Shoe Zone
Logistyka
Studium przypadku

Osi gni cia logistyczne Shoe Zone
Nie wymagaj ca obsugi r cznej technologia skanowania przyczynia si do podwojenia wydajno ci du ej brytyjskiej sieci
sklepów obuwniczych Shoe Zone. Magazyn firmy pakuje i wysya tygodniowo 1.000.000 par butów do 400 sklepów
obuwniczych Shoe Zone w Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii.

Problem:
•

czasoch onne r czne wprowadzanie kodów produktów sk adowanych
w magazynie

•

konieczno korzystania z drukowanych list kompletacyjnych, które
atwo zgubi

•

krótki czas na wdroenie

Rozwi zanie:
•

wyposaenie pracowników magazynu w urz dzenia przeno ne:

•

przeno ne drukarki kodów kreskowych Zebra QL 320™ (do
drukowania etykiet na  danie do kadego nape nionego kartonu w
magazynie)

•

urz dzenia firmy Motorola : terminal zak adany na r k i czytnik
noszony na palcu

•

wszystkie czytniki, terminale i drukarki maj po czenie z centralnym
systemem Shoe Zone

•

oprogramowanie skanuj ce jest zintegrowane w czasie rzeczywistym
z uywanym przez firm systemem uzupe niania zapasów

®

Korzy ci:
•

dua oszcz dno

czasu

•

wi ksza wydajno

i sprawno

•

ograniczenie b dów

•

lepsza obs uga magazynowa zapewniana 400 sklepom detalicznym
Shoe Zone

dzia ania

Uzupe nianie zapasów w sklepach firmy o nowe towary jest nie atwym
zadaniem, wymagaj cym pracy 120 pracowników magazynu pracuj cych w
ci g ym systemie zmianowym od niedzieli do pi tku po po udniu. Nowy towar
dostarczany jest do magazynu w ci gu tygodnia i adowany na ci arówki,
wyjedaj ce w rónych odst pach czasu od po udnia w niedziel do czwartku
wieczorem. Kada ci arówka dowozi towar przeci tnie do pi ciu sklepów, a
tygodniowe dostawy obejmuj wszystkie 400 sklepów detalicznych.
Instalacj systemu przeprowadzono w ci gu siedmiu tygodni od uzgodnienia
specyfikacji, a poniewa nie by o czasu na szkolenie personelu, istotne by o, aby
nowy system dzia a sprawnie od samego pocz tku.

Zastosowane rozwiazanie
Zebra QL 320™
Urz dzenia firmy Motorola®:
terminal zakadany na r k i
czytnik noszony na palcu

Wed ug Nigela Humphriesa, kierownika dzia u informatycznego Shoe Zone:
„By y to dobrze wydane pieni dze i ca y zarz d podziela t opini . W tych
czasach zrealizowanie zamówienia na czas i w granicach budetu i
uruchomienie systemu w ci gu tygodnia od instalacji to rzadko .”
Te czytniki, terminale i drukarki s po czone z centralnym systemem Unisys®
Windows NT® w Shoe Zone przez bezprzewodow sie radiow 802.11b, a
oprogramowanie dostarczone przez partnera firmy Zebra zapewnia ich
integracj z uywanym przez Shoe Zone systemem uzupe niania zapasów w
czasie rzeczywistym.
W rezultacie generowane co tydzie zamówienia na towar oparte s na
aktualnych trendach i dotychczasowych wynikach sprzeday poszczególnych
sklepów. Zamówienia s rozpoznawane przez oprogramowanie, które uk ada
efektywne harmonogramy kompletowania i za adunku. Nie tylko umoliwia to
ledzenie poszczególnych stadiów zamówie, ale zapewnia te równie wane
dane potrzebne do zarz dzania.
Konsola kierownika (standardowy komputer PC z Windows NT) pozwala
ledzi prac pracowników magazynu na ekranie, do którego mona uzyska
dost p z dowolnego miejsca w Shoe Zone. W ten sposób kady moe
zobaczy , kogo wys ano do magazynu, dla którego sklepu kompletowana jest
dostawa i ile jednostek zosta o skompletowanych.
Dzi ki nowemu systemowi magazyn Shoe Zone sta si centralnym punktem w
strukturze dzia ania firmy. Zamiast pracowa z wydrukowanymi listami
kompletacyjnymi pracownicy magazynu Shoe Zone nosz teraz czytnik i lekki
terminal. Kade nowe polecenie pojawia si na wywietlaczu – ale dopiero gdy
operator zeskanowa prawid owy kod kreskowy dla poprzedniego zadania.
Jak wspomina Nigel Humphries, kompletowanie dostaw w ci gu pierwszego
tygodnia po instalacji nowego systemu przebieg o zdumiewaj co g adko.
„Mielimy telefony ze sklepów, e otrzymane dostawy by y bezb dne. Dawniej
to si nigdy nie zdarza o.” Wprowadzenie tego systemu skanowania
pracuj cego w czasie rzeczywistym tak skutecznie wyeliminowa o b dy, e
pracownicy Shoe Zone nie musz ju sprawdza dostaw w celu ustalenia
brakuj cych pozycji.
Ponadto praca zmianowa jest atwiejsza, poniewa nie trzeba polega na
ustnych lub pisemnych instrukcjach. Po pewnym czasie Shoe Zone wykorzysta
ten system do wykrywania prawid owoci w wyst powaniu b dów i zmianach
wydajnoci oraz do monitorowania tego, czy towary w rónych cz ciach
magazynu s efektywnie uzupe niane.
Nowy system znacznie oszcz dza czas pracowników. Dawniej, aby
skompletowa pe n list wysy kow dla kadego sklepu, pracownicy
magazynu musieli r cznie wprowadza kody produktów, których magazyn nie
móg dostarczy . Przez to zawsze istnia o ryzyko, e listy kompletacyjne zgin
lub kody zostan wprowadzone z b dami.
Dzi ki temu systemowi firma Shoe Zone znacznie zwi kszy a swoj ogóln
wydajno i usprawni a obs ug wszystkich swoich 387 sklepów w ca ej
Wielkiej Brytanii i Republice Irlandii.
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„Mieli my telefony ze
sklepów, e otrzymane
dostawy byy bezbdne.
Dawniej to si nigdy nie
zdarzao.”
Wedug Nigela Humphriesa,
kierownika dziau
informatycznego
Shoe Zone

