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Kada cz

we w a ciwym miejscu i czasie

Centrum dystrybucji cz ci Porsche Parts Distribution Centre (PDC) organizuje dystrybucj cz
®
rozwi zanie do drukowania kodów kreskowych Zebra 220XiIIIPlus™.

ci, wykorzystuj c

W niezwykle konkurencyjnej brany samochodowej dystrybucja cz ci i rynek cz ci zamiennych graj du rol w
generowaniu dodatkowych przychodów. Kierowcy samochodów Volkswagen, Audi, Seat, Skoda i Porsche w Austrii i
Europie Wschodniej cz sto otrzymuj cz ci zamienne z centrum dystrybucji cz ci Porsche PDC w Austrii. To
mi dzynarodowe przedsi biorstwo samochodowe z siedzib w Salzburgu odpowiada za zaopatrzenie w oryginalne
produkty rynku hurtowego i detalicznego w Austrii i Europie Po udniowo -Wschodniej. Centrum dystrybucji cz ci
Porsche Konstruktionen GmbH & Co KG PDC zajmuje si dostawami cz ci zamiennych w Austrii i jedenastu innych
krajach w Europie Po udniowo- Wschodniej oraz zapewnia magazynowanie produktów dla potrzeb tych rynków.
Warunkiem niezb dnym dla sukcesu PDC jest p ynna logistyka. Centrum wykorzystuje zaawansowane systemy i
technologie, wysy aj c co miesi c ok. 600.000 cz ci do austriackich i wschodnioeuropejskich partnerów handlowych, a
drukarka 220XiIIIPlus firmy Zebra odgrywa w tym procesie kluczow rol .

Pe na kontrola dzi ki kodom kreskowym
Wszystkie cz ci przychodz ce i wychodz ce — od tarcz hamulcowych po
wiece zap onowe — oznaczane s kodem kreskowym. Bez etykiet z kodami
kreskowymi zarz dzanie systemem dystrybucji na tak skal by oby niemal
niemoliwe. Drukowanie tak wielkiej liczby etykiet wymaga o drukarki wysokiej
klasy. Z pomoc swojego partnera handlowego w Salzburgu centrum PDC
znalaz o odpowiednie rozwi zanie oferowane przez Zebra Technologies.
Drukarka Zebra 200XiIIIPlus drukuje z szybkoci 254 mm na sekund (55
stron DIN A4 na minut ). Oferuj c rozdzielczo 300 lub 200 dpi i szeroko
druku do 216 mm, drukarka ta moe zosta dostosowana do wielu rónych
wymaga. Ponadto jest bardzo przyjazna dla uytkownika: po pod czeniu do
sieci lokalnej drukarka moe niezawodnie przechowywa i przetwarza
najwi ksze zadania wydruku dzi ki duej wbudowanej pami ci. Podwietlany
wywietlacz pokazuje status aktualnie przetwarzanego zadania. Wymiana
materia ów eksploatacyjnych nie wymaga wsparcia informatycznego. Drukarka
moe automatycznie zawiadamia uytkownika, gdy potrzebna jest wymiana
kalki barwi cej lub g owic drukarki, a elementy te wymienia si szybko i atwo.
Dla Porsche dua szybko druku i funkcje przyjazne dla uytkownika nale
do najwaniejszych cech tych drukarek Zebra.

Sprawna obs uga towarów przychodz cych i wychodz cych
Centrum PDC postanowi o przej na drukarki Zebra 12 lat temu. Obecnie
w PDC dzia a ju trzecia generacja tej drukarki – i jest to nadal wany element
przyczyniaj cy si do p ynnego funkcjonowania procesów logistycznych
w firmie. Drukarki otrzymuj informacje do wydrukowania z systemu zarz dzania
towarami przez sie LAN. Trzynastocyfrowy numer kodu kreskowego kontroluje
przep yw towarów. Cz ci mona zidentyfikowa w kadej chwili – podczas
zamawiania, przygotowywania lub realizacji dostawy. Drukarki Zebra drukuj
samoprzylepne etykiety, które pracownicy PDC nalepiaj bezporednio na
opakowanie cz ci. Centrum PDC skonfigurowa o te drukarki w taki sposób, e
inne istotne informacje dotycz ce zamówienia i dostawy take mog zosta
umieszczone na etykietach. Obraz do wydrukowania moe by zaprojektowany za
pomoc intuicyjnego oprogramowania wymagaj cego minimalnego programowania.

Zastosowane rozwi zanie
Drukarki wysokiej klasy
Zebra® 220XiIIIPlus™

Wykrywanie i usuwanie b dów
Aby pomóc w terminowej realizacji wszystkich dostaw i zagwarantowa
minimalizacj liczby b dów, kody kreskowe musz by drukowane precyzyjnie
i czytelnie. W tym zakresie centrum PDC skorzysta o z us ug dzia aj cej
w Salzburgu firmy doradczej z wieloletnim do wiadczeniem w dziedzinie
systemów identyfikacji i kodów kreskowych. Aby zapewni maksymaln
niezawodno , ten partner handlowy zaleci po czenie drukarek Zebra
z weryfikatorami kodów kreskowych. W przypadku wydrukowania
nieczytelnego kodu kreskowego weryfikator wskazuje b d wizualnie
i dwi kowo. Przy drukowaniu miesi cznie 600.000 etykiet na towary
wychodz ce ograniczy o to b dy do minimum. Zalet dla centrum PDC by o
to, e jego partner handlowy wdroy rozwi zanie wymagaj ce minimalnego
programowania i drukarki Zebra mog y nadal funkcjonowa z maksymaln
wydajno ci mimo procesu weryfikacji. PDC docenia posiadan przez partnera
handlowego wiedz na temat produktów firmy Zebra i korzysta z jego
specjalistycznego doradztwa, które jest zawsze dost pne. Dodatkowo firma
partnera jest take autoryzowanym centrum napraw dla wszystkich linii
produktów Zebry, dzi ki czemu wszelkie powsta e problemy mog by szybko
eliminowane.

Przysz o ciowy wybór
W miar rozwoju obrotu cz ciami zamiennymi w Europie Wschodniej
uywanych b dzie coraz wi cej drukarek Zebra. Dwunastoletnia wspó praca
Zebry z centrum w Salzburgu rozszerza si teraz na s siednie W gry.
W 2008 r. w gierski importer Part Center Budapest take zosta wyposaony
w drukarki Zebra, aby móc precyzyjnie obs ugiwa towary przychodz ce i
wychodz ce. Przedsi biorstwo ma teraz zapewnion wysz jako i mniej
interwencji manualnych dzi ki zaletom drukarek Zebra XiIIIPlus.
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