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Przemysł motoryzacyjny jest jednym z najistotniejszych dla
polskiej i europejskiej gospodarki. Tworzy miejsca pracy
i przyczynia się do wzrostu gospodarczego. Samochody są
w dalszym ciągu głównym źródłem przychodów państw.
Z raportu Branża Motoryzacyjna 2019/2020 przygotowanego
pod patronatem PZPM wynika, że po europejskich drogach
jeździ obecnie około 308 milionów pojazdów mechanicznych,
z czego 268 milionów to samochody osobowe. Twórcy raportu
twierdzą, że należne z tego tytułu podatki w krajach EU-15
wynoszą rocznie 428 miliardów euro, czyli dwa i pół razy więcej
niż wynosi cały budżet unijny.
Ponadto, branża automotive bezpośrednio i pośrednio wpływa
na inne sektory gospodarki.

Logistyczny majstersztyk

W obliczu rosnącej wariancji, popytu na zindywidualizowane
zamówienia, krótkiego cyklu życia produktów, wysoce
konkurencyjnego środowiska i niestabilnej sytuacji
gospodarczej presja na czas realizacji jest bardzo duża.
Pojazdy samochodowe złożone są z tysięcy części
pochodzących często od setek dostawców zlokalizowanych
w różnych miejscach na świecie. Producent samochodów jest
jedynie częścią tego rynku. Autoryzowany warsztat nie wykona
zlecenia naprawy, jeśli części zapasowe nie są dostępne
w magazynie lub jeśli dostawca ich nie dostarczy.

Dostawcy części zaopatrują zarówno producentów, jak i warsztaty samochodowe.
Warsztaty te są zależne od producentów, ponieważ bez ich pojazdów nie mieliby
zamówień. Bez dostawców i dostawców części zamiennych nie byliby w stanie
naprawić pojazdów. Często dzieje się tak, że w fabrykach producentów produkuje
się wyłącznie jeden produkt, a części potrzebne do złożenia tych motoryzacyjnych
„puzzli” zamawiane są w ustalonym czasie i wymagają dostarczenia dokładnie na
czas i w określonej kolejności.

Jeśli tak się nie stanie cała linia produkcyjna lub proces naprawy pojazdu są
wstrzymane. Branża motoryzacyjna łączy pojedyncze procesy i operacje w jeden,
dlatego też jej kompleksowa obsługa logistyczna wymaga mocno wydajnego
i elastycznego łańcucha dostaw. Nie ma innej tak zróżnicowanej branży i potrzebne
jest tu logistyczne arcydzieło, aby generować wymaganą jakość.
Dzięki implementacji nowych technologii w procesy logistyczne możliwa jest
szybka reakcja na natychmiastowe i wymagające potrzeby Klientów.

Kuehne + Nagel w magazynach dedykowanych obsłudze klientów z branży
automotive wdraża różne rozwiązania wspierające, systematyzujące
i usprawniające pracę. Firma obsługuje dealerów samochodowych i magazyny
producentów zlokalizowanych m.in. w Polsce, w krajach bałtyckich i w Niemczech.
Dodatkowo obsługuje takie rynki jak Czechy, Węgry, Słowację, Włochy, Francję,
Hiszpanię i Wielką Brytanię. Jeden z naszych magazynów jest tzw. magazynem
master depo w ramach obsługi szyb do samochodów ciężarowych, busów
i autobusów jednej z przodujących firm na rynku. Zarządzamy tym magazynem
i zasilamy inne. Składowane są tam nie tylko szyby, ale wszystkie części
samochodowe - od małych śrub i uszczelek po całe kabiny i ramy mierzące
10 x 12 m. Wdrażanie nowych rozwiązań i koncepcji zarządzania pozwala nam
osiągać najwyższą możliwą jakość w odniesieniu do oferowanych usług i buduje
prawdziwą wartość na mocno konkurencyjnym rynku. Sprawdzone techniki

optymalizacji i uszczuplanie wszystkich procesów łączą się ze zwiększoną wydajnością
i maksymalizacją oszczędności. - Christophe Le Corre, Dyrektor Logistyki
Kontraktowej w polskim oddziale Kuehne + Nagel.
Kluczowymi koncepcjami zarządzania logistyką dla automotive jest Just in Time
oraz Just in Sequence - w przypadku dostarczania towarów wprost na linię
produkcyjną. Obie metodologie opierają się na maksymalnym zredukowaniu
kosztów magazynowych poprzez odpowiednie zarządzanie zapasami.
Narzędziem powiązanym z koncepcją lean jest także technika Kanban. W jednym
z magazynów zarządzanych przez Kuehne + Nagel dla jednego z niemieckich
potentatów motoryzacyjnych firma wprowadziła pojęcie techniki Kanban
w stosunku do m.in. pustych pojemników KLT. Kanban jest bardzo prostym
i skutecznym sposobem na wizualne kontrolowanie przepływów wszelkich
elementów biorących udział w procesach logistycznych.

Organizacja pracy w magazynie

Współpraca na zasadzie kontraktu pozwala optymalizować łańcuch dostaw na
każdym jego etapie notując duże oszczędności i redukując negatywny wpływ na
środowisko. Żaden element procesu logistycznego w obsłudze branży
motoryzacyjnej nie może obejść się bez implementacji rozwiązań
technologicznych, które automatyzują pracę. Kuehne + Nagel wykorzystuje
sprawdzone technologie do optymalizacji i systematyzacji wszystkich procesów.
Pierwszym krokiem jest automatyczne oklejanie i etykietowanie pojemników
na części samochodowe i umieszczanie ich na taśmociągu, który natychmiast
przewozi je do windy i kieruje do pracowników. W mezaninie, czyli antresoli,
w której składowane są małe części do 7 kg, połączonej z windą i modułami
przenośnikowymi oraz automatyczną linią pakowania wykorzystywany jest
system Put to Light. Jest to system, który ułatwia sortowanie towarów dla
poszczególnych klientów przez pieszych pikerów. Towar ściągany jest z regałów
i odkładany do skrzynek, do których zamontowany jest ten system. Po każdym
skanowaniu produktu zapala się światło na skrzynce do której należy odłożyć
konkretną część. Dopóki pracownik magazynowy nie zeskanuje wszystkich
produktów dla danego klienta skrzynka będzie „otwarta”. Po zeskanowaniu
ostatniego produktu dla konkretnego klienta zaczynają mrugać wszystkie światła.
System ten ma cztery kolory i każdy pracownik wybiera jeden z nich. Oznacza to,
że w danym obszarze może pracować czterech pracowników jednocześnie.
W momencie, w którym wszystkie zamówione przez klienta części są kompletne
i wszystko zostało zeskanowane pracownicy przepakowują towary do kartonu
i odkładają w docelowe miejsce pod wysyłkę.

Kolejnym systemem wykorzystywanym w procesach magazynowych jest system
Pick by Voice, który działa na takiej samej zasadzie co Put to Light. Różnicą jest
to, że Pick by Voice wykorzystywany jest do pikowania małych i średnich części.
Z użyciem wózków, operator podnosi się na 9 metrów do góry razem z kabiną
i ściąga towar, który zgodnie z polskim prawem nie może przekraczać wagi 12 kg.
Oba systemy wspierają pracę pracowników magazynowych w kompletacji
towarów pod konkretnego klienta i pod dane miejsce dostawy.
Kuehne + Nagel wraz z dealerami i magazynami, które zasila pracuje na jednym
systemie, w którym widoczne są dwa rodzaje zamówień. Jednym z nich jest
zamówienie stokowe – dealer robi zapas części i trzyma je w swoim magazynie
stokowym. W takim wypadku mamy ok. 40 godzin na przygotowanie takich
zamówień. Drugim rodzajem są zamówienia pilne. Klient składa zamówienie na
konkretne części, które jest od razu widoczne w systemie i musi w danym dniu zostać
przygotowane i zapakowane do wysyłki. W takim wypadku obowiązują nas tzw. cut
off time. Jest to godzina graniczna, do której gwarantowany jest czas wysyłki. Zwykle
w przypadku zamówień pilnych w ciągu godziny zamówienie jest realizowane
i przygotowywane do wysłania do odbiorcy. - dodaje Christophe Le Corre.
W 2018 roku Kuehne + Nagel w jednym z magazynów wdrożyło rozwiązanie
ProGlove. Rozwiązanie to ma na celu ułatwienie pikowania towarów
w magazynach. Ponadto, zintegrowane jest z odzieżą ochronną noszoną podczas
pracy.
Rękawiczki ProGlove pomagają zwiększyć efektywność zarządzania produktami
w magazynach oraz skracają czas spędzany na kompletowaniu zamówień.
Zastępuje on konwencjonalne skanery kodów kreskowych. Wiązka lasera, która
sczytuje kod kreskowy znajduje się na rękawiczce. W związku z tym, że nie
zakrywają palców pozwalają na swobodne operowanie i podnoszenie małych
części samochodowych przez pikerów. Pracownik podczas pobierania towaru ma
dwie ręce wolne co zwiększa jakość procesów i oszczędza czas konsumowany na
zbieraniu towarów.

Rozwiązanie jest bardzo intuicyjne, a ponieważ funkcja skanowania jest
zintegrowana z naturalnym ruchem ręki, pracownik nie musi skupiać się na
kodzie kreskowym. Sygnały optyczne, akustyczne oraz dotykowe informują
operatora, że artykuł został prawidłowo zeskanowany.

Pierwszym krokiem standaryzacja

Pierwszym krokiem w kompleksowej obsłudze nowych klientów z segmentu
automotive jest standaryzacja i stabilizacja wszelkich operacji. W kolejnych
etapach firma Kuehne + Nagel koncentruje się na dostosowaniu koncepcji
zarządzania całą logistyką do indywidualnych potrzeb klienta i na wdrażaniu
innowacji, które automatyzują pracę zarówno w magazynowaniu, jak
i w transporcie. Celem który zawsze przyświeca w działalności operacyjnej jest
zwiększenie produktywności przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów.
Mimo wszelkich wyzwań, branża automotive dynamicznie się rozwija z łańcuchem logistycznym o jeszcze niewykorzystanym potencjale.
Kuehne + Nagel posiada wieloletnie doświadczenie na globalnym rynku
i wspiera wiele największych firm z branży motoryzacyjnej. Firma zaopatruje
krajowe i międzynarodowe zakłady produkcyjne samochodów we wszystkie
materiały niezbędne do wydajnej produkcji. Usługi obejmują konsolidację
produktów od wielu dostawców oraz elastyczne zarządzanie przychodzącymi
i wychodzącymi towarami. Oferuje również usługi odprawy celnej i transportu
do magazynu, zakładu produkcyjnego, jak również do dostawców
i poddostawców. W ramach logistyki produkcji serwis Kuehne + Nagel
obejmuje magazynowanie oraz wstępny montaż komponentów. Firma
świadczy również usługi posprzedażowe w ramach logistyki części
zamiennych. Koncentruje się na projektowaniu złożonych sieci
dystrybucyjnych i magazynowych, zapewniając szereg usług o wartości
dodanej. Kuehne + Nagel zapewnia także specjalistyczne usługi logistyczne
dla magazynów, zakładów i centrów dystrybucji opon.

Kluczowym elementem w planowaniu efektywnej strategii, korzystnej dla każdej
zainteresowanej strony jest obserwacja zmian na rynku i prawidłowa analiza
wszystkich dostępnych wskaźników. Branża TSL wymaga na bieżąco
aktualizowanej wiedzy o różnych gałęziach przemysłu z uwagi na obsługiwanie
wielu specjalistycznych branż.
Kierunek rozwoju sektora automotive zawsze powinien odpowiadać za
dostosowanie serwisu do najnowszych trendów, osiągnięć technologicznych
i, co ważne, do aktualnych regulacji prawnych. W dzisiejszym świecie systemy
cyfrowe znacząco wzbogacają działalność firmy, świadcząc o jej konkurencyjności
oraz tworząc wartość dodaną dla przedsiębiorstwa.
Najważniejszą cechą systemów informatycznych jest intuicyjność oraz prostota,
a podstawowym celem wspieranie oraz optymalizacja operacji logistycznych
oraz kontaktów między wszystkimi ogniwami zaangażowanymi w transport.
Digitalizacja oferuje również możliwość natychmiastowego dostępu do
wszystkich przetwarzanych dokumentów, zebranych w jednym miejscy, w tzw.
osobistym centrum kontroli. W Kuehne + Nagel wszystkie działania w łańcuchu
dostaw są obsługiwane przez autorskie rozwiązanie KN Login. Zapewnia ono
całkowitą kontrolę i widoczność w ramach zarządzania zamówieniami
i nadzorowania działań dostawców.

Artykuł ukazał się w marcowym wydaniu miesięcznika logistycznego TSL Biznes.
Magazyn do pobrania za darmo dostępny jest tutaj.

