szintet, mint azt várták. Gyakran hónapok tel- 
tek el a termelésig, jelentős kiesés volt a rende-
lésprofilok vagy rendelésvolumenek nem várt vál-
tozásai miatt. A problémák az egységes rende-
lésprofil-szituáció konvergenciájának eredménye-
ként merültek fel, amelyekre a szimuláció előnyei-
nek figyelmen kívül hagyása miatt soha nem szá-
mítottak. 
 
A nettó eredmény az, hogy a beindítás első né- 
hány hetében jellemzően sok erőfeszítést fordíta-
nak arra, hogy felszínre kerüljenek a problémák – 
azután a megoldást kísérlettel és hibával keresik. 
Ennek eredményeként általában három–hat hétnek 
kellett eltelni ahhoz, hogy a hét végét és a késő 
estéket ne kelljen munkával tölteni, s bízni lehes-
sen abban, hogy a rendszer a várt teljesítményt 
nyújtja.  
 
Ha felvetődik a kérdés, hogy egy automatizált 
rendszert a megvalósítás előtt szimuláljanak-e 
vagy sem, érdemes mérlegelni, hogy a beindítási 
szakaszban sok kockázattal lehet számolni. A szi-
mulációt indokolttá teszi az új rendszerhez kapcso-
lódó kockázatok csökkentése. Az anyagmozgató 
rendszer szimulációját három ok indokolja, ame-
lyek az üzembehelyezéskor mind hozzájárulnak a 
rendszer stabilitásához: 
 
Első szint: 
forgatókönyv-tervezés  
 
Szimuláció alkalmazásával a rendelésprofilok, a 
rendelésvolumenek és a nyomon követés, valamint 
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létszámstratégiák széles variációját lehet model-
lezni, és megfigyelni a komissiózásra, a teljesít-
ményre és a létszámszükségletre gyakorolt hatást. 
Szimuláció nélkül meg kell várni, hogy a problé-
mák a termelésben jelentkezzenek, és azután lehet 
reagálni. A tiszta eredmény az, hogy a szimulált 
rendszer felgyorsítja a tervezett termelékenység és 
létszám elérését, azáltal, hogy felgyorsítja a „tanu-
lást”. 
 
Második szint: 
menedzsment- és operátortréning  
 
Gyakran hagyják figyelmen kívül, hogy a három-
dimenziós szimulációt fel lehet használni az okta-
tásban és olyan korrekciós lépések begyakorlására, 
amelyekre akkor van szükség, ha a rendszer egyen-
súlya a termelés közben felborul. Képzeljük csak 
el, hogy szimuláció hiányában hány hétbe vagy 
hónapba telik ilyen fajta tapasztalatra szert tenni. 

 
Harmadik szint: 
szolgáltatási célok meghatározása  
 
Ha a problematikus forgatókönyveket meghatároz-
ták és a probléma csökkentésének megfelelő stra-
tégiáit kialakították, el lehet kezdeni a reális indu-

lórendelés és szolgáltatásszint-követelmények 
kialakítását. 
 
Nem valószínű, hogy a szimulációs modellezés 
minden olyan változót meghatároz, amit az 
anyagmozgatási rendszernek meg kell oldania. 
Azonban a szimuláció legalább tapasztalatokon 
alapuló eszközt fog szolgáltatni az optimális telje-
sítményt akadályozó kulcstényezők gyors azonosí-
tásához. A szimuláció csökkenti a beindítás során a 
váratlan események számát és az üzemeltetési me-
nedzsment nyugodtan dolgozhat a rendszer tökéle-
tesítésének következő lépésén. Végül, a megfelelő-
en elvégzett szimuláció bizalmat vált ki azáltal, 
hogy olyan rendszert ad, amely gyorsan teljesíti és 
gyakran felül is múlja a kezdeti átbocsátási és mi-
nőségi célokat. 
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