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Mennyire hatékony a megrendelések teljesítése? 
Felmérések és mutatószámok 

 

A nagyvállalatok beszerzési, gyártási és szállítási folyamataival szemben már jó ideje egyre szigo-
rúbbak a követelmények. Ennek oka egyrészt a költségek és árak csökkentésének kényszere, más-
részt az ügyfelek igénye a megrendelésteljesítés gyorsaságának és megbízhatóságának növelésére, 
egyéni igényeik kielégítésére. Minden készség, mesterség csak annak kellő ismerete, gyakorlata 
után fejleszthető tovább. Ez a tétel a raktározási műveletekre is igaz. A raktárak és elosztó közpon-
tok sikeres működése a fő mutatók rendszeres mérésén, s ezekből kiindulva, a működés javításán 
alapul. Többek között fontos mérni a megrendelések teljesítését is, mert ez alapján ítélnek a vevők, 
üzletfelek. A következőkben az ESYNC, a Gross&Associates és a Tropicana Beverages (ahol már 
több mint tíz éve működik a megrendelésteljesítés mérése) néhány raktári és elosztóközpont-
teljesítményt minősítő mérési módszerét ismerhetik meg. A szükséges adatok mindenki számára 
könnyen beszerezhetők a cég belső rendszereiből, és egy kis munkával értékes információkat tud-
hatnak meg a vezetők saját cégük működéséről. 

 

Tárgyszavak: megrendelés; felmérés; raktározás; készletgazdálkodás; teljesítménymérés; teljesítménymutató. 

 
Mikor kell méréseket végezni? 
 
Miért tudja az egyik cég a megrendelést 24, a má-
sik pedig csak 36 órán belül teljesíteni? Ez a kér-
dés elég érdekfeszítő ahhoz, hogy bárki azonnal 
felmérésbe kezdjen. 
 
 

Tünetek, felmérés után kiáltó hiányosságok:  
• vevőpanasz, reklamáció, 
• hiányos szállítás miatti visszáruzás,  
• ütemtervtől való elmaradás,  
• termékrongálódás,  
• ácsorgó, unatkozó dolgozók a raktárban,  
• csődület, „dugó” a közlekedőfolyosókon. 
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A megrendelések teljesítésének 
mérése 
 
A Gross&Associates tíz évvel ezelőtt nem büsz-
kélkedhetett nagyon jó kiszolgálással: megrende-
lésteljesítése csak 92%-os volt. A mai 97%-os cél 
teljesítése végett részletesen felmérte  
• az áruátvételt,  
• a raktározást,  
• az anyagmozgatást,  
• a megrendelés-összeállítást és  
• a kiszállítást.  
 
A felmérés a helyzethez, ill. körülményekhez illő 
mérőszámok kiválasztásával kezdődik. Ismerni 
kell legalább  
• a megrendelésteljesítés ciklusidejét (óra),  
• az óránkénti dobozszámot (a teli dobozos mű-

veletekre) és  
• az árucikk/óra számot (tele doboz és darab ki-

szedési műveletekre).  
 

A cég elsősorban a tele dobozos megrendelés-
teljesítést és az időbeni teljesítést, másodsorban a 
doboztöltés-mutatókat méri (1. táblázat). 
 
Raktárteljesítmény mérése 
 
A raktárteljesítmény méréséhez, a mutatókhoz 
szükséges csaknem valamennyi adatot elő lehet 
keresni a raktár-gazdálkodási rendszerből (WMS). 
A megrendelés feldolgozójától az éves eladási 
számokat kell beszerezni:  
• a megrendelések számát,  
• a megrendelésre jutó vonalak számát és  
• az egy vonalra jutó tételszámot.  
 
A raktár fizetés-nyilvántartásából állapítható meg  
• az éves állományi létszám és  
• a ledolgozott munkaórák száma. 
 
Ezekből már kiszámíthatók a raktárteljesítményt 
jellemző mutatók. (2–3. táblázat) 

1. táblázat 
A megrendelések teljesítésének mutatószámai 

 
Megrendelések teljesítése 

Mutatószám Tartalma Kiszámítása Jelenlegi Cél Javulás, 
értéke, USD 

Időbeni 
szállítás 

A megrendelés teljesítése a vevő által 
kért időre 

Időre teljesített megrendelések / 
összes teljesített megrendelés 

% %  

Megrendelés-
teljesítési 
mutató 

A megrendelőnek elsőre maradéktalanul 
teljesített megrendelés 

Maradéktalanul teljesített 
megrendelések / összes teljesített 
megrendelés 

% %  

Megrendelés 
pontosság 

Tökéletesen összeállított, csomagolt és 
leszállított megrendelések 

Hibamentesen teljesített 
megrendelések / összes teljesített 
megrendelés 

% %  

Árucikk- 
pontosság 

Tökéletesen összeállított, csomagolt és 
leszállított árucikkek 

Hibamentes árucikkek / árucikkek 
összesen 

% %  

Megrendelés 
ciklusideje 

Megrendelés beérkezése és kiszállítása 
közötti idő 

Tényleges kiszállítás dátuma 
mínusz megrendelés dátuma 

óra óra  

Tökéletes 
megrendelés 

Változtatás-, kár- és számlázási hibáktól 
mentes megrendelések összesen 

Tökéletes megrendelések / összes 
megrendelés 

% %  
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2. táblázat 
A raktárteljesítmény mérésének mutatószámai 

 
Raktárteljesítmény 

Mutatószám Tartalma Kiszámítása Jelenlegi Cél Javulás, 
értéke, USD 

Összeállított és 
csomagolt 
megrendelés /óra 

1 munkaórára jutó 
összeállított és csomagolt 
megrendelések száma  

Összeállított és csomagolt 
megrendelések / raktári 
munkaóra összesen 

Megrendelés/óra Megrendelés/ 
óra 

 

Árucikk/óra 1 munkaórára jutó 
összeállított és csomagolt 
árucikkek száma  

Összeállított és csomagolt 
árucikkek összesen / 
raktári munkaóra összesen

Árucikk/óra Árucikk/óra  

Tétel/óra 1 munkaórára jutó 
összeállított és csomagolt 
tételek száma 

Összeállított és csomagolt 
tételek összesen / raktári 
munkaóra összesen 

Tétel/óra Tétel/óra  

Költség/óra Összes raktározási költség. 
Állandó költség: épület, 
közmű, amortizáció stb. 
Változó költség: munkabér, 
anyag, energia stb. 

Összes raktári költség / 
megrendelés összesen 

USD/ 
megrendelés 

USD/ 
megrendelés 

 

Költség a teljesített 
megrendelések 
százalékában 

Összes raktározási költség 
a teljesített megrendelések 
százalékában 

Összes raktározási költség 
/ összes bevétel 

% %  

 
 
 

3. táblázat 
A készletgazdálkodás teljesítménymérésének mutatószámai 

 
A készletgazdálkodás teljesítménye 

Mutatószám Tartalma Kiszámítása Jelenlegi Cél Javulás, 
értéke, USD 

Készletpontosság Tényleges készlet 
a rendszerben 
nyilvántartotthoz 
viszonyítva  

Tényleges raktározott 
egységek száma / 
a rendszerben nyilvántartott 
raktározott egységek száma 

% %  

Károsodott készlet  Kár a készletérték 
százalékában 

Kár összesen /  
összes készletérték, USD/USD 

% %  

Forgási sebesség A készlet teljes 
értékesítésének ideje 

Átlagos készletérték / napi 
eladás az utolsó hó átlagában,
USD/USD 

Nap Nap  

Raktárkihasználás Készlettároló terület / 
raktári felület 

Átlagos készletezési terület / 
a raktár tároló területe 

% %  

Készletátláthatóság A termék átvétele és a 
készletre vétel közötti idő 

A készletre vétel időpontja 
mínusz termék átvételének 
időpontja 

óra óra  
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A táblázatban kapott számok alapján meg kell 
határozni, hogy milyen mutatót és milyen mérték-
ben kell javítani a táblázatban lévő „cél” elérésé-
hez. Ehhez át kell vizsgálni a munkafolyamatokat, 
megnézni milyen lépést lehetne kihagyni, egysze-
rűsíteni, hogy megszüntessék a felesleges árumoz-
gatást. Az ezekből eredő megtakarítást ki kell ki-
számolni, s a beruházás szükségességét a felső 
vezetésnek a beruházástól várható megtakarítással, 
ill. megtérüléssel bizonyítani. 
 
A méréseket később sem szabad elhagyni. A muta-
tókat a helyzettől függő – napi, heti, havi, negyed-, 
féléves vagy éves – rendszerességgel meg kell 
határozni. A G&A naponta mér, de csak akkor 
elemez és javít, ha a teljesítmény az előírttól elma-
rad. Mindig megkeresik az okát, ha nem teljesül 
egy megrendelés. A nagyobb teljesítményelmara-
dásokat a vezetőkkel hetente elemzik, és intézked-
nek megszüntetésükről. 
 
Információmegosztás 
 
A javítandó területekkel kapcsolatos intézkedések-
ről tájékoztatni kell a többieket:  
• a kiskereskedelmi,  
• a marketing és  
• a pénzügyi osztályt valamint  
• a termelést,  
támogatásuk, közreműködésük elnyerése céljából. 
A Tropicana naponta kifüggeszti a legfontosabb 
mutatókat:  
• a nem teljesített megrendelések számát,  
• a teljesített megrendelések részarányát,  
hogy a felelősök lássák és cselekedjenek. 
 

Tehát, nem kell sajnálni az időt a napi felmérési 
„házi feladatra”, mert annak eredményeként a ve-
vők jobb szolgáltatást kapnak, s észlelik, hogy 
elsőrangú raktárral dolgoztatnak. 
 
 
A legfontosabb mérőszámok 
 
Az Egyesült Államok raktározási és logisztikai 
ágazatában dolgozó szakemberek 98–99 százaléka 
a készletpontosságot, a készletszintet és a határidő-
re szállítást „nagyon fontosnak” vagy „meglehető-
sen fontosnak” tartja. A megrendelés ciklusidejét is 
annak tartják, de nem olyan nagymértékben. 94 
százalékuk szerint a megrendelési ciklusidő „na-
gyon fontos” vagy „meglehetősen fontos”, és a 
közeljövőben még fontosabb lesz. A sikeres mű-
ködéshez ad figyelemre méltó támpontokat a kész-
letgazdálkodás teljesítményének vizsgálata, mé- 
rése. 
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Az összeállítást készítette: Herczegh József 
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