John Lewis, Wielka Brytania
Logistyka
Studium przypadku

Czo owy brytyjski detalista wprowadza przenone
drukarki Zebra® w celu usprawnienia
efektywnoci acucha dostaw
Historia firmy si ga 1864 roku, kiedy John Lewis otworzy sklep tekstylny przy Oxford Street w Londynie. Obecnie jest to
znana sie detaliczna posiadaj ca 26 domów towarowych w ca ej Wielkiej Brytanii. Wybór towarów oferowanych pod
jednym dachem naley do najwi kszych na rynku. John Lewis s ynie ze swojej struktury partnerskiej, w której kady
pracownik, czyli „partner”, jest wspó w acicielem przedsi biorstwa i ma udzia w zyskach. Spó ka przypisuje swój
sukces i znakomit reputacj pod wzgl dem obs ugi klientów w anie temu, e pracownicy s jej bezporednimi
wspó w acicielami. Aby zgodnie z tym wizerunkiem zapewnia odpowiedni poziom obs ugi klientów, firma musi mie
absolutn pewno , e b dzie w stanie dostarczy w aciwe produkty do w aciwego sklepu we w aciwym czasie.

Problem: w sklepie nigdy nie moe zabrakn

towaru

Zarz dzanie poziomem zapasów i gospodark magazynow w tak duej sieci
detalicznej nie moe by atwym zadaniem i dlatego w 2006 r. John Lewis
wprowadzi nowy bezprzewodowy system zarz dzania prac magazynów
maj cy zast pi dotychczasowy system oparty na dokumentacji papierowej.
Wykorzystano po czenie technologii rozpoznawania g osu, oprogramowania
i sprz tu.
W poprzednim systemie towary gin y w centrum dystrybucji, poniewa
etykiety odpada y z palet i gubiono papierowe dokumenty. William Armitage,
Kierownik ds. Systemów Dystrybucji w firmie John Lewis, zauway : „Jest to
typowe dla domów towarowych, e musimy dysponowa duym wyborem
towarów w rónych wielko ciach i rozmiarach, ale wiele rodzajów produktów
wysy a si do sklepów w niewielkich ilo ciach. Potrzebowali my nowego
systemu, aby tym zarz dza i maksymalnie usprawni kompletacj dostaw”.

W aciwy towar we w aciwym sklepie i we w aciwym czasie!
W centrum dystrybucji firmy John Lewis w Northamptonshire na powierzchni
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ponad 24.000 m przechowywanych jest ponad 12.000 linii produktów
rozmieszczonych w 100 sektorach sk adowych. Nowy system umoliwia
pracownikom szybkie i efektywne poruszanie si po tym obiekcie.
System wykorzystuje technologi rozpoznawania g osu do kontroli wst pu do
centrum dystrybucji. System nast pnie wskazuje uytkownikom miejsca, gdzie
maj szuka towaru. Pracownicy uywaj koszy magazynowych do
przechowywania produktów przed wysy k do rónych sklepów sieci w Wielkiej
Brytanii. Po zape nieniu kosza pracownik kompletacyjny drukuje na przeno nej
®
drukarce bezprzewodowej Zebra QL 420 Plus™ etykiet pokazuj c
zawarto kosza i sklep firmy John Lewis, dla jakiego jest przeznaczony.
Etykiety te pozostaj na koszach a do ich roz adunku w magazynie sklepu.
„Dawniej w centrum dystrybucji zainstalowane by y drukarki stacjonarne s u ce do
etykietowania koszy, ale potrzebowali my systemu, który oszcz dza by czas i
zwi kszy wydajno pracy” – mówi dalej Armitage. „Drukowanie etykiet na  danie
w miejscu kompletowania towaru pomog o nam to osi gn ”.

Zastosowane rozwi zanie
Przenone drukarki Zebra®
QL 420 Plus™
Noniki Zebra

Kontynuacja projektu
„Pocz tkowe wdroenie by o bezproblemowe, a firma Zebra Technologies
zapewni a nam najwyszej klasy wsparcie. Zastosowanie drukarek
bezprzewodowych zamiast przewodowych do drukowania etykiet na kosze
magazynowe szybko przynios o nam korzyci” – powiedzia Armitage. „Dzi ki
temu informacje mog by drukowane przez pracowników kompletacyjnych na
 danie. Oszcz dza to czas powi cany wczeniej na chodzenie do drukarki
i z powrotem, a take ogranicza liczb pope nianych b dów. Najwi ksz
zalet drukarek Zebra jest ich wytrzyma o – sprawdzaj si doskonale w
d ugim okresie eksploatacji. Podczas gdy produkty konkurencyjne psuj si
i wyczerpuj si w nich noniki i baterie, przenona drukarka Zebra QL 420
Plus jest mocna i moe pracowa na okr g o”.
„Jeli chodzi o przenone drukarki, problemem s tradycyjnie noniki” – doda
Armitage. „Nic nie jest bardziej frustruj ce ni cz ste wyczerpywanie si etykiet
lub blokowanie si samoprzylepnych etykiet w drukarce. W drukarkach QL 420
Plus noniki s atwe do wymiany i rzadko si blokuj ”.
Od pocz tkowego wdroenia 20 drukarek w centrum dystrybucji w
Northamptonshire firma John Lewis zainstalowa a jeszcze oko o 40
przenonych drukarek uywanych w centrum Stevenage i planuje
wprowadzenie dodatkowych urz dze.
„Klient tego nie widzi, ale droga towaru z centrum dystrybucji do sklepu jest
istotnym elementem acucha dostaw w handlu detalicznym, maj cym
ogromne znaczenie dla efektywnego zarz dzania poziomem zapasów. Bez
tego nie bylibymy w stanie zapewni klientom wysokiego standardu obs ugi,
z jakiego s yniemy. Proces kompletowania zamówie jest wan cz ci tego
elementu acucha dostaw, a drukarki Zebra przyczyniaj si do duo
p ynniejszego funkcjonowania ca ego systemu” – podsumowa Armitage.
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„Klient tego nie widzi, ale
droga towaru z centrum
dystrybucji do sklepu jest
istotnym elementem
a cucha dostaw w handlu
detalicznym, maj cym
ogromne znaczenie dla
efektywnego zarz dzania
poziomem zapasów...
Proces kompletowania
zamówie jest wan
cz ci tego elementu
a cucha dostaw, a
przeno ne drukarki Zebra
QL 420 Plus przyczyniaj
si do p ynniejszego
funkcjonowania ca ego
systemu”.
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