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Optimizacija materialnega toka med skladiščem in proizvodnjo na oddelku hrane
v podjetju BSH Hišni aparati, d. o. o.
Proizvodna podjetja se soočajo s čedalje bolj zahtevnim položajem na trgu. Stranke so
vedno bolj zahtevne, pogoji proizvodnje pa vedno bolj kompleksni. Iskanje odgovora na
vprašanje, kako proizvesti več in večje število tipov na isti liniji, ki zaseda enako velik
prostor, pa postaja ključnega pomena za konkurenčnost. Raznolikost in segmentacija
proizvodnje se večata iz dneva v dan, obstoječi procesi pa težko sledijo vsem tem
spremembam. Pojavljajo se ozka grla, zastoji in pomanjkanje prostora. Vse to pa ne sme
vplivati na število proizvedenih proizvodov.
Iskanje rešitev gre zato vedno bolj v smeri dolgoročnih in ne začasnih rešitev.
Udeleženi v obremenjene procese se namreč zavedajo, da če se že letos soočajo s
prostorskim problemom, je velika možnost, da bo naslednje leto potreba po prostoru še
večja. Istočasno se moramo zavedati, da iskanje rešitev zunaj zidov podjetja predstavlja
dodatne manipulacije, ki predstavljajo dodaten strošek. Znotraj podjetja BSH Hišni
aparati, d. o. o. razpoložljivega prostora na oddelku hrane ni, zato je le-tega možno
iskati v edinih neizkoriščenih prostorskih zalogah, tj. v višini. Slednja nam omogoča, da
materialne zaloge komisioniramo v dveh, treh ali celo v večjemu številu nadstropij.
Ključne besede: BSH Hišni aparati, d. o. o., oddelek hrana, skladiščni proces,
proizvodni proces, optimizacija.

Optimization of material flow between the warehouse and production in the Food
department in the company BSH House appliances LTD
Production companies face ever more demanding situation on the market. Customers'
demands are growing, while production conditions are more complex. Seeking for the
answer on how to produce larger quantities and an increased number of varieties on the
same production line, taking up equal space, is becoming crucial for competitiveness.
Diversity and segmentation of production are increasing every day, while the existing
processes have a hard time keeping up with all these changes. Bottlenecks, standstills
and lack of space are emerging. All this should not affect the number of manufactured
products.
Search for solutions is becoming long-term orientated instead of searching for
temporary solutions. Those involved in the overloaded processes are aware of the fact
that if we lack space this year, it is very possible that the requirement for space will be
even greater next year. At the same time we must be aware of the fact that searching for
solutions outside the existing walls of the company presents additional manipulations,
which present additional costs. Within the company BSH house appliances LTD in the
Food department there is no available space, so we can search for it in the only unused
space resources, which is height. Height allows us to commission material stock in two,
three or even more floors.
Key words: BSH Hišni aparati, d. o. o., Food department, warehouse process,
production process, optimization.
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UVOD
Trendi na današnjem trgu predstavljajo čedalje večji problem industriji. Podjetja, ki so
še pred dvajsetimi leti izdelovala izdelek v štirih različnih barvah, se soočajo z
zahtevami kupcev, ki zahtevajo vedno več. Tako morajo biti danes proizvodna podjetja,
ki izdelujejo izdelke predvsem za domačo uporabo, sposobna ponuditi na policah
trgovinskih središč izdelke v številnih barvah, številnih odtenkih iste barve, s številnimi
dodatki in v številnih možnih kombinacijah. Vse to pa predstavlja v organizaciji
proizvodnje velik problem. Ne samo, da moramo organizirati ustrezne linije, na katerih
bo možno izvesti vedno večje število menjav, ampak je potrebno tudi logistiko
organizirati do te mere, da že zaključen izdelek pravočasno dostavimo do teh polic.

Kljub veliki kompleksnosti organizacije zunanje logistike, ki omogoča dostavo izdelka
do kupca, pa velike posledice svetovnega trenda čuti v veliki meri tudi notranja
logistika. Večina proizvodnih podjetij je bila grajena pred mnogimi leti, ko
kompleksnost proizvodnje ni bila takšna, kot je danes, in organizirati prostor za tistih
nekaj proizvodnih linij vsekakor ni predstavljalo velikega problema. Predvsem ni bilo
prostorskih omejitev. Danes, ko se znotraj enega proizvodnega podjetja proizvajajo
številni različni izdelki, le-ti pa se izdelujejo v številni barvah in tipih, je prostor postal
velik problem.

Prostorske omejitve niso kritične samo iz vidika, kam postaviti novo linijo, ampak tudi,
kam postaviti material, iz katerega potem zaposleni na proizvodnih linijah ustvarjajo
izdelke. Skladišče je tisti prostor, kjer so vsi ti materiali skladiščeni. Ko pa skladišče
postane premajhno za celoten nabor materialov, ali postane frekvenca izdaj materialov
prenizka, začnemo oblikovati blažilce, ki omilijo skladiščne probleme. Problem
skladišča, kot je pomanjkanje prostora, premajhne kapacitete, ozka grla itd.,
razbremenimo z vmesnimi zalogami. Kaj pa se zgodi, ko ni več prostora ne v skladišču
in ne za vmesne zaloge?
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Predstavitev problema
Proizvodno podjetje BSH Hišni aparati se deli na tri proizvodne obrate: Kava, Tassimo
in Hrana. Najbolj zahtevno in kompleksno okolje predstavlja obrat hrane. Znotraj istega
proizvodnega prostora se nahaja štirinajst proizvodnih linij, na katerih se proizvaja 10
različnih aparatov. Teh deset različnih izdelkov pa se deli na 340 različnih tipov, ki se
med seboj razlikujejo po barvi, po dodatkih, ki so priloženi aparatu, in pa kombinacijah
barv in dodatkov. V zadnjih petih letih so v podjetju B/S/H/ na tem oddelku začeli s
proizvodnjo treh od desetih aparatov, povpraševanje po obstoječih aparatih pa je
narastlo do te mere, da je bilo potrebno postaviti še dve dodatni liniji, da bi dosegli
potrebne kapacitete. Da bi ustvarili potreben prostor za dodatnih pet linij, je bil nujen
prehod iz push v pull princip notranje logistike. S postavitvijo vmesnih zalog ali
supermarketov, ter seveda s preoblikovanjem ostalih linij iz klasične linije v U obliko,
ter z uvajanjem milkrunov in kanbana je v tem oddelku uspelo skoraj nemogoče:
pridobili smo prostor za še dodatnih pet linij.

V obstoječem prostoru so poleg linij tudi vmesne zaloge ali supermarketi, ki premostijo
težave skladišča, ki so v teh petih letih postale še bolj očitne. Skladišče namreč ni bilo
sposobno slediti spremembam, katere je narekoval prehod iz push v pull princip.
Predvsem se je delo v skladišču iz omenjenega razloga povečalo, saj so se morali začeti
ukvarjati z manjšimi enotami; in če je bila do takrat osnovna transportno skladiščna
enota lesena paleta ali mrežasta paleta, je skladišče po novem začelo v veliki meri
manipulirati s plastičnimi zalogovniki. Število manipulacij se je tako za samo en
material povečalo za dvanajstkrat, če upoštevamo primerjavo paleta–zalogovnik. Če je
želel oddelek premostiti logistične težave, je morala vmesna zaloga z manjšimi enotami
predstavljati vsaj štiriurno zalogo, kar danes predstavlja 5781 od 3.901 m² v
proizvodnem prostoru.

1

Številke, ki so uporabljene v magistrski nalogi in se navezujejo na čas, prostor, število ljudi, investicije in stroške,

so prilagojene in se razlikujejo od dejanskih podatkov iz razloga čuvanja poslovnih skrivnosti podjetja BSH Hišni
aparati, d. o. o.
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V letu 2013 se je tudi v B/S/H/ na oddelku hrane začutila problematika svetovnega
trenda. Samo v tem letu se namreč načrtuje uvedba novih tipov obstoječih aparatov ter
uvedba novega aparata in nove družine obstoječih aparatov, kar predstavlja popolnoma
novo barvo,ali pa še neobstoječo kombinacijo dodatkov in barv. Pričakuje se, da bo
zaradi teh novih uvedb skozi oddelek hrane in skladišče krožilo vsaj 452 novih
materialov oz. novih šifer materialov, številka pa je lahko do leta 2014 tudi večja.

Zaradi lokacije podjetja je kakršnokoli širjenje skladišča onemogočeno, saj je podjetje z
ene strani omejeno z reko, z druge strani z lokalno cesto in s tretje z naseljem. Možno
iskanje prostora za nove materiale bi lahko bilo tudi v eksternem skladišču, ki pa bi
zaradi števila menjav in velikosti serije predstavljalo strošek, ki po analizi materialnega
toka ni upravičen, saj predstavlja veliko število dodatnih manipulacij, ki se ponavljajo
tako pri dostavljanju materialov v podjetje, kot pri odvozu materialov nazaj v zunanje
skladišče. Iz omenjenih razlogov je zato najbolj smotrno iskati rešitve znotraj podjetja.

Tip skladišča v podjetju B/S/H/ in transportno manipulacijska sredstva v skladišču so
kljub prehodu iz push na pull princip interne oskrbovalne verige ostali isti. Razlogi za to
so bili prostorski problem in velikost potrebne investicije, seveda pa tudi nuja po tem
pred petimi leti ni bila tolikšna. Danes, ko število materialov dejansko narašča, pa se še
vedno pojavlja prostorski problem in pa seveda potreba po investiciji, saj bi bilo zelo
težko upravičiti spremembo tipa skladišča v celoti zaradi dodatnih 452-ih šifer
materiala, po drugi strani pa dviganje skladišča v višino in spreminjanje same stavbe že
iz razlogov lokacijske umeščenosti v prostor ni zaželeno.

Dodatni materiali v letu 2013 bodo predstavljali velik problem zlasti v t. i. visoki sezoni,
ki traja od avgusta do decembra. V tem obdobju se v podjetju B/S/H/ izrabljajo
kapacitete linij 100 %, in če upoštevamo, da bo do konca leta 2013 prišlo do uvajanja
vseh novih materialov in njihovih šifer, se bo to kot največji problem čutilo na notranji
logistiki. V skladišču, ki je že trenutno skoraj 96 % zasedeno, ne bo prostora za nove
šifre. Tudi v supermarketih, ki so 96 % zasedeni, in ki omogočajo premostitev ozkega
grla v skladišču, ne bo prostora za nove šifre materialov. Kot sem omenila, pa ima
skladišče poleg prostorskih kapacitet težavo tudi s kapacitetami izdajanja materiala iz
skladišča v proizvodnjo.
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Okolje
Bosch and Siemens Home Appliances Group je mednarodna skupina podjetij, katere
razvojno in proizvodno mrežo sestavlja 42 tovarn v 13 državah. Družba izdeluje visoko
kakovostne gospodinjske aparate, ki jih trži po vsem svetu. Skupina BSH, v kateri je
zaposlenih okoli 45.000 ljudi, ustvari 9,1 milijarde evrov prihodka. S tem se uvršča med
tri vodilne družbe v svoji panogi, na zahodnoevropskem trgu pa prepričljivo vodi
(»Dobrodošli v Sloveniji« [Predstavitev podjetja B/S/H, d.o.o.], b.d.).

Tovarna BSH Hišni aparati se nahaja v Nazarjah v Zgornji Savinjski dolini, kjer se je
leta 1970 pričela proizvodnja malih gospodinjskih aparatov, od leta 1974 pa se v njej
izdelujejo mali gospodinjski aparati na motorni pogon. Danes poleg le-teh proizvodnja
obsega tudi aparate za pripravo hrane in napitkov. Letno tovarna izdela skupno več
kot 7 milijonov aparatov (»Dobrodošli v Sloveniji« [Predstavitev podjetja B/S/H,
d.o.o.], b.d.).

Skupina BSH je v Sloveniji navzoča od leta 1993, ko je v Nazarjah prevzela
proizvodnjo malih gospodinjskih aparatov na motorni pogon. Uspešno poslovanje je
omogočilo, da danes razvojni in proizvodni program podjetja BSH Hišni aparati obsega
tudi druge aparate za pripravo hrane in napitkov. Razvoju in proizvodnji se je leta 2003
pridružil oddelek prodaje, marketinga in servisa v Ljubljani, ki skrbi za trženje in
servisiranje malih in velikih gospodinjskih aparatov blagovnih znamk Bosch, Siemens,
Ufesa in Gaggenau na devetih evropskih trgih: v Sloveniji, na Hrvaškem, v Bosni in
Hercegovini, Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, Kosovu, Albaniji in Bolgariji (»Dobrodošli
v Sloveniji« [Predstavitev podjetja B/S/H, d.o.o.], b.d.).

V zadnjem desetletju se je tovarna iz proizvodnega obrata razvila v sodoben center za
razvoj in proizvodnjo vseh motoričnih malih gospodinjskih aparatov za pripravo hrane
ter tehnološko zahtevnejših termičnih aparatov za pripravo napitkov z višjo dodano
vrednostjo. Vključena je v razvojno in produktno mrežo skupine BSH in zanjo veljajo
enake smernice in standardi kot za vse ostale proizvodne lokacije znotraj skupine.
Izdelki, razviti in proizvedeni v Nazarjah, se na svetovnem trgu pojavljajo pod
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blagovnimi znamkami Bosch, Siemens, Profilo in Ufesa (»Dobrodošli v Sloveniji«
[Predstavitev podjetja B/S/H, d.o.o.], b.d.).

Predpostavke in omejitve
Iskanje rešitev za obstoječi problem je najbolj smiselno znotraj podjetja, saj
razdrobljenost proizvodnje, ki v prvotnem planu predstavlja težavo, vpliva tudi na
iskanje rešitev izven meja podjetja. Zaradi majhnosti posameznih proizvodnih serij in
pogostosti menjav bi bilo v primeru iskanja rešitev, npr. eksternega skladišča, število
manipulacij med zunanjim in notranjim skladiščem tako veliko, da bi te manipulacije
predstavljale že same po sebi problem. Tako je potrebno rešitev za problem iskati v
lastnih skladiščnih in proizvodnih prostorih. Predpostavljamo lahko, da se bodo pojavile
številne možne rešitve, vendar bodo le redke pravi odgovor na vprašanje, kako povečati
prostor in kako istočasno odpraviti obstoječe ozko grlo. Da bi to dosegli, bo
najverjetneje potrebno kljub prostorskim omejitvam vsaj delno poseči v tip skladišča ali
pa v obstoječe procese interne logistike.

Vsakršne spremembe na oddelku hrane bodo vplivale na delovanje vseh 14-ih linij, tako
moramo pri izbiri možne rešitve upoštevati možne vplive na proizvodni proces. V
primeru večjih investicij pa tudi upoštevati dejstvo, da morajo biti investicije finančno
upravičene in ne samo rešitev za obstoječi problem. S spremembami procesa ali
prostorskimi spremembami pa obstaja možnost oviranja delovanja drugih oddelkov,
zato moramo upoštevati tudi omejitev, da rešitev za oddelek hrane ne sme upočasniti ali
ustaviti proizvodnje drugih dveh oddelkov. Poleg teh omejitev se lahko pojavi tudi
nestrinjanje s strani vodstva. Za predlagane rešitve je možno, da so sicer dobre, vendar
niso v skladu z razvojno smerjo in filozofijo podjetja, katerega vodstvo načrtuje za
podjetje. Zato je vsakršno spremembo procesa potrebno predhodno predstaviti vodstvu,
zlasti v primeru velikih začetnih investicij.
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Metode dela
Izdelava magistrskega dela bo temeljila na raziskavi problematike obstoječega stanja in
možnih rešitev kot odgovor na problem. Med raziskavo pa bodo uporabljene različne
metode, ki bodo nadgradnja aplikativnega pregleda. Uporabljene metode so:
•

primerjalna metoda, ki se nanaša predvsem na primerjavo možnih rešitev in je v
pomoč pregleda prednosti in slabosti različnih možnosti, na podlagi katerih temelji
tudi odločitev;

•

metoda opazovanja in deskripcije je bila uporabljena predvsem pri opazovanju in
opisovanju problematike obstoječega stanja, s pomočjo katere je bilo na podlagi
natančnega opisa možno bolje razumeti in odkriti ozka grla;

•

metoda analize, s katero smo opredelili možnosti in nevarnosti zunanjih in notranjih
dejavnikov obstoječega sistema, ter analizirali problematiko obstoječega stanja;

•

metoda kompilacije, s pomočjo katere smo povzemali tuje ugotovitve o možnih
rešitvah.
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1 MATERIALNI TOK
»Zaradi vse večje mednarodne konkurence med industrijskimi državami postaja
načrtovanje, vodenje in izdelava vse pomembnejša. Kratki pretočni časi naročil, visoka
zanesljivost dobavnih rokov in nizke zaloge postajajo ključni proizvodni cilji« (Pahole,
Balič, Ficko & Vaupotič, 2006, str. 221).

»V glavnem lahko strnemo karakteristike, ki jih tržišče zahteva od sodobne proizvodnje
v naslednjih alinejah (…)« (Pahole et al., 2006, str. 221–222):
•

funkcionalne karakteristike proizvodov;

•

kvaliteta in zanesljivost proizvodov;

•

raznolikost proizvodov (veliko število različnih variant v kratkem časovnem
obdobju);

•

pojav izdelkov po naročilu kupca (»izdelek je pisan na kožo uporabniku«), ob
istočasnem minimalnem možnem dobavnem roku;

•

konkurenčnost in s tem optimalni proizvodni stroški.

»Če želimo zadostiti vsem opisanim zahtevam, moramo prilagoditi proizvodnjo v taki
smeri. V proizvodnji se pojavijo posledice. Pojavi se vprašanje po novo zastavljenih
konceptih proizvodnje« (Pahole et al., 2006, str. 222).

Vsako porabo sredstev, ki ne dodaja temu ustrezno vrednost, lahko definiramo kot
izgubo. Vsak delavec, ki ne dela konstantno od začetka do konca, povzroča izgube.
Vsakič, ko potek in informacije o razpoložljivosti zaposlenih nista vizualno
predstavljena do naslednjega zadolženega, se bo generirala izguba. Cilj vsakega tima bi
moral biti odpravljanje izgub, medtem ko zbližujemo ponudnika in stranko bliže in
bliže, pa vse do točno tistega, kar potrebujejo. Cilj je postopoma izvajati procese v
sistemu in metode, ki vplivajo na operacije, tako da le-te postanejo aktivnosti, ki
dodajajo vrednost (Patty & Denton, 2010, str. 322).

Vitki sistem je načrtovan tako, da znotraj sistema minimiziramo velikost zalog. Če se
sklicujemo na filozofijo vitkosti, pa lahko celo trdimo, da je zaloga izguba. Zaloge so
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blažilci, ki omogočajo delovanje sistema kljub obstoječim problemom, ki obstajajo
delno zaradi tega, ker na prvi pogled ne predstavljajo resnega problema, saj z zalogo
njihovo resnost zakrijemo/ublažimo. Tako v primeru nekega stroja, ki bi se pokvaril, mi
pa bi imeli zadostno zalogo tega izdelka, na naslednji delovni postaji, ki je odvisna od
tega stroja, ne bi bilo očitno, da problem sploh obstaja. Če bi do okvar tega stroja
prihajalo pogosto, bi se seveda morala velikost zaloge izdelkov stroja povečati. Boljša
rešitev od povečanja zaloge bi bila raziskati vzrok okvar stroja in se osredotočiti na
odpravljanje tega vzroka. Podobno se dogaja tudi s problemi s kvaliteto, nezanesljivimi
dobavitelji in planiranjem, saj se lahko zanašamo na zaloge. Vendar ustvarjanje
dodatnih zalog ne predstavlja samo velikega stroškovnega bremena, ampak tudi
prostorsko breme, predvsem pa nam omogoča, da problemi ostajajo nerazrešeni
(Stevenson, 2009, str. 703).

Vitek pristop temelji na postopnem zmanjševanju zalog, tako da postopno odkrivamo
tudi probleme. Ko so ti problemi enkrat tudi rešeni, lahko v sistemu dodatno zmanjšamo
zaloge. Koristna analogija je čoln, ki pluje po morju, ki ima pod gladino skrite velike
skale. Slednje predstavljajo probleme, ki so skriti v proizvodni (čolnu). Voda pa
simbolizira zaloge v proizvodnji, ki zakriva skale oz. probleme. Ko postopoma nižamo
gladino vode, so skale, ki so največje, prve, ki se pokažejo iz vode. To so prvi problemi,
ki so identificirani, in so tudi prvi, katere lahko odstranimo, oz. prvi problemi, katere
lahko rešimo. Ko to dosežemo, odstranimo dodaten nivo vode, s tem pa se pokažejo
nove skale, katere je potrebno odstraniti. Medtem ko postopoma odstranjujemo nove in
nove skale, se potreba po vodi manjša. Če prenesemo to v proizvodnjo: več ko je
problemov, ki jih razrešimo, manjša je potreba po zalogah oz. blažilcih (Stevenson,
2009, str. 703). Razložena filozofija je prikazana tudi na sliki 1.
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Slika 1: Simbolični prikaz problematike v proizvodnji in zalog v obliki čolna,
vode in skal

Vir: Mahadevan, 2010, str. 542

1.1 Planiranje notranje logistike
Učinkovita oskrbovalna veriga je oblikovana okrog enotnega cilja, ki je minimiziranje
stroškov oskrbovalne verige in boljša izraba sredstev. Podjetja morajo vključiti številne
pogoje v lastno oskrbovalno verigo, da bi dosegla omenjen cilj. Investiranje v logistične
programe partnerstva, tako na vhodnem kot izhodnem delu oskrbovalne logistike, je
nujno potrebno.

Tako mora npr. dolgotrajno partnerstvo biti oblikovano skupaj z

dobaviteljem. Dobavitelji morajo biti vključeni v skupne poskuse zmanjševanja
stroškov, v prizadevanje izgradnje vrednosti in izboljšave procesov. Pomembno je tudi
vlagati v dolgoročna partnerstva s podjetji na izhodnem delu oskrbovalne verige in v
doseganja učinkovitosti na dolgi rok (Mahadevan, 2010, str. 297).

Notranji del oskrbovalne verige predstavlja fizični proces prestrukturiranja. Različne
surovine in komponente, pridobljene od številnih dobaviteljev, so posredovane
proizvodnemu procesu, kjer iz njih oblikujejo uporabne končne dobrine. Da bi bili
sposobni nadzirati notranji/interni del logistike, moramo vključiti vodenje proizvodnega
procesa, upravljanje objektov, postavitev in lokacije sredstev in manipuliranje z
materiali (Mahadevan, 2010, str. 282).
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Aktivnosti planiranja, povezane z logistiko, so vitalen dodatek celotne poslovne
strategije. Vključujejo srednji do dolgoročni horizont planiranja in vključujejo vidike,
kot so število objektov, njihova velikost, lokacija, transportno omrežje, velikost
voznega parka, raznolikost transportnih sredstev, informacijski sistem itd. (Rushton,
Croucher & Baker, 2006, str. 150).

1.1.1 Planiranje proizvodnega procesa

Ko so enkrat tehnični elementi planiranja procesov postavljeni, se na višjem nivoju ali
med oblikovanjem procesov določi, kako bodo proizvodna sredstva organizirana v
proizvodnem procesu, tako da se lahko materialni tokovi optimizirajo in se uporabijo
ustrezna orodja za ustrezno kontroliranje vseh operacij. Narava operacij je tista, ki
oblikuje in določi potek procesov. Tako imamo v sistemu, ki proizvaja številne variante
mnogih izdelkov določen potek procesov, v primerjavi s sistemom, ki proizvaja le nekaj
izdelkov v malem številu variant (Mahadevan, 2010, str. 103).

Ne glede na naravo vključenih operacij vsi proizvodni sistemi zahtevajo nek vhodni
material, s katerim se proces začne. Material gre skozi proces spreminjanja, in sicer od
začetne stopnje, ko vstopi v proces kot surovina, do stopnje, ko izstopi iz procesa kot
gotovi izdelek. Tok nakazuje na naravo in intenzivnost tega fenomena. Razumevanje
poteka materialnega toka je vitalnega pomena za planiranje proizvodnje, kot tudi za
napake kakovosti, katere je potrebno rešiti. Prav tako pa nam to razumevanje posreduje
informacijo o kompleksnosti proizvodnega procesa (Mahadevan, 2010, str. 104).

»Osnovno planiranje proizvodnje je določanje, katere realne vrste izdelkov se namerava
v naslednjem planskem obdobju izdelovati v podjetju, v kakšnih količinah in ob
katerem času« (Ljubič, 2006, str. 149).

»Plan proizvodnje je razgradnja (disagregacija) plana proizvodnega programa; medtem
ko plan proizvodnega programa obravnava agregirane družine izdelkov, plan
proizvodnje navaja specifične realne vrste izdelkov – članov družin, za katere obstojijo
definicije predmetov dela in proizvodnih procesov« (Ljubič, 2006, str. 151).
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»Količinske potrebe po realnih vrstah izdelkov, ugotovljene z disagregacijo, se morajo
razporediti v čas, po posameznih delnih planskih obdobjih oz. planskih terminskih
enotah (mesecih, tednih), nakar je potrebno določiti še (optimalne) količine za izdelavo
oz. naročila proizvodnji« (Ljubič, 2006, str. 151).

»Na osnovni plan proizvodnje se navezuje plan montaže oz. sestavljanja (FAS – 'Final
Assembly Schedule'). Slednji planira montažo (končno sestavo, kompletiranje) izdelkov
iz elementov in gradnikov, ki jih je predvidel plan proizvodnje« (Ljubič, 2006, str. 152).

Planiranje proizvodnje je sistematično in objektivno usmerjen proces planiranja
proizvodnje, ki je strukturirano na posamezno sekvenco vsake faze; vsaka od faz pa je
odvisna in se nanaša na predhodno fazo ter zahteva uporabo točno določenih metod in
orodij, istočasno pa se širi vse od postavljanja ciljev do pričetka proizvodnje. Planiranje
proizvodnje prav tako lahko vključuje naknadne faze prilagajanja, medtem ko
proizvodnja že poteka (Erlach, 2012, str. 234).

1.1.2

Planiranje skladiščnega procesa

»Skladiščenje predstavlja eno od funkcij v celotnem logističnem sistemu, zato se cilji
skladiščne dejavnosti ne razlikujejo od ciljev celotne logistične dejavnosti v
proizvodnem podjetju. Tako kot v celotni logistiki in njenih funkcijah je potrebno
skladiščno dejavnost vključiti v celotno organizacijo podjetja, zagotoviti ustrezno
notranjo organiziranost, strokovnost in preglednost dela, zanesljivost in točnost
opravljanja skladiščnih nalog, zagotoviti stalno in tekočo informiranost itn« (Potrč &
Lerher, 2008, str. 1).

»Osnovno funkcijo skladišča lahko opredelimo kot varovalno funkcijo, iz česar izhaja
osnovni cilj skladiščnega poslovanja; premostiti mora časovno razliko med časom
prispetja materiala oz. proizvodnje gotovih izdelkov in časom uporabe ali odpreme, pri
tem pa mora biti skladiščni material količinsko in kakovostno neoporečen« (Potrč &
Lerher, 2008, str. 1).
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»Skladiščenje s svojo glavno funkcijo povzroča proizvodnemu podjetju določene
stroške in na ta način bistveno vpliva na njegovo uspešnost. Pomemben cilj
skladiščnega poslovanja je obenem tudi ekonomičnost samega skladiščenja in s tem
povezana skrb za gospodarno poslovanje celotnega proizvodnega podjetja« (Potrč &
Lerher, 2008, str. 1).

Skladišča so ključne komponente mnogih oskrbovalnih verig in njihove vloge ter cilji bi
morali biti določeni na podlagi celotnega konteksta, znotraj katerega delujejo. Skladišča
bi morala biti tesno povezana z drugimi komponentami znotraj oskrbovalne verige. Ker
so skladišča draga, bi morala biti dobro načrtovana in učinkovito vodena, saj ima način
delovanja takojšni vpliv tako na podporo strankam kot tudi na stroške (Rushton et al.,
2006, str. 266).

Skladišče ima štiri ključne naloge: prevzem, skladiščenje, komisioniranje in distribucija.
Med temi štirimi nalogami sta skladiščenje in komisioniranje iz stroškovnega vidika
najdražja. Skladiščenje predstavlja hranjenje zalog (eno izmed osem vrst izgub), za
komisioniranje pa potrebujemo veliko delovnih ur delavcev (to pa predstavlja gibanje
kot druga vrsta izgub) (Zanjirani, Rezapour & Kardar, 2011, str. 59).

V sistemu komisionir do njenih zalog se hodi med prehodi ali pa se vozi do lokacije
komisioniranja zaradi odvzema materiala. Dve najbolj pogosti komponenti sistema, ki
določata pretočno kapaciteto, sta skladiščna in odvzemna oprema. Pretočna kapaciteta
je bolj odvisna od odvzemne opreme. Na splošno, izbor skladiščne in odvzemne opreme
je možno opraviti ločeno (Manzini, 2012, str. 13).

1.2 Embalaža
Embalaža je v katerikoli organizaciji industrije zelo pomembna, saj gre za varno
distribucijo materiala skozi oskrbovalno verigo do stranke. Embalaža zagotavlja dve
bistveni funkciji, zlasti marketinško (komunikacija, prikaz in vizualna privlačnost) in
logistično (gibanje, skladiščenje in transport). Skratka lahko rečemo, da s kateregakoli
vidika že gledamo embalažo, ima le-ta številne nujno potrebne funkcije (Voortman,
2004, str. 65).
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Embalaža proizvoda je v največji meri določena na podlagi promocijskih namenov in
seveda zaščite proizvoda, ki je iz vidika logistike dosti bolj pomembna. Med
načrtovanjem embalaže za logistične namene je potrebno upoštevati tudi druge faktorje.
Kot nadgradnja varovanja proizvoda mora biti embalaža tako oblikovana, da z njo
enostavno manipuliramo, da je priročna za skladiščenje, láhko identificirana, stabilna in
v obliki, ki omogoča najboljšo izrabo prostora, – kvadratasta oblika ima prednost pred
cilindrično (Rushton et al., 2006, str. 94).

Embalaža je za logistiko pomembna iz številnih razlogov. Z obliko embalaže lahko
definiramo, kako učinkovito bo nalaganje proizvodov v transportne kontejnerje, kot so
škatle ali transportna sredstva. Npr. cilindrična oblika bo le redko zasedla celotno
kapaciteto kvadrataste ali kockaste oblike. To pa ima posledice na dejstvo, koliko
proizvodov je lahko skladiščenih ali transportiranih v danem prostoru, in ker imajo vsa
skladiščna in transportna sredstva končno velikost in omejitve teže, je zapolniti ta
prostor ključnega pomena. Več kot je proizvodov, skladiščenih ali transportiranih v
kapacitetah danega kvadratastega prostora, večja je cena te enote in manjši je okoljski
vpliv (Rushton et al., 2006, str. 593).

Učinkovito pakiranje lahko optimizira logistično učinkovitost in uspešnost s tem, ko
zmanjšamo prostorske in zahteve teže za manipulacijo in transport materiala. To je
razlog, zakaj so škatle in kocke tako učinkovite, saj se dobro prilegajo v kvadrataste
embalaže tako za lokalni kot tudi internacionalni transport. Učinkovita embalaža je
láhka in močna, láhka za vzdigovanje, enostavna za skladiščenje in okolju varna
(Voortman, 2004, str. 69).

Embalaža je v veliki meri del celotnega logističnega procesa. Dizajn in uporaba
embalaže imata velik vpliv na druge procese, kot so proizvodnja, marketing in kontrola
kakovosti, pa tudi na celotne logistične stroške in uspešnost (Rushton et al., 2006, str.
94).
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1.3 Analize
Logistični problemi se tradicionalno rešujejo z nabiranjem čim večjega števila detajlnih
informacij o problemu, z ustvarjanjem matematičnega programa, ki vključuje vhodne
podatke in vse informacije, ki bi lahko bile relevantne; ali pa podrobno identificirajo
rešitev s sredstvi številnih numeričnih spremenljivk ter uporabo računalnika, s pomočjo
katerega razvrstimo številski labirint. Ker je lahko nabor podatkov zahteven, se včasih
odločitve ne sprejemajo na podlagi sistematičnih analiz. Po drugi strani je numerično
optimiziranje problema težko (kar predstavlja težavo za iskanje dobre rešitve, predvsem
ko je problem zastavljen brez poenostavitve) in so rešitve sprejete na podlagi hevrističnih
rešitev, ki niso ravno pronicljive (Daganzo, 2005, str. 1).

V okolju, v katerem se dogajajo spremembe pod vplivom političnega pritiska (katerega
je težko ovrednotiti) in ekonomskih priložnostih na dobro planirane strateške odločitve,
so lahko številske rešitve toge. Nabor preprostih smernic ter razumevanje razmerja med
ključnimi vhodnimi faktorji in tipom želene rešitve sta lahko bolj uporabna kakor
podrobna analiza. Enostavni modeli so priporočani za planiranje aplikacij, predvsem v
zgodnjih stadijih analize (ko še problem ne razumemo popolnoma), saj lahko z njimi
raziščemo številne možne izbire in postavitve. Podrobni modeli so po drugi strani
najbolj uporabni za končne odločitve (Daganzo, 2005, str. 10).

1.3.1

ABC analiza

ABC analiza je metoda klasificiranja materialov v skupine, med katerimi ima vsaka
drugačen pomen za poslovanje. Glede na njihovo pomembnost se določa tudi odnos do
le-teh. Namen uporabe te metode je vzpostavljanje učinkovitega sistema za nadzor in
upravljanje v okviru dobave, prodaje in skladiščne dejavnosti, smisel vsega tega pa je
doseganje večje učinkovitosti in produktivnosti ter seveda doseganje večje uspešnosti
poslovanja (Zrilić, 2010, str. 1).

ABC analiza temelji na znanem Paretovem pravilu ali pa, kot je še znano, na pravilu
80:20. Vilfredo Pareto je namreč že pred več kot 100-imi leti trdil, da 80 % svetovnega
bogastva leži v rokah 20 % prebivalstva (Zrilić, 2010, str. 1).
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To pravilo nam pomaga, da razdelimo materiale glede na pomembnost, ki jo imajo ti
materiali v našem podjetju. Tako imamo materialne skupine zalog A, B, in C, s
posamezno skupino pa se ukvarjamo v odnosu do njihove pomembnosti. Splošno je, da
so nam bolj pomembni materiali A in da slednjim posvečamo več pozornosti za njihovo
analizo (Zrilić, 2010, str. 1).

Tipično izvajanje ABC analize razdeli materiale glede na prodajno količino, in sicer
(Gleißner & Möller, 2011, str. 77):
•

A: zelo pomemben/visoka prodajna količina;

•

B: pomemben/srednja prodajna količina;

•

C: manj pomemben/nizka prodajna količina.

ABC analiza nam pokaže, da majhno število materialov predstavlja velik delež celotne
vrednosti (razred A). Razred C pa po drugi strani kategorizira veliko število materialov,
ki predstavljajo majhen delež celotne vrednosti (Pareto princip) (Gleißner & Möller,
2011, str. 77).

»Razvrstitev materialnih postavk v omenjene tri razrede (v kombinaciji z X-Y-Z
analizo) nakazuje odnos, ki ga moramo imeti pri gospodarjenju z njimi in na način
planiranja, nabavljanja in trošenja« (Ljubič, 2006, str. 326).

1.3.2

XYZ analiza

»Za smotrno odločanje zlasti pri planiranju materialnih potreb A-B-C analiza ne
zadostuje, saj ne upošteva dinamike porabe (npr. zelo drag material, ki se je v majhnih
količinah potreboval le občasno, malokrat letno se razvrsti v razred C, čeprav je lahko
zelo pomemben za poslovanje).« Zato se jo dogradi z analizo (Ljubič, 2006, str. 329):
•

stalnosti (stabilnosti) in ustaljenosti (stacionarnosti) porabe; ter

•

zanesljivosti napovedovanja porabe.

Podjetja izvajajo XYZ analizo z razlogom, da zagotovijo stabilnost povpraševanja za
individualne izdelke. To pa predstavlja meritev razpoložljivosti napovedi. Obstaja tudi

Adina Mlivić: Optimiziranje materialnega toka med skladiščem in proizvodnjo na oddelku hrane v podjetju BSH
Hišni aparati, d. o. o.

15

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

matematični predstavnik v obliki standardne deviacije od povprečne vrednosti (Gleißner
& Möller, 2011, str. 78):
•

X deli: relativno konstantno povpraševanje z visoko stopnjo možnega
predvidevanja; gibanje je možno do cca. 10 %;

•

Y deli: neredno, vendar vzorčno povpraševanje s srednjo stopnjo možnega
predvidevanja; gibanje je možno od 10 do 20 %;

•

Z deli: popolnoma neredno povpraševanje z nizko stopnjo možnega predvidevanja;
gibanje je možno več kot 50 %.

1.3.3

VSM/VSD

Value stream mapping (v nadaljevanju VSM) ali oblikovanje toka dodane vrednosti je
vizualno orodje, ki omogoča sistematičen pregled materialnega in informacijskega toka
do kupca izdelka. VSM zagotavlja celovit pregled aktivnosti, ki ustvarjajo proces.
Smisel VSM-ja je identifikacija izgub in možnosti za izboljšave. Podatki, zbrani med
procesom oblikovanja VSM-ja, lahko vključujejo časovne podatke (npr. čas cikla, čas
zagona, čas menjave, pretočni čas), prepotovane razdalje (npr. za materiale, za delavce,
za dokumentacijo), napake (npr. okvare izdelkov, napake pri vnosu podatkov),
neučinkovite delovne metode (npr. dodatni gibi, prekomerno dviganje ali gibanje,
porazdelitev) in čakalne vrste (npr. delavci čakajo na material ali popravilo opreme,
naročila čakajo na izvedbo). Informacijski tok je prav tako vključen v proces
oblikovanja. Ko je enkrat VSM zaključen, lahko analiza podatkov odkrije priložnosti za
izboljšave s tem, ko se vprašamo po ključnih vprašanjih (Stevenson, 2009, str. 716–17):
•

kje so ozka grla v procesu;

•

kje prihaja do napak;

•

kateri procesi se soočajo z največjo raznolikostjo;

•

kje prihaja do izgub?

Cilj izboljšave VSM-ja oz. toka vrednosti vključuje omogočanje toka, krajšanje
pretočnega časa, nič časa za menjave in odstranjevanje izgub. Tok je zagotovljen tako,
da naslednja operacija dobi točno toliko, kolikor potrebuje, ko to potrebuje: tako da vse
procese povežemo in sprožimo npr. kaj potrebujemo, in istočasno vzdržujemo tok vse
od dostave do proizvodnje, ki ga nato proizvede. Pretočni čas mora biti kratek, in sicer
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da je iz sprožene potrebe že pripravljena proizvodna, kateri sledi takojšnje odpošiljanje
proizvodov na naslednjo operacijo v primeru predpriprave. Čas menjave oz. čas zagona
mora biti skrajšan do te mere, da bo blizu nič (Patty & Denton, 2010, str. 196).

Kadar pa želimo preoblikovati proizvodnjo s pomočjo VSD-ja (Value stream design),
moramo stopiti v odprt prostor, saj je ciljni prostor tisti, katerega je še potrebno
izoblikovati. Za ta namen so smernice, ki nam omogočajo, da ostanemo na pravi poti,
ter preprečujejo, da zaidemo, v tem kontekstu izredno uporabne, kar je bistvo VSD
pristopa s svojim jasno definiranim in strukturiranim naborom smernic, ki zagotavljajo
jasno uporabo za preoblikovanje in izboljšave proizvodnje (Erlach, 2012, str. 97).

Bistvena oz. temeljna ideja VSD-ja je izogibanje izgubam v proizvodnem procesu, kar
usmerja fokus optimizacije proizvodnje na zmanjševanje stroškov, kot je npr.
ekonomska uspešnost. Pri samem pomenu izgube kot take je bistveno poudariti, da
stroški ne smejo biti znižani na račun učinkovitosti oz. nižamo lahko samo tiste stroške,
ki se ne nanašajo na koristi, katere je stranka že plačala. Zato moramo ciljati v smer, da
odpravimo vse operacije, ki ne dodajajo vrednost v proizvodnji, in se moramo
skoncentrirati na tiste, ki v proizvodnji dodajajo vrednost. Glede na to, da se vse
tehnične omejitve, kot so čas menjave in možne proizvedene količine (ko se te ne
ujemajo s količinami povpraševanja), smatrajo kot izgube, se v tem primeru lotimo
optimizacije podobno, kot v primeru dileme iz uravnovešene proizvodnje (Erlach, 2012,
str. 97–98).

VSD pristop zagotavlja varno in obetajočo smer k vitki tovarni. Ker tako s
konceptualnim VSD-jem kot tudi posledično z realizacijo le redko uspemo doseči
takojšnjo perfekcijo, mora biti proizvodnja nenehno pod procesom izboljšav. Izboljšave
lahko izvajamo na manjšem nivoju – kot npr. posamezna delovna mesta, ki pa so
izvedenoain planirana s strani tima na dejanski lokaciji; ali pa kot koncept na večjem
nivoju – kot npr. nenehno planiranje proizvodnje (Erlach, 2012, str. 232).
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2 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA/PROBLEMATIKE
Na proizvodnem oddelku hrana je postavljeno 14 proizvodnih linij. Dvanajst linij je
postavljenih v obliki črke U. T. i. U shapi poleg boljšega izkoriščanja v primeru
manjšega števila ljudi omogočajo tudi lažji dostop materialnemu toku do linije. Celotni
oddelek hrane je zastavljen tako, da omogoča enak dostop materialu vsem linijam oz.
enako kompleksnost dela ne glede na to, kje se linija v prostoru nahaja.

Oddelek hrane je v primerjavi z drugimi proizvodnimi oddelki znotraj podjetja BSH
dosti bolj kompleksen z vidika, da se znotraj enega oddelka proizvaja 10 različnih
aparatov. Vseh 14 linij dela z isto prioriteto za skladišče. Zato v nobenem trenutku
proizvodnja na nobeni liniji ne sme biti ustavljena zaradi nedostavljenega materiala.

Proizvodnja na oddelku hrane pa ni samo pod vplivom notranjega dogajanja; kaže se
tudi velik vpliv dogajanja na tržišču, predvsem v obliki visoke in nizke sezone oz.
povpraševanja. To pa v veliki meri poleg notranjih dejavnikov še dodatno vpliva na
materialni tok in kompleksnost notranje logistike.

2.1 SWOT analiza
V fazi načrtovanja in priprave projektov je priporočljivo izvesti analizo morebitnih
zunanjih in notranjih vplivov na projekt. Naštejemo in ovrednotimo prednosti (ang.
Strengths), slabosti (ang. Weaknesses), priložnosti (ang. Opportunities) in nevarnosti
(ang. Threats). Tovrstna analiza je priložnost za podjetje, da izvede pregled svojega
položaja na trgu glede na svoje izdelke, zahtevo do izdelkov, storitev, ki jih ponuja
končnim uporabnikom in položaj konkurentov. Prav tako mora biti ta analiza izvedena
tako, da identificira zunanje in notranje dejavnike, ki pozitivno ali negativno vplivajo na
logistiko podjetja (Rushton et al., 2006, str. 105).

Prednosti in slabosti so notranje narave in jih običajno ovrednotijo operativni
strokovnjaki. Priložnosti in nevarnosti so zunanje narave in jih običajno ovrednotijo
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zaposleni v marketingu. SWOT analiza je pogosto označena kot povezava med
organizacijsko in operativno strategijo (Stevenson, 2009, str. 46).

Različni dejavniki v podjetju B/S/H/ vplivajo na razvoj in delovanje celotnega sistema.
Zunanji in notranji dejavniki so ključnega pomena pri odločanju, v katero smer se bo
zastavljeni projekt odvijal. Pri projektih, kjer zunanji dejavniki nimajo večjega vpliva na
njihov potek, se pri zasnovi in vodenju projekta osredotočimo na notranje dejavnike.
Vendar to ne pomeni, da pri SWOT analizi zunanjih dejavnikov ne naštejemo in
ovrednotimo, saj njihov vpliv na projekt in njegov končni rezultat ugotovimo ravno s
SWOT analizo.

Glede na obstoječe stanje internega logističnega procesa so zunanji in notranji dejavniki
oddelka hrane v podjetju B/S/H/ podani v tabeli št. 1.

Tabela 1: SWOT analiza materialnega toka na relaciji skladišče–proizvodnja
Prednosti

Slabosti

•

pull princip oskrbe proizvodnega

•

prostorska omejitev skladišča;

procesa z materiali;

•

prostorska omejitev proizvodnje;

informacijski tok med proizvodnjo

•

lokacija, ki onemogoča dodatno

•

in skladiščem;

fizično širjenje poslopij;

•

supermarketi;

•

zastarelost opreme;

•

milkrun med skladiščem in

•

kompleksnost proizvodnje.

proizvodnjo.

Priložnosti
•

Nevarnosti

inovacije na področju razpoložljive

•

svetovni potrošniški trend;

opreme;

•

upad kupne moči;

•

večanje povpraševanja po izdelkih;

•

razvoj konkurence.

•

just in time dostava od zunanjih
dobaviteljev.

Prednosti trenutnega stanja so:
•

pull princip oskrbe proizvodnega procesa z materiali: materialni tok v podjetju
B/S/H/ na oddelku hrana narekujejo potrebe proizvodne linije. V proizvodnem
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prostoru se v danem trenutku nahaja samo material (z izjemo vmesnih zalog), ki je
potreben za trenutno proizvodnjo. Pull princip temelji na poudarjanju uporabe
manjših embalažnih enot skozi oskrbovalno verigo, kar pomeni, da se večina
materialov izda iz skladišča v primarni embalaži. Tako bi skladišče v primeru
materiala, ki je dostavljen v skladišče v več plastičnih zalogovnikih, ki so zloženi
na eno paleto, ta material izdalo v proizvodnjo v posameznih plastičnih
zalogovnikih. Za razliko od push principa, ki potiska ves material po oskrbovalni
verigi naprej, po metodi pull principa na oddelku hrane proizvodnja vleče samo
toliko materiala, kot ga potrebuje. S tem je zaloga materiala v proizvodnji
najmanjša možna glede na sposobnost skladišča, da sledi frekvenci porabe
materiala v proizvodnji;
•

informacijski tok med proizvodnjo in skladiščem: informacijski tok podatkov o
potrebah po materialih je omogočen z uporabo elektronskega kanban logističnega
orodja. Na ta način proizvodnja signalizira skladišču, kateri material potrebuje ter
kdaj, koliko in na kateri lokaciji. Kanban je dobra osnova za doseganje pull
principa oskrbe proizvodnega procesa z materiali. Tudi v primeru visoke
kompleksnosti in visoke frekvence izdaje materiala ni dvoma o tem, kam in koliko
materiala je potrebno dostaviti;

•

supermarketi: s pojmom supermarket označujemo kontrolirano pretočno vmesno
skladišče materiala tipa FIFO med glavnim skladiščem in proizvodnjo. Naloga
supermarketa je blaženje razlik v frekvencah porabe materiala in dostave le-tega iz
glavnega skladišča v proizvodnjo. Predpisana sta najmanjša in največja dovoljena
zaloga materiala, kar pomeni, da je zaloga slednjega vedno optimalna. Prav tako z
uporabo supermarketov blažimo vpliv ozkih grl med procesoma dostave in porabe
materiala;

•

milkrun med skladiščem in proizvodnjo: milkrun je ciklična dostava materiala od
skladišča do supermarketa ali proizvodne linije, ki odpravi prazne vožnje
transportnega sredstva nazaj do skladišča in poveča njegovo produktivnost, saj
omogoča dostavo več različnih embalažnih enot z različnimi materiali. Na oddelku
hrane tako iz skladišča namesto štirih viličarjev dostavi enako količino materiala
eno milkrun dostavno vlečno vozilo s štirimi vozi.
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Slabosti obstoječega stanja so:
•

prostorska omejitev skladišča: prostori, ki so v podjetju B/S/H/ namenjeni za
skladiščenje materialov, so v celoti zasedeni z visokimi paletnimi regali. Zato ni
možnosti za povečevanje skladiščnih kapacitet s širjenjem, podaljševanjem ali
poviševanjem obstoječih regalov;

•

prostorska omejitev proizvodnje: proizvodni prostor oddelka hrane je v celoti
zaseden s štirinajstimi proizvodnimi linijami in supermarketi, ki zadostujejo
štiriurnim

materialnim

potrebam.

Kakršnokoli

povečevanje

kapacitet

teh

supermarketov je omejeno z nekaj manjšimi ločenimi območji ob stenah, kjer bi
bilo možno namestiti supermarkete z manjšim številom različnih materialov, ali pa
s povišanjem že obstoječih supermarketov v višino;
•

lokacija, ki onemogoča dodatno fizično širjenje poslopij: podjetje B/S/H/ v
Nazarjah se nahaja na zemljišču trikotne oblike, ki je omejeno z zasebnim
posestvom na eni strani, z reko Savinjo na drugi in regionalno cesto na tretji strani.
Možnost povečanja prostorskih kapacitet v višino je omejeno zaradi neposredne
bližine nepremičnin, ki so označene kot kulturna dediščina. Zaradi tega je
kakršnokoli širjenje poslopja možno samo s posegom v obstoječo infrastrukturo,
kot npr. sprememba dela obstoječega parkirišča v proizvodne ali skladiščne
prostore;

•

zastarelost opreme: v skladiščnih prostorih se za skladiščenje materiala uporabljajo
visoki paletni regali, ki so namensko oblikovani za eurolesene palete in mrežaste
palete. Za manipulacijo s takšnimi embalažnimi enotami uporabljamo visokoregalni
viličar, s katerim lahko manipuliramo samo s posamezno euro- ali mrežasto paleto.
S prehodom na pull princip oskrbovanja proizvodnje z materialom pa tak način
manipulacije postane ozko grlo oskrbe, ker pull princip bazira na oskrbi
proizvodnje s posameznimi manjšimi embalažnimi enotami. Visokoregalni viličar
mora za izdajo npr. enega plastičnega zabojnika materiala iz regala porabiti več
časa, kakor v primeru izskladiščenja ene mrežaste palete, saj mora v tem primeru
transporter namestiti prazno paleto na vilice, se dvigniti na ustrezno lokacijo, ročno
premestiti eno manjšo enoto, to spustiti na tla in jo nato ročno premestiti na milkrun
voz;

•

kompleksnost proizvodnje: večje ko je število tipov aparatov, ki se proizvajajo na
oddelku hrane, kompleksnost proizvodnje bolj narašča. Število menjav proizvodov
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na proizvodnih linijah pa vpliva na materialni tok tako iz skladišča v proizvodnjo
kot tudi iz proizvodnje v skladišče. V visoki sezoni se poveča število naročil
aparatov s trga, posledično pa se poveča tudi povpraševanje po materialu iz
proizvodnje v skladišče. Skladišče v tem primeru izda več materiala, kot sicer oz. v
nizki sezoni. Zaradi menjav pa je potrebno tiste materiale, ki nimajo fiksne lokacije
v supermarketih, s povratnim materialnim tokom vrniti nazaj v skladišče.
Materialni tok iz skladišča in v skladišče je povečan, vpliva pa tudi na obstoječa
ozka grla, kot so npr. v tem primeru milkrun a materialov iz skladišča do
proizvodnih linij ter visokoregalni viličarji.

Priložnosti trenutnega stanja so:
•

inovacije na področju razpoložljive opreme: razvoj logistične tehnologije
organizacijam, katerih primarna dejavnost je odvisna od spremljevalnih dejavnosti,
kot je logistika, ponuja vsak dan nove možnosti za izboljšavo obstoječega
logističnega procesa. Tako imajo organizacije možnost prehoda iz klasičnih
skladišč, ki so v popolnosti odvisna od človeškega dela, na visoko avtomatizirana
sodobna skladišča, pri katerih je odvisnost od človeškega dela minimalna.
Specializirani ponudniki tako ponujajo različne tipe skladišč, raznovrstno
manipulacijsko opremo, sodobno namensko embalažo, pa tudi namensko in
prilagodljivo programsko opremo;

•

večanje povpraševanja po izdelkih: proizvodnja gospodinjskih aparatov se deli na t.
i. visoko in nizko sezono, kar pomeni, da se v visoki sezoni poveča povpraševanje
po aparatih iz različnih razlogov, kot so povečana sezonska uporaba določenih
aparatov, sezone obdarovanj itd. Obstoječa ozka grla pri oskrbovanju proizvodnje z
materialom pridejo v visokih sezonah še bolj do izraza in imajo na poslovanje še
večji negativni vpliv. Razlogi za investicije v izboljšave proizvodnih in logističnih
procesov se izkažejo za še bolj smotrne. Časovno obdobje povračila investicije
(ang. Return on ivestment – ROI) v visoki sezoni predstavlja krajše obdobje, kakor
v nizki sezoni;

•

just in time dostava (JIT) od zunanjih dobaviteljev: samo za oddelek hrane
dostavlja materiale več različnih dobaviteljev. Ti imajo različne frekvence dostave.
Tako lahko en dobavitelj dostavi npr. tedensko zalogo, medtem ko drug dobavitelj
dostavlja zalogo samo za eno izmeno. Zaradi tega različni materiali zasedajo
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različno število paletnih lokacij v skladišču. V primeru, če bi vsi dobavitelji
dostavljali v skladu s principom JIT dostave materiala, bi lahko drastično zmanjšali
zasedenost skladišča. Za izvedbo JIT dostave materiala je potrebno brezhibno
obojestransko sodelovanje in pripravljenost tako dobavitelja kot odjemalca
materialov. Zgodi se lahko, da proizvodne, transportne in skladiščne kapacitete
dobavitelja materiala ne ustrezajo zahtevam odjemalca po JIT principu. Tovrsten
način dostave materiala je tudi močno odvisen od mnogih zunanjih dejavnikov, kot
so vremenske razmere, razmere v prometu, pravočasna dostava surovin do
proizvajalca materiala ipd.

Nevarnosti trenutnega stanja so:
•

svetovni potrošniški trend: svetovni potrošniški trendi narekujejo uvedbe različnih
tipov aparatov. Tako mora biti proizvodnja pripravljena odgovoriti na tovrstne
zahteve trga. Skladno s širjenjem palete možnosti pri nakupu pohištva in ostale
stanovanjske opreme se na trgu pojavlja tudi želja po gospodinjskih aparatih, pri
katerih lahko izbiramo iz široke palete barv, opreme, lastnosti, tehničnih
karakteristik ipd. Posledično se vsakodnevno hitreje povečuje paleta aparatov, ki jih
ponujamo trgu; ugašanje tistih, ki so že v ponudbi, pa poteka počasneje;

•

upad kupne moči: povpraševanje po določenem aparatu je možno do neke mere
napovedati, vendar pa lahko nestabilna gospodarska in finančna situacija privede do
drastičnih odstopanj od napovedi in nihanja naročil. Tako se lahko zgodi, da do
predvidevane rasti proizvodnje določenega tipa aparata, ki bi v veliki meri dodatno
obremenila obstoječa ozka grla, sploh ne pride. Sredstva, ki smo jih v pripravah na
tovrstno povečanje proizvodnje vložili v povečanje proizvodnih in skladiščnih
kapacitet ter delovne sile, se v takih primerih izkažejo za neupravičena in postanejo
strošek, ki se ne povrne po pričakovanjih;

•

razvoj konkurence: spremljanje razvoja konkurence tako na področju izdelkov kot
na področju spremljevalnih dejavnosti je v podjetjih stalen proces. Kljub
natančnemu opazovanju in predvidevanju smeri razvoja konkurence pa ne moremo
napovedati in predvideti vseh podrobnosti. To še posebej velja za razvoj novih
izdelkov in inovacij, ki jih lahko konkurenca ponudi potrošnikom. Tako se lahko
zgodi, da konkurenca s ponudbo boljšega in naprednejšega aparata prevzame naš
tržni delež. To neposredno vpliva na rast povpraševanja po našem izdelku in na
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upravičenost finančnih vložkov v izboljšave lastnih izdelkov in procesov. Prav tako
lahko konkurenca nepredvideno izboljša svoje spremljevalne procese ter optimizira
proizvodnjo svojih izdelkov. S tem pocení proces proizvodnje izdelka in posledično
zniža njegovo ceno ter poveča lastno konkurenčnost na trgu.

2.2 Materialni in informacijski tok v skladišču
Centralno skladišče v podjetju B/S/H/ je locirano med tri proizvodne oddelke: oddelek
Kava, oddelek Hrana in oddelek Tassimo. Zasedeno je do 96 % njegove prostorske
skladiščne kapacitete. Vsa naročila, ki pridejo v skladišče iz proizvodnje, se prioritetno
glede na ciljni čas dostave naročenega materiala izskladiščijo iz regalov s pomočjo
visokoregalnih viličarjev, naložijo na transportno sredstvo in dostavijo na točno
določeno lokacijo v proizvodnjo. Delež naročil iz proizvodnje oddelka hrane za
skladišče materiala predstavlja 56,1 % vseh naročil. Samo oddelek hrane ima 1.312
dostavnih mest, 800 različnih materialov oz. 1.953 izvedenk teh materialov, čemur
botrujejo različne barve, tipi in funkcionalnost materialov. V visoki sezoni se število
naročil aparatov in posledično njihovo število iz proizvodnje v skladišče poveča za 47
%; v visoki sezoni za leto 2013 pa bi se lahko povečala zasedenost skladiščnih kapacitet
za oddelek hrane zaradi povečanja števila šifer in možnih menjav tudi za 54 %, kar bi
pomenilo, da presegamo stoodstotno zasedenost skladiščnih kapacitet.

Tabela 2: Pregled zasedenosti centralnega skladišča v nizki sezoni
Tip

Oznaka tipa skladišča

Zasedeno

Prazno

Zasedenost v %

110

Skladišče materiala <0,7 m

1253,17

56,5

95,49

111

Skladišče materiala <1,1 m

2735,73

240,69

91,20

151

Polizdelki palete <1,1 m

357,08

23,73

93,35

154

Polizdelki zalogovniki

453,13

32,77

92,77

155

Skladišče zunaj blok

18,08

1,13

93,75

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 12.
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Na oddelku hrane so za naročanje materialov iz skladišča za zalaganje supermarketov
zadolženi milkrun transporterji. Za naročanje materialov, ki so volumsko večji in se
dostavljajo neposredno na proizvodno linijo, pa so zadolženi preddelavci oz. vodje
delovnih skupin. Naročilo materiala je signal skladišču, kateri material morajo izdati,
koliko tega materiala ter kdaj in kam ga morajo dostaviti. Naročanje se začne z
odčitavanjem črtne kode za naročanje na lokaciji materiala v proizvodnji. Proizvodni
milkrun transporter to naredi s pomočjo ročnega čitalca črtnih kod. Ta odčitano kodo
preko brezžičnega omrežja prenese v digitalni obliki na skladiščni strežnik. Tu se
naročila beležijo in glede na zadolženost visokoregalnih viličarjev posredujejo po
principu FIFO (ang. First In First Out), upošteva pa se tudi kriterij, ali gre za material,
ki se skladišči v supermarketih, ali pa neposredno na proizvodnih linijah. Materiali za
supermarkete imajo čas dostave štiri ure; materiali, ki se odlagajo neposredno ob
proizvodnih linijah, pa pol ure. Operater visokoregalnega viličarja ustrezno naročilo
prejme na čitalec črtnih kod. Zapis vsebuje podatke o šifri in lokaciji naročenega
materiala v visokoregalnem skladišču. Za oddelek hrane so zadolženi trije visokoregalni
viličarji od skupno štirih, eden je namreč v vsakem trenutku zadolžen za
uskladiščevanje materialov v visoke regale. Material tipa a se iz ustrezne lokacije v
regalu izskladišči in odloži na odpremne valjčnice, pred tem pa operater viličarja na
embalažno enoto z materialom nalepi etiketo s podatki o šifri izdanega materiala, o
ciljnem času dostave, izdani količini in lokaciji tega materiala v proizvodnji. Ta zapis je
podan tako pisno kot v obliki črtne kode. Na tem mestu jih skladiščnik preloži na
skladiščni milkrun glede na kategorijo materiala (a, b, a/b ali c – podrobno pojasnilo teh
pojmov sledi v naslednjem odstavku). Skladiščni milkrun transporter nato dostavi
materiale na predvidene lokacije v proizvodnji. Z odčitavanjem črtne kode dotične šifre
na lokaciji v proizvodnji potrdi dostavo naročenega materiala. S tem je proces naročanja
in skladiščni del dostave materiala v proizvodnjo zaključen. Od te točke naprej dostavo
materiala prevzame proizvodni milkrun transporter.

Materiali, ki jih proizvodnja naroča iz skladišča, se glede na abc volumsko analizo
materiala delijo na kategorije:
•

kategorija a: v to skupino sodijo volumski materiali, kar pomeni, da je relativno
majhna količina materiala skladiščena v embalažni enoti, ki zavzame relativno
veliko prostora. Takšne embalažne enote so mrežaste palete, kartonske škatle
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velikosti mrežastih palet, palete z večjimi kartonskimi škatlami nestandardnih
dimenzij ali plastični zalogovniki, ki vsebujejo zelo majhno količino materiala (npr.
20 kosov ali manj). Materiali kategorije a se dostavljajo neposredno na proizvodno
linijo, saj bi v supermarketih zavzeli občutno preveč prostora. Naročajo jih
preddelavci oz. vodje delovnih skupin;
•

kategorija b: materiali kategorije b so tisti materiali, ki so pakirani v plastičnih
zalogovnikih ali kartonskih škatlah; slednje imajo v primerjavi s plastičnimi
zalogovniki enake, tj. standardne dimenzije. Ti materiali se dostavljajo iz skladišča
v pretočne regalne supermarkete v proizvodnji. Te materiale naročajo proizvodni
milkrun transporterji;

•

kategorija a/b: materiali a/b so tisti materiali, ki se v proizvodnji skladiščijo v
paletnih supermarketih, kar pomeni, da jih iz skladišča dostavijo v obliki palete. Na
paleti so lahko plastični zalogovniki ali kartonske škatle. Ti materiali se uporabljajo
z višjo frekvenco glede na b materiale. Skladiščimo jih v paletnih supermarketih,
saj bi drugače zasedli preveč prostora v pretočnih regalnih supermarketih. Tudi te
materiale naročajo proizvodni milkrun transporterji;

•

kategorija c: materiali c so drobni materiali. Zaloga ene embalažne enote teh
materialov zadošča za vsaj eno izmeno dela proizvodnje. Načeloma se takšni
materiali tudi presipajo v manjše zalogovnike neposredno na delovnih mestih na
proizvodnih linijah. Za c materiale skrbi preddelavec oz. vodja delovne skupine.

Frekvenca naročanja materialov iz proizvodnje predstavlja za skladišče težavo, saj
slednje ne utegne izskladiščiti vseh naročenih materialov pravočasno. S prehodom na
pull princip zalaganja proizvodnje z materiali na oddelku hrane so b materiali postali
glavnina vseh manipulacij z materiali v proizvodnji. Za rešitev tega problema smo
uvedli supermarkete. Tako ima skladišče možnost premostiti trenutne konice naročil, saj
dostavlja b materiale v časovnih intervalih štirih ur. Prejeta naročila za b materiale se
kopičijo na skladiščnem strežniku tako dolgo, da dosežejo programsko predpisane
pogoje, potem pa se sprožijo v obliki naročil operaterjem visokoregalnih viličarjev.
Kljub temu manipulacija b materialov v visokoregalnih skladiščih predstavlja ozko grlo,
saj je potrebno za vsako naročilo določene šifre materiala z visokoregalnim viličarjem,
na katerem je predhodno naložena prazna paleta, doseči ustrezno skladiščno mesto, s
palete z zahtevanim materialom sneti naročeno število embalažnih enot, naročene
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embalažne enote pa dostaviti na voziček skladiščnega milkruna za b materiale, s katerim
nato dostavimo materiale tipa b v supermarkete. Kot primer si oglejmo razliko med
izdajo naročenega a ali b materiala.

Slika 2 prikazuje časovnico procesa manipulacije z naročenimi b in a materiali. Od
prevzema materiala do njegovega uskladiščenja preteče tako pri b kot pri a materialih
enak čas. Razlika se pojavi pri procesu izkladiščenja materiala iz regala, saj znaša čas za
izskladiščenje b materiala 814 sekund, za a material pa zgolj 183 sekund. Do te razlike
pride zaradi dodatnih manipulacij, ki se pojavijo kot posledica izskladiščenja manjših
embalažnih enot, saj mora operater visokoregalnega viličarja paleto na viličarju
napolniti z različnimi naročenimi materiali, polno paleto odložiti na FIFO valjčnice pred
regali ter nato spustiti do vozička za skladiščni milkrun in materiale s palete preložiti
nanj. V primeru celoizmenskega skladiščnega manipuliranja z b materiali bi tako
dodatne manipulacije znašale 33,2 % celotnega časa dela, če upoštevamo, da vsak
material najprej prevzamemo in uskladiščimo. Če pa upoštevamo, da je zadostna
količina materiala že prevzeta in uskladiščena ter računamo samo razliko v časovnih
intervalih izskladiščenj, bi dodatne manipulacije znašale kar 41,9 % celotnega časa dela.
To potrjuje trditev, da manipulacija z b materiali predstavlja ozko grlo v skladiščnem
poslovanju.

Slika 2: Časovnica procesa manipulacije z naročenimi b in a materiali

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 11.
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Ozko grlo je poleg manipulacij z b materiali v primeru visokoregalnih viličarjev tudi
materialni tok a materialov iz skladišča na proizvodni oddelek. Poglejmo primer
izskladiščevanja samo a materialov v eni uri in upoštevajmo dejstvo, da to počnejo trije
visokoregalni viličarji. V tem primeru je možno izskladiščiti 68 različnih šifer a
materialov (npr. 68 mrežastih palet). Milkrun transportno sredstvo za a materiale
(vlačilec vleče 4 voze z materiali) ima 17-minutni cikel, kar pomeni da v 17-ih minutah
naložimo material na vozove, transporter pa jih odpelje do zahtevane lokacije, kjer
odloži material ter se vrne nazaj v skladišče. Ker so za potrebe montaže dodeljena tri
transportna sredstva za materiale a, ta v povprečju peljejo 11 a materialov. Če imamo v
eni uri 4 cikle, to pomeni, da lahko v eni uri dostavimo iz skladišča do delovnih mest 44
a materialov oz. 24 materialov manj, kot jih lahko visokoregalni viličarji izskladiščijo.

Povečevanje števila različnih tipov aparatov in posledično različnih sestavnih
materialov lahko privede do povečanja števila materialnih menjav v proizvodnji in s
tem do povečanja števila naročil materialov iz skladišča npr. v eni izmeni. To pomeni,
da mora skladišče izdati več materialov v proizvodnjo, kot pred povečanjem števila
tipov aparatov. Ker pa manipulacija materialov za oddelek hrane iz skladišča že sedaj
predstavlja 60 % vsega skladiščnega materialnega poslovanja, to pomeni njegovo
dodatno obremenitev oz. nevarnost zastojev proizvodnje zaradi nepravočasne dostave
materiala v supermarkete ali neposredno na proizvodne linije.

Kombinacija dela v obdobju visoke proizvodnje, ko proizvodne linije delujejo blizu
svoje najvišje možne kapacitete, ter povečanja števila različnih tipov aparatov lahko
privede do porušitve materialne oskrbe proizvodnje. To pa lahko privede do popolnega
zastoja proizvodnje in posledično visokega izpada dobička podjetja.

Delo skladišča pa ne predstavlja samo izdajanje materialov. Transportna sredstva, ki so
naložena z naročenimi materiali, se pripeljejo do sprejemnih ramp. Z rampe se nato
material s transportnega sredstva razloži v skladiščno vhodno cono. Iz vhodne cone
skladiščniki razporedijo materiale k ustreznim visokim regalom, od koder jih z
visokoregalnimi viličarji uskladiščijo na razpoložljivo paletno mesto. Materiali niso v
visokoregalnem skladišču skladiščeni na vnaprej določenih stalnih lokacijah, ampak na
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naključnih prostih paletnih mestih. Dobavitelji, ki dostavljajo materiale za oddelek
hrane, v večini dostavljajo z istimi transportnimi sredstvi tudi materiale za druge
proizvodne oddelke, kar v visoki sezoni poleg večje razdrobljenosti naročil predstavlja
za skladišče tudi večjo kompleksnost dela. Skladišče se večinoma ukvarja z materialom,
ki pride v podjetje od dobavitelja skozi skladišče v proizvodnjo in v obliki končnega
izdelka skozi logistični prostor, namenjen za odpremo aparatov iz podjetja. Deloma pa
se ukvarja tudi z materiali, katere mora zaradi razlik po materialu med potrebo in
količino v embalažni enoti uskladiščiti nazaj v skladišče. V skladišče se vračajo
variantni a/b in a materiali. To predstavlja dodatno delo za osebje, ki skrbi za interno
logistiko. Potrebno je upoštevati, da se v letu 2013 bliža visoka sezona, prav tako pa se
bo število šifer materialov povečalo za vsaj 452. Zaradi tega bodo visokoregalni viličarji
še dodatno obremenjeni s ponovnim skladiščenjem povratnih materialov iz proizvodnje.

2.3

Materialni in informacijski tok na proizvodnem oddelku hrane

Interna logistika za linije na oddelku hrane je oblikovana po pull principu. Na tak način
se spodbuja uporaba materialov na podlagi povpraševanja. Drugače povedano, če
obstaja naročilo za končni izdelek, mora obstajati tudi naročilo za materiale, iz katerih
proizvedemo naročen končni izdelek. Materiali se naročajo po principu 'eno enoto
materiala porabim, drugo enoto materiala naročim iz skladišča'. Takšen način
materialnega toka je možen samo takrat, kadar sta poraba in zalaganje materiala
usklajena. Kadar pa skladišče ni sposobno zalagati material s takšno frekvenco, kot se
porablja, pa je potrebno imeti blažilce. Blažilci v podjetju B/S/H/ so supermarketi, to so
vmesne zaloge, ki delujejo po FIFO principu. Supermarketi na oddelku zagotavljajo
štiriurno zalogo, kar pomeni, da lahko skladišče tisti material, ki se naroči v tem
trenutku, izda po štirih urah, saj ima v vmesnem času proizvodnja še vedno zalogo v
supermarketu. Materiali se iz supermarketa dostavljajo na proizvodne linije, in sicer na
točno določena delovna mesta. Linija signalizira proizvodnemu milkrun transporterju,
kateri material in koliko le-tega potrebujejo, ta pa jim v naslednjem ciklu naročeni
material dostavi. Cikel posameznega proizvodnega milkrun transporterja se ponovi
vsako uro, kar pomeni da od začetka cikla transporter razlaga polne embalažne enote na
točno določena delovna mesta, s teh pobira prazne embalažne enote, zbira naročila za
naslednji cikel, razloži prazne embalažne enote na za to predvideno lokacijo v
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proizvodnji, se ustavi pri supermarketu, kjer na podlagi naročil z linije nabira material
in ga nalaga na milkrun vozove. Vse to se zgodi v eni uri, s pričetkom naslednje ure se
vse delo ponovi.

Ne glede na nizko ali visoko sezono so v jutranji izmeni zasedene vse proizvodne linije.
V popoldanski izmeni se glede na povpraševanje lahko zgodi, da proizvodnja ne poteka
na vseh proizvodnih linijah. V nočni izmeni pa tudi v visoki sezoni niso zasedene vse
proizvodne linije, ki so na razpolago. Zaradi tega je število naročil materiala iz
proizvodnje v skladišče najvišje v jutranji izmeni, manjše v popoldanski, najmanjše pa v
nočni izmeni. Konica naročil se pojavi med 6. in 7. uro zjutraj; takrat se začne delo na
proizvodnih linijah jutranje izmene. Visoko število naročil v tem času kaže tudi na to,
da določene proizvodne linije v nočni izmeni niso obratovale in zaradi tega materiali za
le-te niso bili naročeni in dostavljeni na linije. Omenili smo že, da zaloga materialov v
supermarketih zadošča za pokrivanje štiriurnih potreb po materialih na proizvodnih
linijah. Poraba teh vmesnih zalog ima za posledico porast naročil materiala po približno
štirih urah od jutranje konice. Ta pojav se ponovi na vsake štiri ure. V popoldanski
izmeni so te konice manjše, saj takrat ne obratujejo vse linije, ki so obratovale v jutranji
izmeni. V jutranjih izmenah tako skladišče najbolj obremenimo z naročili materialov iz
proizvodnje. Glede na to, da se že v nizki sezoni v jutranjem času pojavljajo konice
količin naročil, je to v visoki sezoni še dodatno breme za skladišče, zlasti za
visokoregalne viličarje. Če k temu dodamo še povečano število menjav proizvodov na
proizvodnih linijah in povečanje števila šifer materialov za vsaj 452, lahko sklepamo, da
tovrstne konice naročil materiala iz proizvodnje lahko privedejo do zastoja proizvodnje
zaradi nepravočasne dostave materialov v supermarkete in neposredno na proizvodne
linije. Gibanje števila naročil v jutranji in popoldanski izmeni je prikazano na sliki 3.

Adina Mlivić: Optimiziranje materialnega toka med skladiščem in proizvodnjo na oddelku hrane v podjetju BSH
Hišni aparati, d. o. o.

30

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

Slika 3: Gibanje števila naročil v jutranji in popoldanski izmeni

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 10.

Število menjav na proizvodnih linijah iz enega tipa aparata, ki se na liniji proizvaja, na
drug tip neposredno vpliva na količino dela v skladišču materiala, saj se poleg
povratnega materialnega toka iz proizvodnje v skladišče poveča tudi število naročil in s
tem tok materiala iz skladišča v proizvodnjo. Tako se je v podjetju B/S/H/ na oddelku
hrane zgodilo 649 menjav v oktobru leta 2012, 568 menjav v novembru leta 2012;
največje število menjav na vseh proizvodnih linijah v enem delovnem dnevu je znašalo
66, na posamezni liniji pa 15. Z novimi tipi aparatov in z vedno večjim številom šifer
materialov bo ponudba za končnega kupca vedno večja. To pomeni, da se bodo naročila
še bolj drobila, menjav proizvodov na proizvodnih linijah pa bo vedno več. Tudi
svetovni trendi kažejo na to, da si bo vsak kupec v prihodnje želel imeti aparat, izdelan
po njegovih željah. Napoved povečanja števila materialov za vsaj 452 potrjuje ta trend.
Zaradi tega skladišče materiala z obstoječim konceptom notranje logistike ne bo več
možno izpolniti dobave materiala za vsa naročila iz proizvodnje.

Ne glede na to, v kateri sezoni se nahajamo ter ali gre za kontinuirano proizvodnjo ali
povečanje števila menjav in naročil, je materialni tok v veliki meri odvisen od
informacijskega toka, s katerim signaliziramo potrebe po materialih z vsemi potrebnimi
podrobnostmi, kot so šifra, količina in lokacija materiala v proizvodnji. Informacijski
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tok med proizvodnjo in supermarketom poteka v obliki seznamov, na katerih ima
milkrun transporter podatke o tem, katere materiale mora pripeljati kam in v kakšnih
količinah. Informacijski tok med supermarketom in skladiščem ali proizvodno linijo in
skladiščem predstavlja elektronski kanban. Materialni in informacijski tok na oddelku
hrane je prikazan na sliki 4, kjer sta z rdečimi večkrakimi zvezdami (jap. kaizen)
označeni mesti, na katerih prihaja do težav pri izvajanju interne logistike oddelka hrane.
Kaizen točke so tiste, ki predstavljajo ozka grla in izgube.

Slika 4: Materialni in informacijski tok na oddelku hrana

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 26.

Proizvodnja oddelka hrane najbolj občuti vpliv ozkih grl, ko prihaja do zastojev na
proizvodnih linijah zaradi nepravočasno dostavljenega materiala predvsem na linije, saj
v supermarketih obstaja štiriurna varnostna zaloga v jutranji izmeni. Takrat namreč v
večini primerov naročajo materiale z vseh linij na oddelku hrane, kot tudi z ostalih
oddelkov. V jutranji izmeni ima tako skladišče največ dela in takrat se najbolj izpostavi
problem visokoregalnih viličarjev in milkruna a materialov. Največji strošek pa se
seveda zaradi izpada proizvodnje ustvarja z zastoji na proizvodnih linijah. Seveda pa je
največji problem, da zaradi zastojev lahko pride do nepravočasne dobave končnih
izdelkov, kar privede do nezadovoljstva naše stranke.
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Supermarket

Supermarketi so v podjetju B/S/H/ locirani v proizvodnih prostorih. Zasnovani so kot
centralni supermarketi oz. en velik supermarket za vse proizvodne linije. Zaradi oblike
samega proizvodnega prostora pa je velik supermarket razdeljen na dva dela, in sicer na
supermarket za velike in supermarket za male aparate. V teh supermarketih se
skladiščijo vsi b in b/a materiali za vse tipe aparatov. Supermarketi za b materiale so
pretočni regali, v katerih so police v štirih nivojih, vsak nivo pa je razdeljen na štiri
proge, kar pomeni, da v najbolj optimalnem primeru lahko v enem regalu skladiščimo
16 različnih šifer materialov. V celotnem oddelku je 40 pretočnih regalov, kar pomeni
640 prog, od tega jih je zasedenih 617. Supermarketi za b/a materiale predstavljajo
paletne prostore, ki so v večini locirani znotraj proizvodnega prostora, del pa je že
prestavljen v skladišče. Znotraj proizvodnega prostora se nahaja 68 paletnih prostorov,
ki delujejo po principu dveh prog, kar pomeni, da imamo za vsak material dva paletna
prostora. En paletni prostor je rezerviran za šifro, ki se trenutno porablja, medtem ko je
drugi paletni prostor rezerviran za šifro, ki bo potrebna po menjavi proizvodnje iz enega
tipa aparata na drug tip. V primeru naslednje menjave je potrebno preostanek materiala
vrniti nazaj v skladišče. Supermarketi za b/a materiale so popolnoma zasedeni z
materiali. Vsi supermarketi v proizvodnem prostoru oddelka hrane zasedajo 578 m².

Slika 5 prikazuje proizvodni oddelek hrane, iz katere je razvidno, da ni razpoložljivega
prostora za povečanje števila supermarketov na talnem nivoju. V letu 2013
predvidevamo povečanje števila šifer materialov za vsaj 452 novih šifer, saj uvajamo
proizvodnjo novega tipa aparata, v proizvodnem procesu pa bomo uvedli bodisi novo
dodatno linijo bodisi povečali eno od že obstoječih linij, ki bo omogočala proizvodnjo
dodatnih tipov aparatov. Preostanek šifer materialov predstavlja uvajanje novih šifer
aparatov na ostalih proizvodnih linijah. To pomeni, da imamo na razpolago v obstoječih
supermarketih 14 prog. V primeru uvedbe dodatnih b/a materialov za le-te nimamo
rešitve za skladiščenje v proizvodnih supermarketih, v primeru uvajanja dodatnih b
materialov pa lahko zanje uporabimo zgolj 14 prog.
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Slika 5: Proizvodni prostor oddelka hrane s proizvodnimi linijami in supermarketi

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 26.

2.4 Value stream mapping
Na oddelku hrane smo naredili VSM na primeru ene izmed 14-ih linij, kar je prikazano
na sliki 6, in sicer za en material oz. za eno šifro b materiala. Analizirali smo, kje
prihaja do največjih izgub in ozkih grl. Izkazalo se je, da časovno najdlje material
ostane v skladišču, in sicer kar 2.128 min. Material se prav tako dolgo zadržuje v
supermarketu, kar 638 min. Operacije dostave materiala do supermarketa, izskladiščenje
in uskladiščenje so časovno manj potratne, kljub temu pa predstavljajo ozko grlo v
procesu. Glede na samo kompleksnost proizvodnje, število menjav v eni izmeni in
število linij na oddelku predstavlja pretočni čas, ki znaša 108 ur (podatek, pridobljen z
orodjem VSM), velik problem za oddelek. En material torej potuje skozi celotno
oskrbovalno verigo znotraj podjetja B/S/H/ 108 ur oz. 4,5 dni. Čas, ko dodajamo
izbranemu materialu dodano vrednost, pa znaša 2,8 min. Razmerje med časom, ko
dodajamo materialu dodano vrednost, in med časom, ko ne dodajamo vrednosti (ang.
flow factor), pa je 0,00043. Zavedati se moramo tudi dejstva, da manj ko je izgub in
ozkih grl v procesu, bližje je flow faktor vrednosti ena. Na oddelku hrane je tako
potrebno odpraviti še veliko ozkih grl, predvsem pa zmanjšati zaloge, ki v največji meri
vplivajo na takšno razmerje med časom dodajanja in nedodajanja dodane vrednosti.
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Slika 6: Primer VSM za proizvodno linijo na oddelku hrane

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 53.

Iz mappinga lahko razberemo, da material po prevzemu na rampi prestavimo v vhodno
cono. Iz vhodne cone material uskladiščimo v visoke regale v skladišču, nato jih po
potrebi izskladiščimo in dostavimo v supermarket v proizvodnji. Nato se iz
supermarketa material prestavi na delovno mesto, kjer ga uporabijo za proizvodnjo
končnih izdelkov. Izdelke na paleti dostavimo do povijalke, kjer paleto povijemo in
pripravimo za transport. Palete s končnimi izdelki nato naložimo na tovornjak, ki
materiale dostavi do naslednje vmesne točke pred končnim kupcem.

Na sliki 6 so z rdečo barvo označene aktivnosti, ki predstavljajo v celotni oskrbovalni
verigi ali izgubo ali ozko grlo. Da bi optimizirali oskrbovalno verigo, je te aktivnosti
potrebno odpraviti. Cilj je zmanjšati razmerje med časom, ko dodajamo vrednosti, in
časom, ko vrednosti ne dodajamo, ter seveda odpraviti ozka grla in zmanjšati zaloge.
Zavedati se moramo, da je pri tem razmerju zelo težko doseči majhne razlike, saj je v
oskrbovalno verigo vključenih preveč členov, vendar je vsakršna izboljšava dobrodošla
in predstavlja velik korak k bolj vitkim procesom. Predlagane izboljšave je možno
predstaviti z value stream designom (v nadaljevanju VSD) ali oblikovanjem
vrednostnega toka.

Iz VSM-ja vedno pričakujemo, da bomo razbrali 7 tipov izgub (transport, čakanje,
popravila/izmet, zaloge, nepotrebna opravila, premiki ter delo na zalogo) oz. tiste
izgube, ki se v naši proizvodnji pojavljajo. Takšne točke na VSM-ju označimo s kaizen
znakom in jih v nadaljnjih aktivnostih obravnavamo kot možnosti za izboljšave. Če
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ugotovimo, da imamo izgube, jih poskušamo eliminirati. Znebimo se tistih izgub, ki
niso nujno potrebne za proizvodnjo. Ko ugotovimo, katere so te izgube, poskušamo
najti način, kako jih odpraviti. Da si lažje predstavljamo, ali je način dovolj dober, lahko
izdelamo VSD oz. value stream design, kar bi v prevodu pomenilo oblikovanje toka
vrednosti. Z izdelavo VSD-ja lahko ugotovimo, če smo z rešitvijo eliminirali izgube ter
za koliko. V nadaljevanju bomo izdelali VSD za rešitev na našem konkretnem problemu.
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3 ANALIZA REŠITEV
V podjetju B/S/H že obstoječi procesi temeljijo na filozofiji vitkosti, vendar je glavni
problem ravno v rešitvah, ki so bile pred nekaj leti podane, da bi se sistem približal
proizvodnji brez potrebnih zalog. Tiste minimalne zaloge v obliki blažilca med procesi,
ki so se pokazale kot nujne, bi do konca leta 2013 zasedle občutno preveč prostora.
Največji problem pa je ravno v tem, da prostora za širjenje minimalnih zalog ni. Poleg
prostora za minimalne vmesne zaloge bi velik problem predstavljali tudi novi morebitni
projekti, saj so proizvodni prostori zasedeni do zadnjega kotička.

Materialni tok med proizvodnjo oddelka hrane in skladiščem podjetja B/S/H/ je že tako
sam po sebi zelo kompleksen, poleg tega pa je tudi proizvodnja razdrobljena in hitra,
tako da bi razmišljanje v smeri zunanjega skladišča in s tem povečanja števila
manipulacij do skladišča B/S/H/ bilo popolnoma napačno. Zato je odgovor na iskanje
prostora za nove materiale in ustvarjanje minimalnih zalog potrebno iskati znotraj
podjetja. Če pa pogledamo z vidika izgub, ki se ustvarjajo v proizvodnji, pa je najboljša
smer iskanja rešitve na konkretnem problemu v eliminiranju minimalnih vmesnih zalog.
Izgube bomo poskušali eliminirati samo do te mere, da normalna proizvodnja, ki
zagotavlja, da je naš kupec zadovoljen, ni ovirana.

Iskanje rešitev problema se lahko razdeli na dva dela. V prvem delu je vsekakor
potrebno razmišljati v smeri iskanja prostora na proizvodnem oddelku hrane. V drugem
delu pa je potrebno razmišljati v smeri spreminjanja obstoječega procesa in s tem znižati
potrebo po sedanjih minimalnih zalogah. V nadaljevanju poglavja se bomo seznanili z
nekaterimi možnimi rešitvami za obstoječa ozka grla in prostorsko problematiko.

3.1 Iskanje prostora v obstoječem prostoru oddelka hrane
Oddelek hrane je zaseden s 14-imi proizvodnimi linijami in koncentracijo delovnih mest,
kjer se proizvajajo pogonske enote za določene linije. Poleg linij se nahajata v
proizvodnem prostoru dva večja centralna supermarketa. Eden izmed njih je sestavljen
iz dveh tipov supermarketov: regalnih in paletnih. Kot je razvidno iz slike 4, so edine
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razpoložljive prostorske kapacitete še ob stenah, ki pa so premajhne, da bi nadaljevali s
standardno obliko regala za supermarket,
supermarket ter omogočajo
ajo skladiščenje
skladišč
za le po en
plastični
ni zalogovnik v globino.

Kot edina možnost iskanja prostora v proizvodnem prostoru je nadgradnja obstoječih
obstoje
paletnih supermarketov,, in sicer v višino. Seveda ta višina ne sme presegati 1,7 m, saj v
nasprotnem primeru ni v skladu z ergonomijo. Ker pa so obstoječi
či paletni supermarketi
v bistvu samo označena
čena paletna mesta na tleh in ker je največja
najve ja dovoljena višina palete
1,1 meter – tudi ob zlaganju plastičnih
plasti
zalogovnikov, ki merijo v višino 0,3 metra –, ne
bi presegli največje
je možne višine v skladu z ergonomijo. Predlagana rešitev je
prikazana na spodnji sliki (slika 7).

Slika 7:: Nadgradnja obstoječih
obstoje ih supermarketov v višino

Vir: BSH Hišni aparati,d.o.o., 2013, str. 25.

Če bi obstoječii paletni supermarket nadgradili, bi s tem pridobili cca. 60 lokacij oz.
prog. Investicija v dodatno polico bi znesla cca. 11.000 €. S pridobljenim prostorom bi
pokrili 13 % potrebe po prostoru. S to rešitvijo smo seveda poiskali delno rešitev za
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prostorski problem. Delež dodatnega dela s samim dodajanjem dodatnega prostora se ne
bi drastično povečal, saj se manipuliranje z materiali ne bi spremenilo. Delež dela bi se
povečal le za toliko, kolikor več dela bi bilo potrebno opraviti zaradi večjega števila
menjav na izmeno. Do takšnega povečanja dela bi prišlo tudi, če ne bi bilo opisane
problematike.

Če si pogledamo materialni tok enega zalogovnika, ki bi ga s predvidenim konceptom
locirali v regalni supermarket nad paletnim supermarketom nekega naključnega b
materiala, bi ta potekal od prevzema na vhodno cono, iz vhodne cone pa bi se cela
paleta tega materiala uskladiščila na prosto paletno lokacijo v skladiščnih regalih. V
primeru naročila iz proizvodnje bi visokoregalni viličar poskrbel, da se naročena enota
izskladišči in odloži na za to predviden skladiščni milkrun za b material. S skladiščnim
milkrunom bi dostavili material do zahtevane lokacije v supermarketu. Če se vrnemo
nazaj na časovne intervale in analizo materialnega toka iz poglavja 3, lahko trdimo, da
se materialni tok ne bi spremenil, časovni intervali pa bi ostali isti.

Če bi nadgradili obstoječe paletne supermarkete, ne bi bilo potrebe po spreminjanju
obstoječega materialnega toka. Ta bi potekal na relaciji supermarket–skladišče in
supermarket–linija.

3.2 Koncept dveh prog na oddelku hrane
Materiali, ki so na zalogi v supermarketu, so izbrani na podlagi abc analize. V
supermarketu so samo b materiali in njihova podskupina b/a materiali. Vsak b material
ima svojo lokacijo v supermarketu, in sicer: če je materialu dodeljena lokacija v regalu
številka 04 na polici 113, se ta material vedno naroči in dostavi na pozicijo 04113.
Materiali v paletnih supermarketih so locirani sicer na stalne lokacije, vendar imamo za
vse npr. barvne izvedenke le dve paletni mesti; materiale, ki jih potrebujemo v tem
trenutku, naročimo na prvo paletno mesto, ter material, ki sledi zaradi menjave na
naslednji tip aparata, pa naročimo na drugo paletno mesto. V primeru naslednje
menjave na drugi tip aparata se prvi material vrne s povratnim materialnim tokom nazaj
v skladišče – s tem omogočimo prostor za tretjo šifro materiala.
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Glede na napoved dodatnih šifer b materialov do konca leta 2013 bi bilo nemogoče
določiti za vsako novo šifro stalno lokacijo. Glede na koncept, ki deluje v primeru b/a
materialov, je zato možno vzpostaviti podoben koncept tudi za b materiale. Tudi za
variantne b materiale bi lahko dodelili po dve progi v regalu. Tako bi imeli na prvi progi
material, ki se potrebuje za tip aparata, ki ga izdelujemo zdaj, na drugi progi pa bi bil
material za naslednji tip aparata, ob tretji menjavi pa bi bilo potrebno material iz prve
proge s povratnim tokom vrniti nazaj v skladišče in ga nadomestiti z materialom za
tretjo menjavo. Temu ustrezno je potrebno uskladiti tudi informacijski tok. Če je prva
proga zasedena z materialom 1 in druga proga z materialom 2, je prva proga tudi
označena s črtno kodo, na kateri je šifra za material 1, in druga proga s črtno kodo šifre
materiala 2. Ko pride do tretje menjave, je poleg materiala potrebno odstraniti tudi črtne
kode. Črtno kodo 1 je potrebno odstraniti in jo nadomestiti s črtno kodo za material 3.

Slika 8: Prikaz pridobljenega prostora s prehodom na koncept dveh prog

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 18.

Na sliki 8 je prikazano, koliko regalov supermarketov bi sprostili s prehodom b
materialov na koncept dveh prog. In sicer bi pridobili 26 % ali 144 prog, kar pomeni, da
bi v teh 144-ih progah lahko zložili največ 144 šifer materialov. Glede na napovedi
pričakujemo s povečanjem števila tipov aparatov in s tem dodatnih šifer materialov, da
se bo število b materialov iz 452 povečalo za 30 %. To predstavlja 136 šifer materialov
in vsem tem šifram lahko s prehodom na koncept dveh prog določimo lokacijo v
supermarketu. V koncept dveh prog ne bi bilo potrebno investirati dodatnih finančnih
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sredstev, saj bi uporabili obstoječe pretočne regale oz. supermarkete. Kot dodaten
strošek je potrebno upoštevati delo za spremembo podlag za informacijski tok (saj se
mora oblika črtnih kod prilagoditi, tako da je možno te črtne kode neprestano
prestavljati). Ta strošek sicer ne bi bistveno vplival na strošek proizvodnje, saj se s tem
ukvarjajo režijski delavci, ki so že zaposleni, in za to ne potrebujemo dodatne osebe za
to. Dodatno delo pa se pojavi v celotnem konceptu tako materialnega kot
informacijskega toka. Velik delež tega dela predstavlja povratni materialni tok, saj je
potrebno vsakič, ko pride do menjav iz ene šifre na drugo, ostanek starega materiala
vrniti nazaj v skladišče. Sicer je možno s predhodnim izračunavanjem pred naročanjem
tega materiala minimizirati število povratnega materiala na eno enoto, izenačiti to
število s številom nič pa je nemogoče, saj število materialov v eni enoti ni prilagojeno
velikosti serije aparatov, ki se proizvajajo na liniji. Za povratne materiale je potrebno
ustvariti informacijski povratni tok, seveda pa jih je potrebno tudi fizično prestaviti iz
supermarketa ali z linije v skladišče. Dodatno delo predstavlja tudi fizično
odstranjevanje črtnih kod za stari material in nadomeščanje le-teh s črtnimi kodami za
novi material. To delo bi opravljale preddelavke, ki že tako skrbijo za organizacijsko in
nemoteno delo na liniji. Ker le-te niso zasedene vseh 8 ur svojega delovnega časa, to
pomeni, da ne bi bilo potrebno zaposliti novih delavcev. Omenjene preddelavke bi bile
le bliže stoprocentni zasedenosti svojega delovnega časa.

Materialni tok bi se v predlaganem konceptu izvajal iz prevzema na vhodno cono, temu
bi sledilo uskladiščenje, izskladiščenje in na koncu nalaganje na milkrun voz. Z milkrun
vozom bi se material dostavil iz skladišča v supermarket. Materiali, ki bi se morali
odstraniti iz supermarketa in vrniti s povratnim tokom nazaj v skladišče, pa bi se zbirali
na vozu, ki bi bil rezerviran samo za povratni tok. Skladišče bi po ustvarjenem
informacijskem povratnem toku uskladiščilo te materiale nazaj v skladiščne paletne
regale. Delo bi se po predlaganem konceptu povečalo za toliko, kolikor bi bilo
povratnega toka, saj vsak povratni tok predstavlja za skladišče dodatno uskladiščevanje.

V primeru uvedbe takšnega koncepta se materialni tok ne bi spremenil, še vedno bi
obstajala dva informacijska kroga; eden bi signaliziral kaj mora biti dostavljeno iz
supermarketa na linijo, drugi pa kaj mora biti dostavljeno iz skladišča v supermarket.
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3.3 Prilagajanje planiranja proizvodnje
Proizvodnja na oddelku hrane v podjetju B/S/H/ se v primeru največjega povpraševanja
izvaja v obliki triizmenskega dela. Ko se povpraševanje nekoliko zniža, se postopoma
zmanjšuje tudi število izmen. Tako se zna zgoditi, da se v nizki sezoni izvaja delo samo
v eni izmeni. V visoki sezoni je možno tudi, da povpraševanje ni enako visoko za vse
izdelke, ki se proizvajajo na vseh štirinajstih linijah, tako da na določenih linijah delo
poteka v vseh treh izmenah, na določenih pa samo v dveh ali celo samo v eni izmeni. V
takšnih primerih v jutranji izmeni vedno pride do špice naročil v skladišče, kar je
razvidno tudi iz slike 3 (na str. 31). Do špice naročil prihaja v jutranji izmeni tudi zaradi
dejstva, da v večini primerov takrat obratujejo vse linije. Če proizvajamo aparate na
vseh linijah, se material naroča za vse linije, število naročil pa narašča pogojeno s
številom menjav na njih. V jutranji izmeni tako pridejo v največji meri do izraza ozka
grla, in sicer milkrun a materialov iz skladišča do linije ter visokoregalni viličarji.

V primeru, da bi se planiranje proizvodnje zamaknilo iz n časa na n+1 čas bi bilo
možno zmanjšati tako špice povpraševanja po materialu iz skladišča kot tudi materialni
tok iz skladišča na linijo ali supermarket. To bi v praksi pomenilo, da bi se proizvodnja
tiste linije, ki nima toliko naročil, da bi bilo potrebno proizvajati v vseh treh izmenah,
prestavilo npr. iz jutranje na popoldansko ali celo na nočno izmeno. Na ta način bi se
zmanjšala špica povpraševanja po materialu iz skladišča v jutranji izmeni in bi se delo
porazdelilo enakomerno na vse tri izmene. Razbremenila pa bi se tudi ozka grla, saj bi
se zmanjšal delež dela, katerega bi morali do linij opraviti tako visokoregalni viličarji
kot tudi milkrun a materialov. Primer prilagojenega planiranja, ko delo porazdelimo iz
prvotnega planiranja, ko vse linije obratujejo v jutranji izmeni in določene samo v
popoldanski in nočni, na predlagano planiranje, je prikazan tudi na sliki 9.
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Slika 9: Primer prilagojenega planiranja proizvodnje

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 28.

Seveda je takšen način planiranja učinkovit samo v primerih, kadar povpraševanje za
vse linije ni na najvišjem nivoju. Tako bi morali na oddelku hrane v primeru večjega
povpraševanja za vse linije proizvajati na vseh linijah v vseh treh izmenah. Takrat
razporeditev dela med izmene ne bi bilo možno, špica povpraševanja po materialu iz
skladišča pa bi se prenesla iz jutranje izmene še na popoldansko in nočno izmeno.
Strošek za takšno rešitev bi bil predvsem v strošku dela, saj je popoldansko in nočno
delo enega delavca dražje, kakor jutranje delo, seveda pa pri tej rešitvi ni nobenih
dodatnih investicij za razbremenitev ozkih grl.

Analiza materialnega toka bi pokazala popolnoma enako sliko, kot je že opisana v
poglavju 3, kar pomeni, da bi dolžina manipulacij z materiali ostala enaka, delež dela bi
se seveda povečal, saj bi bilo več menjav, večji pa bi bil tudi volumen materiala. Zlasti
pa se pojavi vprašanje, kam skladiščiti materiale, ki bodo do konca leta 2013 na novo
uvedeni in bodo po karakteristikah označeni kot b materiali. Takšna rešitev namreč ne
odpravi prostorskega problema. Predlagan koncept pa odpravi ozka grla samo v
situaciji, ko je povpraševanje nižje oz. v takšnem primeru tako skladišče nima težav z
izkladiščenjem materialov.

Informacijski tok se po uvedbi prilagajanja planiranja ne bi spremenil; med skladiščem
in supermarketom bi se uporabljal elektronski kanban, med supermarketom in linijo pa
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bi bil transporter v primeru menjav obveščen s strani preddelavke oz. delavcev na liniji,
kaj mora dostaviti iz supermarketa. Med redno proizvodnjo pa transporter sam opazuje,
kdaj zmanjka katerega materiala. Zanj je signal izpraznjena pakirna enota materiala na
delovnem mestu v proizvodnji.

3.4 Visoko- in nizkofrekvenčni materiali
Po klasični XYZ analizi se materiali delijo glede na frekvenco porabe. Tisti, ki se
porabljajo konstantno, so materiali X; tisti, ki se porabljajo pogosto, so Y materiali; in
tisti, ki se porabljajo občasno, so Z materiali. To filozofijo bi lahko prenesli tudi na
pogostost naročanja materiala iz skladišča. Tiste materiale, ki se porabljajo hitro in
konstantno, bi lahko opredelili kot X ali Y materiale, kar bi tudi pomenilo, da so ti
materiali pakirani v manjši količini v eni embalažni enoti. Če si pogledamo primer
materiala, ki je pakiran v plastični zalogovnik po 50 kosov, je takt proizvodne linije
npr. 20 sekund. Takšen material oz. njegova embalažna enota se bo porabila na
približno vsakih 16 minut. Omenjeni materiali so volumsko večji, dostava le-teh iz
skladišča na linijo oz. supermarket pa je tudi bolj zahtevna, saj mora biti odzivnost
skladišča kot tudi same linije v primeru takšnih materialov dosti večja. Če pa si
pogledamo material, ki je pakiran po 400 kosov, lahko ugotovimo, da se enota tega
materiala na isti liniji pri enakem taktu porabe porabi šele po 133-ih minutah. Ta
material je volumsko manjši in bi ga glede na konstantnost porabe lahko uvrstili pod Z
materiale. Drugače povedano, X in Y materiale bi lahko uvrstili med highrunnerje
('hajranerje'; slovensko visokofrekvenčni materiali), Z materiale pa lahko uvrstimo med
slowrunnerje ('slovranerje; 'slovensko nizkofrekvenčni materiali). Nizkofrekvenčni
materiali so tudi manj zahtevni za skladišče, saj se naročujejo manj pogosto, varnostne
zaloge pa trajajo daljše časovno obdobje, saj varnostna zaloga ne more biti manjša,
kakor ena enota. Na sliki 10 je na desni strani prikazan nizkofrekvenčni in na levi
visokofrekvenčni material.
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Slika 10: Primer nizko- in visokofrekvenčnega materiala

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 30.

Nizkofrekvenčni b material, ki se po frekvenci naročuje iz skladišča v supermarket
enkrat do dvakrat na izmeno, bi bilo možno izločiti iz supermarketov. Takšen material
bi se naročal direktno na linijo. Skladiščni milkrun transporter za b materiale pa bi
namesto v supermarket dostavil na valjčnico, ki je del linije. Seveda bi bilo temu
primerno prilagoditi informacijski tok, za kar pa ne bi bila potrebna posebna investicija,
saj je možno ta informacijski tok oblikovati tako, kot je že obstoječi med supermarketom
in skladiščem. Razlika bi bila le-ta, da bi namesto črtne kode na supermarketu ustrezno
označili valjčnico, tako da bi tudi skladiščni transporter v vsakem trenutku vedel, kam
naj odloži naročen material. Material pa ne bi več naročal proizvodni milkrun
transporter b materialov, ampak npr. preddelavka, ki je zadolžena za organizacijo in
nemoteno delovanje linije. Črtno kodo bi prilagodili le toliko, da ta ne bi vsebovala
podatka o lokaciji v supermarketu in številko supermarketa, ampak številko, ki označuje
to linijo, ter številko valjčnice, npr. V1, V2 itd. Visokofrekvenčni materiali bi ostali v
supermarketu, saj imamo na tak način zagotovljeno večjo varnostno zalogo, ki bolje
ustreza tudi razpoložljivim kapacitetam skladišča. Prednost naročanja nizkofrekvenčnih
materialov direktno na valjčnico bi bila tudi v tem, da bi razbremenili milkrun
transporterja med supermarketom in linijo, ki bi za en procent teh materialov imel manj
dela. Vendar je potrebno poudariti, da se delež njegovega dela ne bi zmanjšal do te
mere, da bi pridobili toliko dela, da bi potrebovali za transport eno osebo manj. Saj je
dela s temi materiali že tako najmanj. Ti materiali se dostavljajo na linijo enkrat ali
dvakrat na izmeno. Transporterji bi se tako samo razbremenili.
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Na tak način bi pridobili v obstoječih supermarketih 448 razpoložljivih lokacij, kar
pomeni, da bi lahko od 452 šifer novih materialov v obstoječe supermarkete zložili
skoraj vse oz. nedorečene bi ostale še štiri šifre. Dodatnega dela pri prehodu na
predlagan koncept ločevanja b materialov na nizko- in visokofrekvenčne materiale ne bi
bilo iz razloga nizke frekvence porabe materiala, in to kljub zmanjšanju dodatne zaloge
v supermarketu. Valjčnice na linijah so namreč zastavljene tako, da imamo možnost
zaloge na valjčnici za npr. tri plastične zalogovnike ali minimalno za eno uro. Če se
vrnemo nazaj na primer materiala, ki je pakiran po 400 kosov na enoto, bi to pomenilo,
da imamo lahko zalogo tega materiala na valjčnici za 400 minut, kar je le 27,5 minut
manj od neto časa ene izmene. Delež dela proizvodnih milkrun transporterjev b
materialov pa se ne bi znižal, saj bi materiale, ki smo jih odstranili iz supermarketa,
nadomestili z novimi, prihajajočimi šiframi materialov. Delo preddelavk se ne bi
povečalo, saj so slednje izvzete iz normativnega časa in niso stoprocentno zasedene,
tako da bi s tem delom le zmanjšali razliko do stoprocentne zasedenosti.

Če analiziramo materialni tok, se le-ta za visokofrekvenčne materiale ne bi spremenil.
Spremenil pa bi se za nizkofrekvenčne materiale, in sicer bi se po dostavi materiala v
podjetje, prevzemu in vhodni coni uskladiščil in izskladiščil glede na potrebe, nato bi se
naložil na voz skladiščnega milkruna, ki pa bi naročen material dostavil do delovnega
mesta.

Ne smemo pa pozabiti na materialni tok. Elektronski kanban oz. e-kanban bi se
uporabljal tudi po uvedbi predlagane rešitve. Informacijski tok ne bi zahteval nobene
dodatne investicije.

To rešitev bi lahko nadgradili tudi z analiziranjem frekvence povpraševanja s trga oz.
naročnika. V tem primeru bi med X in Y uvrstili materiale, ki se redno oz. pogosto
naročajo s strani trga in jih vsaj pogosto proizvajamo v proizvodnji podjetja B/S/H/.
Med Z materiale pa bi uvrstili materiale, ki se uporabljajo za tipe aparatov, katere
interno imenujemo eksoti. To pomeni, da se takšni tipi aparatov proizvajajo zelo redko
ali pa celo le nekajkrat na leto. V tem primeru bi tako lahko Z materiale popolnoma
izločili iz supermarketov in na ta način bi lahko pridobili dragoceni prostor. Vendar je
potrebno poudariti, da iz preteklih izkušenj lahko trdimo, da v B/S/H/ podjetju
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povpraševanje po tipih aparatov niha do te mere, da je danes lahko določen tip aparata
glede na frekvenco povpraševanja iz Z materiala, že čez dva tedna bi material za isti
aparat sodil med X material. Iz tega pa lahko sklepamo, da sámo izločanje in
vključevanje materialov v supermarket na podlagi takšnega nihanja predstavlja za
planerje logistike veliko dodatnega dela in zapletov.

3.5 Optimizacija embalaže
Materiale, ki so v poglavju 3.4 omenjeni kot nizkofrekvenčni materiali, bi lahko
optimizirali tudi tako, da bi jim spremenili velikost embalaže. Tako bi vse
nizkofrekvenčne materiale lahko iz standardne embalaže dimenzij 400x600 mm pakirali
v embalažne enote polovične dolžine oz. bi poleg plastičnih zalogovnikov dimenzij
400x300 mm lahko uvedli tudi zalogovnike z dimenzijo 200x300 mm. Primer prehoda
iz standardne embalaže na manjšo embalažo je prikazan na sliki 11.

Slika 11: Prikaz optimiziranja embalaže

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 59.

Tako bi lahko v regalnih supermarketih za b materiale temu ustrezno zmanjšali proge in
tako pridobili tudi do 416 prog, kar predstavlja skupaj 1.056 prog. Zmanjšali bi lahko
proge samo tam, kjer so locirani materiali, za katere je predpisana embalaža plastični
zalogovnik, ali materiali v kartonskih škatlah dimenzij plastičnih zalogovnikov, ki so
namenjeni v večini za pakiranje nizkofrekvenčnih materialov v razsutem stanju. Za
visokofrekvenčne materiale ne bi bilo smiselno spreminjati embalaže, saj so to materiali
večjega volumna, ki se pogosto naročajo iz skladišča, in v primeru, da bi zmanjšali
embalažo, bi to pomenilo še bolj pogosto naročanje iz skladišča v supermarket v
proizvodnji. Prostorsko pa z optimiziranjem embalaže za te materiale ne bi pridobili
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ničesar. Seveda je tudi možno, da takšnih materialov že iz volumskega razloga ne bi
bilo možno pakirati v manjše enote. Na sliki 12 je na primeru ene police in štirih
kanalov za standardne plastične zalogovnike prikazano, kako bi bilo možno iz štirih
kanalov pridobiti 8 kanalov za polovične plastične zalogovnike.

Slika 12: Prikaz optimiziranja embalaže

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 60 .

Delež dela bi se povečal iz razloga dodatnih materialov in tipov aparatov oz. večjega
števila materialov. Predvidevamo pa lahko, da se bo delež tako na skladiščni kot
proizvodni strani povečal, saj bomo osnovno transportno skladiščno enoto še prepolovili,
kar je že v prvotnem prehodu iz push v pull princip predstavljalo težavo predvsem za
skladiščno stran. Materialni tok se ne bo podaljšal, saj manipulacije ostanejo v celoti
iste, kot v primeru obstoječega stanja. Povečal pa se bo delež materiala, s katerim bo
skladišče poslovalo ne samo zaradi uvedbe dodatnih tipov aparatov, ampak tudi zaradi
manjših embalaž. Če namreč skladišče danes preloži eno enoto s 400-imi kosi enkrat na
izmeno, bo potem preložilo dve enoti s po 200-imi kosi na izmeno.

V primeru, če bi na enem segmentu linije zmanjšali embalažne enote za vse materiale,
ki se uporabljajo na tem segmentu – npr. iz plastičnega zalogovnika dimenzij 600x400
mm v plastične zalogovnike dimenzij 300x400 mm – bi lahko skrajšali valjčnice za
materiale na celotnem nivoju za približno 600 mm in s tem pridobili prostor za regale z
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drobnimi materiali, za širše transportne poti, za sukanje palet iz vzdolžne v prečno lego
in s tem krajšanje procesa odklapljanja in lociranja na paletno lokacijo a materialov.
Možno krajšanje valjčnic je prikazano tudi na sliki 13.

Poudariti je treba, da za vse materiale ni možno iskati rešitev iz standardne velikosti
embalažne enote na polovično velikost le-te, možno pa je iskati rešitev v drugi smeri,
torej sprememba iz nižjih embalažnih enot na višje. Iz prostorskega vidika nam tovrstna
optimizacija ne prinaša koristi. Koristna je zgolj v smislu manjšanja zalog materialov v
proizvodnji. Prav tako se poveča možnost, da bomo material iz neke embalažne enote
dejansko porabili do konca pred menjavo. Tako smo po analizi ugotovili, da bi za
takšno vrsto optimizacije morali dejansko investirati v nakup 8.010 embalažnih enot
polovičnih dolžin v primerjavi s sedanjimi, ter 1.800 nižjih embalažnih enot – npr. iz
embalažnih enot z višino 300 mm na takšne z višino 220 mm.

Slika 13: Prikaz optimiziranja embalaže

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 23.

Informacijski tok ostane tudi po uvedbi predlaganega koncepta nespremenjen. Signal,
kaj delavec na liniji potrebuje in koliko, dobi proizvodni milkrun transporter od
preddelavke v primeru menjave oz. glede na porabljen material iz posamezne
embalirane enote, ta pa nato z odčitavanjem črtne kode pošlje signal od supermarketa v
proizvodnji v skladišče.
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Embalaža, ki se uporablja v podjetju B/S/H/, pa je bolj natančno prikazana v prilogi 3.
Omeniti je potrebno, da moramo pred spreminjanjem embalaže upoštevati tudi lokacijo
našega dobavitelja, in v primeru, če je ta npr. iz Kitajske, je potrebno uporabljati
kartonsko embalažo, zato je dobro imeti tudi zahteve po dimenzijah, kakršne so tudi v
primeru plastične embalaže. Seveda pa je za vse materiale, kjer obstaja možnost
povratne embalaže, slednjo potrebno izvajati tudi iz okoljevarstvenih razlogov.

3.6 Delna sprememba tipa skladišča
Če želimo na oddelku odpraviti poleg prostorskega problema tudi ozka grla, je potrebno
pogledati celotno oskrbovalno verigo od vhoda skladišča do proizvodne linije. Ozka
grla skladišča je možno reševati le s posegom v skladišče. Če želimo spremeniti koncept
izdajanja materialov, moramo spremeniti tip skladišča. Seveda v prvem koraku
skladišča ni potrebno spremeniti v celoti, saj imajo določeni materiali takšne lastnosti,
da jih je najbolj smiselno izdajati iz skladišča z visokoregalnim viličarjem. Za materiale,
ki se skladiščijo v proizvodnji v supermarketih in na ta način ne zasedajo veliko
prostora v proizvodnji ter zahtevajo veliko število manipulacij samo iz vhodne cone do
proizvodne linije, je smiselno spremeniti tip skladišča. Del trenutnega skladišča bi bilo
možno spremeniti v komisionirno cono, ki se ne bi, kot je to najbolj običajno, širila po
skladišču, ampak bi se večala v višino, in sicer v obliki komisonirnega podesta, kot je
prikazano na sliki 14.

Materiale, ki se sedaj nahajajo v supermarketih, bi načeloma lahko v celoti prestavili na
komisonirne podeste, saj bi v višino lahko zgradili tri etaže. V višino bi zlagali palete do
višine 1,1 m, in sicer v vsako nadstropje po dve paleti v višino. V pritlično etažo bi
fizično prestavili regalne supermarkete. Koncept delovanja komisionirnega podesta bi
bil direktno uskladiščevanje materialov na lesenih paletah v zgornje tri etaže. To
pomeni, da ne bi bilo več izskladiščevanja iz paletnih regalov, ki predstavljajo trenutno
rešitev skladišča. Odpravili bi tudi prelaganja na skladiščno transportno sredstvo,
transport do supermarketa ter prelaganja z voza v supermarket. Transporterji
proizvodnih milkrunov za b in b/a materiale ne bi več komisonirali iz proizvodnih
supermarketov, prav tako pa tudi ne iz paletnih proizvodnih supermarketov. Transporter
proizvodnega milkruna bi se odpeljal do komisonirne cone, kjer bi v odvisnosti od
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materiala moral nabirati material v pritličju ter na prvi, drugi ali tretji etaži. Če bi se
zgodilo, da je material v prvi, drugi ali tretji etaži, bi transporter odklopil voz in ga
potisnil na dvigalo. Na takšen način bi bila omogočena manipulacija z materiali med
etažami komisionirnega podesta. Ko bi transporter nabral ustrezen material, bi zopet s
pomočjo dvigala spustil voz na tla, ga od tam priklopil na vlačilec in izvedel predhodno
določen cikel, ki bo daljši le za tisto razdaljo, ki jo bo moral opraviti do nove lokacije
komisonirne cone, in za dodatno gibanje v višino ter razdalje dolžine, saj se lahko
zgodi, da bi moral za eno linijo nabirati materiale v več komisionirnih etažah. Prednost
komisionirne cone, dvignjene v višino, je ta, da se izognemo prostorskemu problemu,
saj za štiri pritlične ploskve v skladišču ni prostora. Na takšen način odstranimo tudi
celoten milkrun cikel, saj smo prej nalagali na skladiščno transportno sredstvo, ki je
dostavilo materiale do supermarketa v proizvodnjo, od tu naprej pa ga je prevzel
proizvodni transporter in s tem opravil proizvodni del milkrun cikla.

Slika 14: Primer komisionirnih podestov

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 59.

Ker bi podeste umestili v prostor dolžine 38 m, bi z dodatnimi tremi etažami v višino
pridobili 780 paletnih lokacij. V pritlično etažo bi bilo možno prestaviti 38 regalov, kar
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pomeni 600 prog. Trenutno je v regalnih supermarketih 616 šifer materiala, paletnim
supermarketom pa je dodeljeno 213 šifer materialov. Tako bi lahko v celoti prestavili
b in b/a materiale v komsionirni podest. Na razpolago bi ostalo še 567 paletnih lokacij,
v pretočnih regalih ali supermarketih bi porabili ves razpoložljiv prostor, določene
materiale pa bi prestavili na paletne lokacije in še bi tako dejansko ostalo nekaj prostora.
Materiale bi lahko v večji meri prestavili iz pretočnih regalov na paletne lokacije, s
čimer bi skrajšali manipulacijo za skladiščne transporterje, saj je manj potratno
uskladiščiti paleto, kakor eno enoto.

Seveda je takšen poseg v skladišče tudi najdražji v primerjavi z ostalimi predlaganimi
koncepti, saj bi investicija v podeste predstavljala več kot 500.000 €, je pa to tudi edina
rešitev, ki je celovita. Odgovarja na takojšnji prostorski problem, saj si v primeru
večanja števila tipov aparatov in materialov za oddelek hrane zagotovimo skladiščne
lokacije vsaj še za poslovni leti 2014 in 2015. Dobimo pa tudi odgovor na vprašanje
ozkih grl, saj ne samo da odpravimo enega izmed transportnih ciklov med skladiščem in
proizvodno linijo, odpravimo tudi izskladiščevanje, v najboljšem primeru pa tudi
vhodno cono, saj s podesti pridobimo dodatni prostor tudi v skladišču.

Materialni tok bi tako v najbolj optimalni verziji predstavljal prevzem, uskladiščenje v
komisionirne podeste, komisioniranje proizvodnih milkrun transporterjev, dostavo do
linije in razlaganje materiala na delovna mesta. Časovno bi materialni tok v tem primeru
opazno skrajšali. Eliminirali bi številne izgube, ki se v obstoječem stanju kažejo kot
vmesne zaloge, pa tudi transport teh in vse dodatne premike, s katerimi manipuliramo z
zalogami.

Skrajšali bi materialni tok tudi v primeru, če bi naročenega materiala bilo preveč, da bi
ga v celoti uskladiščili v podeste. Tako bi tudi v primeru, če bi se material še vedno
zadrževal na vhodni coni, odpravili cikel skladiščnega milkrun transporterja. Odpravili
bi celo potrebo po tem transportnem sredstvu.

V primeru predlaganega koncepta bi moralo skladno s spremembo materialnega toka
priti tudi do spremembe informacijskega toka. Tako kot imamo pri obstoječem stanju
dva milkrun cikla, imamo tudi dva informacijska kroga. En informacijski krog poteka
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med delovnim mestom in supermarketom, drugi pa med supermarketom in skladiščem.
Ko odpravimo milkrun cikel med supermarketom in skladiščem, bomo temu morali
prilagoditi tudi informacijski tok. V tem primeru namreč onemogočamo prehod
informacij od supermarketa do skladišča. Informacijski tok bomo tako morali podaljšati
od linije v komisionirno cono, tako da bo prišla direktno iz linije informacija, kateri
material, koliko in kje ga potrebujejo na proizvodni liniji.

3.6.1

Value stream design

Od vseh predlaganih konceptov je ravno komisionirni podest rešitev, ki nakazuje, da na
ta način eliminiramo določene izgube, predvsem lahko zmanjšamo zaloge in skrajšamo
čas transporta in odvečnih premikov. Zato bomo izdelali VSD za komisionirni podest in
tako poskušali ugotoviti, koliko izgub smo eliminirali in koliko bomo izboljšali določene
kazalnike.

Ker bistveno posežemo v proces notranje oskrbe samo v primeru komisonirnih
podestov, je smiselno pogledati, kaj se zgodi s pretočnim časom in flow faktorjem. Če
izdelamo VSD, v katerem predvidimo proizvodnjo brez supermarketov in pa seveda
procesov, kot so izskladiščevanje, nalaganje na skladiščno transportno sredstvo in
razlaganje z le-tega, lahko ugotovimo, da se pretočni čas zmanjša za kar 49 ur, flow
faktor pa bi izboljšali za 0,00036.

Slika 15: Primer VSD za proizvodno linijo na oddelku hrane

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str.53.
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Kot je prikazano na sliki 15 in prilogi 2, s predlagano spremembo tipa skladišča
odpravimo vmesno varnostno zalogo ali supermarket, kar bistveno vpliva na izboljšanje
pretočnega časa. Informacijski tok poteka neposredno med komisionirnim podestom in
proizvodno linijo. Odpravimo tudi milkrun cikel in s tem še dodatno izboljšamo
pretočni čas, saj imamo v tem primeru samo en milkrun krog namesto dva, kakor pri
obstoječem stanju. Na izboljšanje pretočnega časa v primeru direktnega uskladiščevanja
dodatno vplivajo še segmenti skladiščnega procesa, ki niso več potrebni, kot npr.
vhodna cona in uskladiščevanje materiala iz nje. Kot je že bilo omenjeno, pa bistveno
optimiziramo tudi proces izskladiščevanja, ker slednji poteka v primeru komisionirnih
podestov samo za tiste količine materiala, ki jih potrebujemo. Izskladiščevanje poteka
neposredno na transportno sredstvo, ki nato dostavi material na proizvodno linijo. Če
podrobneje analiziramo predlagano spremembo v procesu, lahko ugotovimo, da
material, ki je dostavljen na ramo, uskladiščimo v komisionirnem podestu, ki pa je
ravno tako vmesna zaloga in jo potemtakem lahko poimenujemo kot supermarket. Iz
supermarketa dostavimo material na linijo. Na njej se izdela končni aparat, ki se na
paleti dostavi do povijalke, kjer se paleta povije v folijo in s tem se zagotovi varen
transport do naslednje vmesne točke na poti do končne stranke.

Kot je vidno iz VSD-ja, smo s komisionirnim podestom eliminirali določene izgube.
Odstranili smo supermarket, kjer je bilo zalog za minimalno 4 h. Odpravili smo tudi
transport do supermarketa, kot tudi zaloge na vhodni coni.

3.7 Primerjava predlaganih konceptov
Predlagani koncepti, ki bi omogočili potreben prostor, bi morali biti dolgoročna rešitev,
ki bi poleg prostorske rešitve ponujala tudi izboljšanje materialnega toka oz.
skladiščnega procesa, saj obstoječi težko sledi čedalje bolj raznoliki in razdrobljeni
proizvodnji. Da bi lahko zagotovo trdili, katera izmed predlaganih rešitev je najboljša,
jih je potrebno med seboj primerjati in izbrati najbolj celovito izbiro.

Da bi lažje razumeli, kateri predlagani koncepti so bolj celoviti v primerjavi z drugimi,
si bomo pogledali določene ključne faktorje. Pri vsakem projektu se je potrebno
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vprašati, koliko dodatnega dela, če sploh, predstavlja predlagana sprememba, kolikšen
strošek predstavlja to za sistem, ali je potrebno investirati v dodatno opremo, in seveda,
ali želimo s spreminjanjem in poseganjem v procese izboljšati produktivnost ali le
skrajšati pretočni čas. Naštete kriterije bomo primerjali med predlaganimi koncepti.
Predlagane rešitve torej so:
•

iskanje prostora v obstoječem prostoru;

•

koncept dveh prog;

•

prilagajanje planiranja proizvodnje;

•

visoko- in nizkofrekvenčni materiali;

•

optimizacija embalaže; ter

•

delna sprememba tipa skladišča.

Koncepte bomo primerjali na podlagi petih faktorjev, in sicer:
•

izboljšanje materialnega toka;

•

prostorska rešitev;

•

dodatno delo v proizvodnji;

•

strošek; in

•

investicija.

Izboljšanje materialnega toka bomo primerjali glede na izboljšanje pretočnega časa, kar
pomeni, da krajši ko je pretočni čas, boljša je predlagana rešitev. Kriterij prostorska
rešitev bomo primerjali na podlagi prostora, ki ga dobimo za nove šifre materialov. Z
drugimi besedami, primerjali bomo, katera od predlaganih rešitev nam omogoča več
prostora in za daljše časovno obdobje. Zelo pomemben kriterij je dodatno delo v
proizvodnji, saj je težko upravičiti predlagani koncept, ki po uvedbi ustvarja velike
dodatne stroške, ki jih v obstoječem stanju ni bilo. Strošek dela v primerjavi z
investicijo je veliko bolj pomemben za primerjavo, saj se moramo zavedati, da se
strošek dela ponavlja vsak dan in lahko traja več let, medtem ko je investicija enkratna
in je lahko manj tvegana, čeprav je vsota višja v primerjavi s stroškom dela. Seveda pa
je potrebno ugotoviti tudi, v kolikšnem času se investicija povrne, saj v primeru
predolgega obdobja vračanja investicije (ROI lahko govorimo o nesmotrni investiciji.
Pomembno je omeniti, da ni nujno, da je prava rešitev vedno tista, ki je pozitivna na
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področju večine primerjanih faktorjev, saj se lahko zgodi, da faktor, ki je najbolj
pomemben pri tej rešitvi, ni pozitiven.

Tabela 3: Primerjava predlaganih konceptov glede na kriterije
Št.

1

2

3

Izboljšanje
materialnega
toka (h)

Prostorska
rešitev

Dodatno
delo v
proizvodnji

Iskanje
prostora v
obstoječem
prostoru

108

60 prog

Ne

Koncept
dveh prog

108

Koncept

Prilagajanje
planiranja
proizvodnje

4

Visoko- in
nizkofrekvenčni materiali

5

Optimizacija
embalaže

6

Delna
sprememba
tipa skladišča

Strošek/
prihranek
(€)

Investicija
(€)

11.000
/

108

144 prog

/

Da

Ne

strošek
16.000
strošek
največ
113-ih
delavcev

/

/

x nočni
dodatek
108

448 prog

Da

108

416 prog

Da

59

550 palet

Ne

(98)

strošek
16.000
strošek
16.000
prihranek
16.000

/

52.600

500.000

Iz tabele 3 je razvidno, da izboljšamo materialni tok samo z zadnjim predlaganim
konceptom, katerega predstavlja komisionirni podest. Pretočni čas bi seveda tudi v
primeru nizkofrekvenčnih materialov skrajšali za približno 10 ur, vendar bi še vedno
imeli materiale, ki bi se dostavljali v supermarket, in za te se pretočni čas ne bi skrajšal.
Ostale rešitve predstavljajo vsaj delno prostorsko rešitev, če ne celovito, vendar bi se
proizvodnja kar pri štirih od šestih, in sicer pri konceptu dveh prog, prilagajanju
planiranja proizvodnje, pri visoko- in nizkofrekvenčnih materialih ter optimizaciji
embalaže, soočala z dodatnim delom in potrebo po dodatnem zaposlovanju. To pa
predstavlja strošek na letnem nivoju. Pri prvi, peti in šesti rešitvi se pojavi potreba po
Adina Mlivić: Optimiziranje materialnega toka med skladiščem in proizvodnjo na oddelku hrane v podjetju BSH
Hišni aparati, d. o. o.

56

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Magistrski študijski program

investiciji za dodatno opremo ali delovna sredstva, saj bi za nadgradnjo obstoječih
procesov največ finančno stali komisonirni podesti.

Delna sprememba tipa skladišča je sicer najdražja rešitev. Vendar pa med vsemi
rešitvami predstavlja najbolj celovito rešitev, poleg tega je ta koncept edini, ki vpliva
tudi na pretočni čas ter nam tako zagotavlja največ prostora za uvajanje novih šifer, kar
pomeni, da je to tudi najbolj dolgoročna rešitev. Ostali koncepti bi premostili prostorski
problem do konca leta 2013, nato pa bi se proizvodnja morala soočati z novimi tipi
aparatov in s tem z novimi prostorskim problemom. Komisionirni podest je tudi edini
predlog, ki tako reši prostorski problem in skrajša pretočni čas ter pri tem ne predstavlja
dodatne potrebe po novih delavcih, saj tisto delo, ki se na eni strani podaljša, se na drugi
skrajša in se tako kompenzira, po drugi strani pa lahko za druge materiale, kot so npr. a
materiali, proces toliko skrajšamo, da lahko znižamo stroške dela za enega delavca na
letnem nivoju. Sicer je investicija višja v primerjavi z drugimi rešitvami, vendar pa je
tudi edina rešitev, ki odpravi vse probleme. Na sliki 16 je prikazan materialni tok v
primeru odločitve za omenjeno rešitev, ki jasno nakazuje na to, da se v tem primeru
eliminira en cikel milkruna, kar bistveno izboljša kazalnike, kot so pretočni čas ter
razmerje med dodajanjem in nedodajanjem vrednosti.

Slika 16: Materialni tok z uvedbo komisionirnega podesta

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str. 91.
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Zato v nadaljevanju podpiramo investiranje v komisonirne podeste in s tem poseg v
obstoječe skladišče ter spremembo le-tega. Poseg v tip skladišča je tudi najbolj logična
izbira, saj ponuja velik potencial nadaljnje nadgradnje. Dobro pa je tudi preveriti,
kakšne so pridobitve v primeru izbire komisionirnih podestov v primerjavi z obstoječim
stanjem, kar je ponazorjeno v tabeli 4.

Tabela 4: Primerjava izbranega koncepta z obstoječim stanjem
Obstoječe stanje

Delna sprememba tipa
skladišča

578 m²

0 m²

Št. prog

640

600

Št. paletnih
prostorov

68

780

Št. delavcev v
logistiki za en
material za eno
linijo

5

4

Št. transportnih
sredstev

5

4

108 ur

59 ur

Prostorska
površina v
proizvodnji za
supermarket

Pretočni čas

Z uvedbo komisionirnih podestov bi pridobili 578 m² proizvodnih prostorov, kar bi
glede na sedanji lay out predstavljalo dodatni prostor za vsaj dve dodatni proizvodni
liniji. Možnost za izkoriščanje pridobljenega prostora pa obstaja tudi znotraj podjetja,
saj lahko obstoječim linijam priključimo določene segmente predsestave, ki se trenutno
nahajajo v drugih proizvodnih prostorih. Predsestavo vkomponiramo kot on-line
proizvodnjo in se tudi na tak način znebimo vmesnih zalog, ki nastanejo kot produkt
predsestave. V skladišču bi bilo v pretočnih regalih sicer za 40 prog manj prostora,
kakor v supermarketih v proizvodnji, vendar bi imeli za kar 712 paletnih prostorov več
prostora, kakor v proizvodnji, kar pomeni, da bi lahko določene materiale prestavili iz
regalnega supermarketa v paletni, kar je tudi z vidika skladiščnega poslovanja časovno
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manj potratno. Ker bi skrajšali čas manipuliranja z materiali, bi lahko zmanjšali število
delavcev, s tem pa tudi potrebo po transportnih sredstvih. Pretočni čas bi skrajšali kar za
49 ur, kar je izjemen dosežek.

Če podrobneje finančno analiziramo izbran koncept z obstoječim stanjem, lahko
prihranimo še več , kar v podjetjih predstavlja bistven člen za izbiro koncepta.

Tabela 5: Stroškovna primerjava med obstoječim in predlaganim stanjem
Obstoječe stanje (€)

Delna sprememba tipa
skladišča (€)

1618

0

Delavci

80.000

64.000

Transportna
sredstva

160.000

130.000

Vsota

241.618

194.000

Prostorska površina
v proizvodnji

Iz tabele 5 je razvidno, da fiksni strošek, ki ga predstavlja zaseden prostor v proizvodnji
sicer s stroškovnega vidika predstavlja le majhen delež v primerjavi s celotnimi stroški.
Poudariti je potrebno, da moramo upoštevati, da na prostoru, ki ga danes zaseda
supermarket, lahko postavimo novo proizvodno linijo, ki pa bi v prihodnosti za podjetje
B/S/H/ predstavljala lep delež dobička. Strošek delovne sile bi se z novim konceptom
zmanjšal za 16.000 €, strošek za transportna sredstva pa za 30.000 €, saj bi transportna
sredstva, ki jih ne bi več potrebovali, lahko tudi prodali. Skupni stroški bi se tako že v
prvem letu zmanjšali za 47.618 €, vendar pa moramo glede na določeno obdobje
amortizacije s strani podjetja B/S/H/ opazovati obdobje osmih let. Prihranek je tako v
enem letu dejansko 19.750 €, saj smo zanemarili vrednost proizvodnih prostorov,
sredstva od prodanega transportnega sredstva pa razdelili na osem let. Preveriti je
potrebno tudi, kaj predstavljajo omenjene številke za daljše obdobje poslovanja podjetja,
kar je prikazano z izračunom [1], [2], [3] in [4].
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Izračun dobička na investicijo:
;4 0

.€

89: = </012 × 100 % = .€ × 100 % = 31,6 %

[4]

Izračuni nam podajo tiste številke, ki predstavljajo najbolj pomemben del predstavitve
konceptov možnih izboljšav vodstvu. Vodstvo se odloča o smiselnosti projektov na
podlagi številk, ki nakazujejo, kakšen strošek predstavlja projekt za podjetje ter v
kolikšnem času se investicija povrne ali amortizira. Ni pa to edini kriterij, na projekt je
vedno smiselno gledati celovito. Določeni projekti ne predstavljajo v vsakem primeru
prihranek za podjetje, vendar pa dolgoročno podjetje lahko od takšnega projekta pridobi
dolgoročno veliko.

Kot že omenjeno, iz tabele 5 lahko ugotovimo, da lahko z delno spremembo tipa
skladišča zmanjšamo stroške za kar 47.618 € na letnem nivoju oz. lahko dejansko
upoštevamo 19.750 € letnega prihranka. Iz izračunov lahko ugotovimo in upoštevamo,
da je čas amortizacije za skladiščno opremo 8 let, kar pomeni, da bo investicija 500.000 €
predstavljala vsako leto strošek v višini 62.500 € ali 5.208 € mesečno. Ker letni
prihranek z uvedbo podestov znaša 19.750 €, pa to pomeni, da v primerjavi z letnim
stroškom le-ta dejansko znaša 42.750 €.

Ker bomo z izgradnjo podesta tudi nekaj prihranili, pa je smiselno pogledati, kakšen je
ROI. Kot je ugotovljeno z izračunom [4], bi povračilo naše investicije znašalo 31,6 %;
številka bi lahko bila še bolj prepričljiva z vidika vodstva, vendar je treba primerjati tudi
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strošek zastojev, do katerih bi prihajalo brez uvedbe podestov. Investicija je sicer velik
finančni zalogaj, vendar pa je tudi prihranek v primerjavi s stroški zastojev prepričljiv.
Vsekakor pa je to tudi edina možna rešitev, ki prinese vsaj določen prihranek, v
primerjavi z drugimi, ki predstavljajo še dodaten strošek na letnem nivoju.

Ostale rešitve načeloma niso slabe in bodo verjetno v primeru uvedbe komisionirnih
podestov kljub temu prišle v poštev. Komisionirni podest je namreč gradbeni projekt,
katerega ne bo možno zgraditi v nekaj tednih, zato bo do časa izgradnje potrebno
premostiti prostorski problem z drugimi rešitvami. Verjetno pa je najbolj smiselno
uporabiti tiste rešitve, ki za podjetje predstavljajo najmanjši strošek, ali pa upoštevati
neko smiselno kombinacijo konceptov. Do izgradnje podesta je potrebno zagotoviti
dovolj prostora za materiale.
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ZAKLJUČEK
Kadar je potrebno posegati v obstoječe procese in jih izboljšati ali prilagoditi zahtevam
na trgu, je najbolje iskati rešitve, ki omogočajo dolgoročne učinke. Predlagani koncepti
morajo omogočati takšne procese, ki so krajši od obstoječih, predvsem pa krajšajo
pretočni čas, ki je danes vse bolj pomemben. Minimalni strošek za delovno silo je že
zakonsko določen, tako da tu ni veliko manevrskega prostora, saj delavca ali
potrebujemo ali pa ne. Če je povpraševanje s trgov prisotno, moramo imeti ljudi, ki
bodo proizvajali proizvode, po katerih trgi povprašujejo. Lahko vplivamo na proizvodni
sistem in vse procese znotraj le-tega. Če je procese možno s spremembami skrajšati ali
poceniti, potem je to prava izbira. Tudi v podjetju /B/S/H/ je bilo možno reševati
obstoječo problematiko na različne načine, vendar smo lahko samo z eno rešitvijo rešili
prostorski problem, istočasno pa pocenili procese. V primeru podpore s strani vodstva
podjetja bi si ustvarili dobro osnovo za nadaljnji razvoj in optimizacijo procesov, ki se
dotikajo ostalih proizvodnih oddelkov. Če bi vodstvo dalo zeleno luč za komisionirne
podeste, bi imeli rešitev, ki bi v primeru rasti omogočala povpraševanja in rasti
razdrobljenosti proizvodnje oz. večanja števila tipov aparatov, katere učinek bi se čutil
več let. Omeniti je treba tudi dejstvo, da podpiramo dolgoročno rešitev, kar pa ne
pomeni, da ne podpiramo fleksibilnosti. Ker trg zahteva fleksibilnost, imamo z
dolgoročnostjo v mislih maksimalno možno zagotovljeno prostorsko rešitev, s katero
bomo dosegli od maksimalno razpoložljivega prostora maksimalen prostor, tj. 100 %.
Fleksibilni pa bomo ostali s prilagajanjem in optimiziranjem logističnih konceptov
znotraj teh 100 %.

Ocena učinkov
Investicija, ki je potrebna za izgradnjo komisionirnega podesta predstavlja – ko
odštejemo prihranke, ki nastanejo zaradi delne spremembe tipa skladišča –, na letnem
nivoju 19.750 €. Ta strošek se bo amortiziral v osmih letih, kar bi sicer predstavljalo
dolgo dobo, vendar moramo upoštevati, da bo podest predstavljal rešitev za daljše
obdobje in za naslednje generacije aparatov, ki jih bomo proizvajali. Predvsem je treba
poudariti, da ima podjetje B/S/H/ še druga dva proizvodna oddelka, ki se srečujeta s
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podobnimi prostorskimi težavami, in bi vsekakor takšna izboljšava predstavljala
iztočnico za reševanje prostorske problematike na drugih oddelkih oz. pomemben know
how. Tako je vlaganje v to in ne katero drugo rešitev smiselno, saj ne samo, da bo
odpravljen prostorski problem, ampak bo tudi skrajšan pretočni čas, kar pomeni, da bo v
podjetju material manj časa ležal po nepotrebnem in se ravno tako manj prelagal po
nepotrebnem. Izboljšali pa bi tudi sam proces in celo zmanjšali potrebo po delovni sili
ter transportnih sredstvih. Izgube bomo s to rešitvijo bistveno zmanjšali v primerjavi z
ostalimi možnimi rešitvami. Še enkrat je potrebno omeniti, da s komisionirnim
podestom pridobimo na tem proizvodnem oddelku veliko prostora, katerega lahko
izkoristimo v prihodnosti kot prostor, kjer bomo dodajali vrednost, in ne kot prostor,
kjer so vmesne zaloge. Poleg tega pa se lahko na tak način znebimo še dodatnih
vmesnih zalog, ki nastajajo kot polizdelek v drugih delih proizvodnje. Poleg teh zalog
pa še eliminiramo transport teh proizvodov, kot tudi ostale premike.

Možnosti izbrane rešitve na konkretnem problemu so bile predstavljene tudi vodstvu
podjetja, ki je videlo smiselnost investicije v projekt. Kot najbolj zanimiva ideja in
najbolj celovita je ravno komisionirni podest. Prevladale so prednosti rešitve pred
stroški in vodstvo je dalo zeleno luč. Prostor, kjer bo stal komisionirni podest, je že
znan. Da se ne bi soočili s čisto neznanim področjem, s katerim ne bi imeli veliko
izkušenj, smo se v podjetju že seznanili s pilotnim projektom, kjer smo rezerviran
prostor izkoristili

prav zanj. Izbrali smo nekaj predstavnikov visokofrekvenčnih

materialov, za katere smo uredili supermarket na talnem nivoju. Visokofrekvečni
material smo izbrali z razlogom, ker se napake najprej pojavijo v bolj zahtevnem okolju,
kar ti materiali tudi predstavljajo za skladišče. Tako imajo proizvodni transporterji
nemoten dostop do materiala. Proizvodni transporterji se v tem primeru dejansko
poslužujejo po materialu iz skladišča. Skladiščni transporterji pa zlagajo material iz
vhodne cone v skladiščni supermarket, ki je prikazan na sliki 17. Ravno tako je
dogovorjeno, da dokler podest ne bo zgrajen, rešujemo prostorsko stisko tudi z ostalimi
predlaganimi rešitvami.
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Slika 17: Pilotni projekt skladiščnega supermarketa

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str.58.

Prepričanje v smiselnost projekta, pa nas je spodbudila tudi v dogovore z arhitekti in v
načrtovanje celotnega projekta. Poleg pilotnega projekta je podjetje že investiralo
določeno vsoto denarja in začelo s postopno izgradnjo. B/S/H/ je že investiral v delno
postavitev ustreznih temeljev. Dokončanje temeljev in betonske plošče pa sledi v času,
ko bodo proizvodne linije ustavljene, delavci pa na zasluženem oddihu. Komisonirni
podesti naj bi imel talni nivo, izkoristili bi tudi višino in podest povišali v dodatni dve
ali celo tri nadstropja. Talni nivo bi opremili že z obstoječimi pretočnimi regali, ki jih
trenutno uporabljamo za namen supermarketov, kar je razvidno tudi iz slike 18. Ker je
projekt dokaj kompleksen gradbeni podvig, ga je seveda potrebno izvajati postopoma;
kot že omenjeno, gradbeni projekti lahko potekajo samo v času, ko je v podjetju najmanj
ljudi, zato pričakujemo, da bo do takrat potrebno izkoriščati tudi druge možne rešitve.
Konstrukcija se bo zato gradila v času kolektivnega dopusta.
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Slika 18: Delni projektni načrt komisionirnega podesta

Vir: BSH Hišni aparati, d.o.o., 2013, str.59.

Pogoji za uvedbo
Kadar je govora o spreminjanju procesov ali izboljšavah in optimiziranju obstoječega
stanja v velikih podjetjih, je vedno potrebno slediti neki ustaljeni praksi. V večjih
podjetjih je potrebno v primeru večjih investicij dobiti odobritev s strani vodstva ter jim
predstaviti številne možne koncepte. Skupaj s predlagateljem se vodstvo nato odloči,
kateri koncept je najbolj ustrezen za obstoječi sistem in ali je investicija smotrna ali ne.
Če je projekt s strani vodstva odobren, je potrebno narediti plan izvedbe in seveda
pridobiti projektanta.

Takšna sprememba predstavlja gradbeni projekt, ki ga je potrebno izvajati tako, da ne
motimo proizvodnega procesa. Ker gradbeni projekti zahtevajo veliko prostora, poleg
tega pa mora sama lokacija gradbenih del biti ustrezno zaščitena ter varnostno ustrezati
standardom, je najbolj smiselno takšne projekte izvajati takrat, ko v podjetju ni veliko
ljudi. Tako je najbolje graditi med kolektivnimi dopusti, ko je večina tako direktnih kot
indirektnih delavcev odsotnih.
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Seveda je predhodno potrebno analizirati vse podatke, ki vplivajo na stanje pred in po
spremembi. Ustrezen kader mora tudi pripraviti postavitev materialov po izgradnji
komisionirnega podesta, ter pripraviti potek tako materialnega kot informacijskega toka.
Ljudi, ki so vpleteni v informacijski in materialni tok ter seveda vse procese, ki so
povezani s skladiščenjem in proizvodnjo ter z vsemi procesi, ki povezujejo skladišče in
proizvodnjo, je potrebno s spremembami seznaniti in jih sproti obveščati o napredku
projekta.

Sodelavce moramo izobraziti in jih pripraviti na spremenjen način dela po zaključku
projekta. Ključnega pomena je namreč, da lahko zaposleni v proizvodnji začnejo že na
prvi dan po spremembi nemoteno izvajati svoje delo. Vodja projekta mora biti
pripravljen ne morebitne zaplete, mora jih predvideti ter biti v primeru kakršnegakoli
zapleta pripravljen, da hitro in ustrezno odreagira.

Posodobiti je potrebno tudi vse podatkovne baze, označiti in spremeniti vse
informacijske oznake, določiti odgovorne in priskrbeti vso nujno potrebno delovno
opremo, brez katere ni možno izvajati dela. Pomembno pa je tudi, da v času poteka
projekta ves čas skrbimo za varno delo. Pri planiranju in nato pri ustvarjanju novih
delovnih mest vedno upoštevamo načela ergonomije na delovnem mestu.

Možnosti nadaljnjega razvoja
Po izgradnji komisionirnih podestov oz. delni spremembi tipa skladišča je možno
nadaljevati spreminjanje tipa skladišča tudi za ostale proizvodne oddelke, ki se mogoče
še ne soočajo s prostorskim problemom, v prihodnosti pa bo to neizbežno. Če bi
nadaljevali v tej smeri, bi lahko zložili v komisionirne podeste veliko več različnih
materialov. Preostanek skladišča pa ni potrebno spreminjati, saj je idealen za mrežaste
palete, in v prihodnosti poslovanja podjetja B/S/H/ se verjetno ne bo zgodilo, da bi
spremenili vse pakirne enote do te mere, da mrežastih palet ne bi več uporabljali.
Določeni materiali že zaradi volumskih karakteristik tega ne omogočajo.

Že uvedba enega komisionirnega podesta bi vplivala na celotno skladišče. V skladišču
bi se sprostilo toliko prostora, da bi lahko preostale visoke paletne regale toliko
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prestavili, da bi kot posledica tega dejanja bili širši hodniki. Visokoregalni viličarji bi
posledično imeli več manevrskega prostora, izskladiščevanje pa ne bi bilo potrebno
preko FIFO valjčnic, ampak direktno na kompozicije. S tem bi odstranili še dodaten
člen v procesu izdajanja a materialov iz skladišča v proizvodnjo.

Seveda je tudi drugače možno nižati zaloge in s tem pridobivati na prostoru znotraj
skladiščnih prostorov. Podpirati je potrebno uvedbo eksternega milkruna, kar pomeni,
da bi lastnik prevoznega sredstva in procesa dostave od dobavitelja do podjetja, bilo
podjetje /B/S/H/. S tem bi prevzeli nadzor nad dostavljenim materialom in bi ga vedno
dostavljali le toliko, kot ga potrebujemo; ker bi nalagali material od številnih
dobaviteljev, pa bi se tako lahko izognili vožnjam, ki niso stoprocentno zasedene.
Nazaj k dobaviteljem bi dostavljali prazno povratno embalažo in nalagali polno
embalažo, s tem pa bi rešili problem praznih voženj. Eksterni milkrun bi vozil vedno po
istem ciklu, tako bi plačevali le eno vožnjo namesto npr. štirih od štirih različnih
dobaviteljev. S tem bi tudi zasedali prostor za material v skladišču samo z nujno
potrebnimi materiali. Trenutno pa je stanje takšno, da vsak dobavitelj želi napolniti
prevozno sredstvo in tako včasih dostavi tudi material, ki ni nujno potreben.

Poleg eksternega milkruna je velik napredek tudi uvedba dostavljanja ob pravem času
oz. uvedba JIT logističnega orodja. Podjetje sklene dogovor z dobaviteljem, da le-ta
dostavlja material samo in izključno takrat, ko ga potrebujemo, oz. tisti material,
katerega potrebujemo in le toliko, kolikor ga potrebujemo. S tem dosežemo, da
skladiščimo v lastnem skladišču samo toliko materiala, kot ga potrebujemo in ne
zasedamo z odvečnim materialom dragocenega prostora. Nadgradnja JIT-a je JIS, kar
pomeni, da nam dobavitelj dostavlja material v točno določeni sekvenci. Če ponazorimo
s primerom v našem podjetju: najprej izdelujemo rdeče palične mešalnike, nato modre
palične mešalnike itd., mora dobavitelj zložiti materiale točno v tem zaporedju, poleg
tega pa mora biti rdečih točno toliko, kot jih potrebujemo, ravno tako mora biti točna
tudi količina modrih mešalnikov.

Dobra rešitev je tudi dogovor z dobaviteljem, da je poleg tega, da upravlja z zalogami,
tudi lastnik zalog oz. VMI. Najbolj idealna situacija bi bila, če bi vsi dobavitelji
dostavljali zaloge v neko bližnje zunanje skladišče, saj podjetje /B/S/H/ ne bi bilo
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lastnik teh zalog. Med samim podjetjem in zunanjim skladiščem pa bi bil organiziran
prevoz, ki bi dostavljal neko minimalno varnostno zalogo, s katero je podjetje še
sposobno funkcionirati. Ker bi ob odvzemu materiala iz eksternega skladišča padel nivo
zalog, bi dobavitelj dostavil zopet novo pošiljko materiala. Seveda je za uspešen VMI
potrebna tudi dobra osnova za elektronsko poslovanje; najbolj priporočljiv je EDI, ki
dobavitelju omogoča vpogled v stanje in potrebe po določenem materialu pri kupcu.

Potrebno je poudariti, da ostale predlagane rešitve niso napačne in so v prihodnosti
lahko ena izmed možnosti optimizacije obstoječega procesa. Podjetje B/S/H/ se bo
namreč čedalje bolj soočalo s trendom razdrobljene proizvodnje in v teh primerih je
lažje manipulirati z materiali v manjši embalaži. Ločeno obravnavanje visoko- in
nizkofrekvenčnih materialov je smiselno, saj je poslovanje z volumskimi materiali dosti
bolj kompleksno, kot z materiali, katere je potrebno dostaviti enkrat na izmeno. Tudi
iskanje dodatnih prostorskih kapacitet v višino je prava smer, vse dokler je manipulacija
z materialom v skladu z ergonomijo na delovnem mestu; tako da bi lahko govorili o
predlaganih izboljšavah tudi kot o možnostih nadaljnjega razvoja.

Nadaljnja možna smer razvoja in optimiziranja procesov bi vsekakor bila posodobitev
določenih delov informacijskega toka. Trenutno je slednji med supermarketom in linijo
na nekem osnovnem nivoju. Možnosti pa so nadgradnja z RFID-om, kar seveda za
uporabnika predstavlja najmanj dela, vendar je po drugi strani potrebno zagotoviti, da je
material vedno v istem zalogovniku. Možna nadgradnja informacijskega toka je tudi
opremljanje delovnih mest s čitalniki črtnih kod, kar je bolj smiselno za proizvodnje z
manjšim številom delovnih mest. Nadaljnja možnost pa so tudi industrijski tablični
računalniki, ki omogočajo povezavo s programi, kot so SAP in drugi podobni programi.

Kot zadnjo točko možnega nadaljnjega razvoja je potrebno še enkrat omeniti – in sicer
ne kot možnost, ampak kot nujno potrebno smer logističnega razvoja – nenehno
prilagajanje logističnega koncepta v razpoložljivem prostoru. Konkurenčna podjetja se
namreč nikoli ne smejo prenehati razvijati, ker se konkurenca nenehno izboljšuje,
nasprotno bi to pomenilo ne samo stagnacijo, ampak padanje konkurenčnosti. Vodilo
vsakega podjetja za dobro prihodnost bi moralo biti nenehno celovito prilagajanje ali
optimiziranje sistema – za doseganje zadovoljstva naših potrošnikov.
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Priloga 1:: Value stream mapping

Vir: BSH Hišni aparati,d.o.o., 2013, str. 53.
1

Priloga 2:: Value stream design

Vir: BSH Hišni aparati,d.o.o., 2013, str.53.
2

Priloga 3: Vrste embalaže

Naziv

Prijemalni
zalogovnik
(SK5)

Prijemalni
zalogovnik
(LF3)

Prijemalni
zalogovnik
(SK3)

Zaboj
(EF6320)

Zaboj
(EF6220)

Zaboj
(EF6150)

dimenzije
(mm)

165x105
x76

300x200
x200

300x200
x200

600x400
x320

600x400
x220

600x400
x150

volumen (l)

1,3

12

12

77

53

36

teža (kg)

0,11

0,59

0,59

3,25

2,55

1,75

koda

21

22

23

S33

S31

26

Naziv

Zaboj
vorwerk

Zaboj
(SK14/6-1)

Vrečka

Zložljiv
okvir

Zaboj
(EF3170)

Zaboj
(EF4220)

dimenzije
(mm)

490x390
x210

630x450
x300

poljubne

1200x800

300x200x
170

400x300
x220

volumen (l)

40

85

/

50

10

26

teža (kg)

2,9

7

/

90

0,6

0,9

koda

27

28

212

11

18

19

Naziv

Euro
paleta
(P12)

Mrežasta
paleta (G12)

Škatla
zložljiva

Prijemalni
zalogovnik
(LF2)

Hobok

dimenzije
(mm)

1200x800
x800

1240x800
x800

1240x800
x800

500x320x220

F 325x400

volumen (l)

769

764

764

50

/

/

teža (kg)

23

85

90

/

/

koda

P03

G01

210

211

213

14

Papirni
ovoj

3

Naziv

Škatla
kartonska

Škatla
kartonska

Škatla
kartonska

Škatla
kartonska

Škatla
kartonska

dimenzije (mm)

Definirane

600x400x320

300x200x170

400x300x220

600x400x220

volumen (l)

/

77

10

26

53

teža (kg)

/

1

/

/

/

koda

20

29

30

31

32

Naziv

Zalogovnik
rotor/stator AC44

Paleta rotor
DC29/AC35

Paleta stator AC35

dimenzije (mm)

460x310x200

540x230x170

540x240x100

volumen (l)

/

/

/

teža (kg)

/

1

/

koda

33

34

35

Vir: BSH Hišni aparati,d.o.o., 2013, str.100-102.
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