BESZÁLLÍTÓ

Beszállítás, ütemezés

Szállítási mód és eszköz
megválasztása

Beszállítás

Beszerzési
logisztika
Beszerzési folyamat:
- igények meghatározása,
- ajánlatkérés és feldolgozás,
- beszállítók kiválasztása,
- áruk és szállítási feltételek
meghatározása,
- szerzodés kötés.

Áru kirakodása
Készletek követése
Áru átvétele, ellenorzése,
regisztrálása
Betárolás az alapanyag
raktárba
Termelésprogramozás
PPS
Készletnyilvántartás

Kitárolás,
egységrakomány képzés,
kiszállítás

Megrendelés
feldolgozása
beszerzés

TERMELÉSI LOGISZTIKA

visszaigazolás
vagy elutasítás

MEGRENDELÉS

Beszerzési logisztikai folyamat

Beszerzési logisztikai stratégia elemei
– Milyen
elvek
érvényesüljenek
a
beszállítók
megválasztásánál?
– Milyen szempontok érvényesüljenek a make or buy
döntésnél? Milyen alkatrészekre, szerelvényekre terjedjen
ki?
– Lehet-e alkalmazni és milyen anyagok esetén JIT elvű
beszállítást?
– Milyen informatikai kapcsolatra van szükség a
beszállítókkal?
– Milyen szempontok érvényesüljenek, hogy ki végezze a
beszállítást, ki szervezze a szállítmányozást?
– Centralizált vagy decentralizált legyen-e a beszerzés?
– Milyen szállítási módok fogadására legyen alkalmas a
vállalat?
– Milyen egységrakományok fogadását kell biztosítani?
– Milyen legyen az egyes anyagcsoportok raktározásánál a
készletszint?
– Hol helyezkedjenek el a raktárak, centralizált vagy
decentralizált legyen a raktározás?
– Milyen anyagoknál kívánatos konszignációs raktárt
létesíteni?
– Hol helyezkedjenek el a külső szállítás rakodó állomásai?
– Milyen rakodó gépek és berendezések kerüljenek
alkalmazásra?
– Milyen raktározástechnikai megoldásokat kívánnak meg a
tárolt anyagok?
– Milyen feltételek mellett érvényesíthető az e-commers, EDI
stb.

BESZERZÉSI LOGISZTIKA

Termelési logisztika
Beszállítás a technológiai
folyamat tárolójába

Termelés ütemezés

Kiszállítás a technológiai
sorhoz vagy géphez

Technológiai berendezés
kiválasztása

Technológiai berendezés, gép
kiszolgálása

Muveletközi szállítás
ütemezése

Közbenso raktározás

Szállítóeszköz
megválasztása

Áruátvétel, ellenorzés

Muveletközi tároló
megválasztása

Csomagolás

Termékkövetés

Egységrakomány képzés,
kiszállítás

Termelési folyamatból
való kiszállítás
ütemezése

ELOSZTÁSI LOGISZTIKA

Termelési logisztikai folyamat

Termelési logisztikai stratégia elemei
– Milyen elvek érvényesüljenek az üzemek, raktárak
telepítésénél?
– Milyen elvek érvényesüljenek az üzemek, raktárak közötti
szállítási útvonalak kiválasztásánál?
– Milyen szállítóeszközök, berendezések végezzék az
üzemek, raktárak közötti szállítást?
– Milyen gyártórendszer, gyártási struktúra (pl. merev
gyártósor, rugalmas gyártórendszer, szegmentált gyártás,
KANBAN rendszerű gyártás stb.) kerüljön megválasztásra?
– Milyen legyen az egyes technológiai folyamatoknál a
gépek, berendezések elhelyezése?
– Hol kerüljön telepítésre műveletközi, technológiai
folyamatok közötti tároló?
– Milyen logisztikai követelményeket kell figyelembe venni a
termelés ütemezésnél?
– Milyen egységrakományok kerüljenek alkalmazásra a
technológiai folyamaton belül?
– Milyen elvek érvényesüljenek a szállító-, tároló- és rakodó
eszközök kiválasztásánál?
– Milyen szempontok szerint kell megválasztani a
munkahelyi kiszolgálást, munkahelyi tárolást?
– Milyen prioritások érvényesüljenek a műveletközi
szállítások ütemezésénél?
– Milyen módon kell megvalósítani a termékkövetést?
– Milyen elvek érvényesüljenek a kilépő termékek
csomagolásánál?
– Milyen mértékben érvényesíthetők a CAX technikák (CAD,
CAP, CAQ, CAM stb.)
– A vállalat milyen számítógépes információs rendszeréhez
lehet illeszkedni?

TERMELÉSI LOGISZTIKA

ELOSZTÁSI LOGISZTIKA
Árubeszállítás a
készáru raktárba

Áru helyének
kijelölése a raktárban

Áruátvétel

Betárolás ütemezése

Betárolás a készáru
raktárba

Betárolást végzo
berendezés kiválasztása

Komissiózás,
csomagolás,
egységrakományképzés

Készletek
nyilvántartása

Kitárolás, komissiózás
ütemezése

Jármu megrakása

Kitárolást, komissiózást
végzo berendezés
kiválasztása

Kiszállítás

Kiszállítási ütemezési
eszköz, járat kiválasztása

FELHASZNÁLÓ
Elosztási logisztikai folyamat

Elosztási logisztikai stratégia elemei
– Milyen tárolási rendszert alkalmazzanak a késztermékek
tárolásánál?
– Milyen egységrakományképzés kerüljön alkalmazásra?
– Milyen komissiózási rendszer legyen a készárú raktárban?
– Milyen

elvek

érvényesüljenek

a

raktári

technika

megválasztásánál?
– Milyen

informatikai

támogatást

kapjon

a

készáru

raktározás?
– Mely

termékek

kerüljenek

közvetlenül

raktárról

kiszállításra?
– Milyen

szempontok

érvényesüljenek

a

kiszállítás

ütemezésénél?
– Milyen szállítási módokat kell alkalmazni a kiszállításnál?
– Ki végezze a kiszállítást?
– Milyen raktározástechnikát kívánatos, célszerű használni a
késztermék kiszállításnál?
– Mely

termékek

kerüljenek

a

gyártósorok

végéről

kiszállításra?
– Mely termékeket célszerű elosztóraktárba kiszállítani, mely
termékek kerüljenek közvetlenül a felhasználóhoz?

Beszerzési
logisztika
csomagoló
anyag

Termelési
logisztika
segédanyag,
technológiai
hulladék

Elosztási
logisztika
csomagoló
anyag

Hulladékkezelési és újrahasznosítás logisztikája
Hulladék keletkezési helyek
meghatározása

Hulladék
gyujtés

Tároló helyek, tárolóeszközök
kijelölése

Hulladék
szállítás

Szállítás, gyujtés ütemezése

Hulladék osztályozás,
válogatás

Szállítóeszközök kiválasztása

Tárolás,
raktározás

Hulladékok nyilvántartása,
eloírások betartása

Kiszállítás

Kiszállítás ütemezése

Újrahasznosítás

Újrafeldolgozás

Ártalmatlanítás

Hulladékkezelési és újrahasznosítási folyamat

Hulladékkezelési és újrahasznosítási logisztikai stratégia
elemei:
– Milyen csoportosítást, osztályozást kívánatos alkalmazni a
hulladékoknál?
– Milyen különleges kezelést kell használni az egyes
hulladékcsoportoknál?
– Hol kerüljön sor hulladéktároló helyek elhelyezésére?
– Milyen legyen a hulladékgyűjtés üteme?
– Milyen elvek érvényesüljenek a hulladék tároló-, szállító- és
rakodó eszközök kiválasztásánál?
– Milyen nyilvántartást célszerű alkalmazni a hulladékok
követésénél?
– Hová kerüljenek kiszállításra a különböző hulladékok?

