Doradztwo w zakresie intralogistyki

Trafne doradztwo w zakresie intralogistyki
Wspólne planowanie przyszłości
■ Przejrzystość: mówimy prostym językiem i działamy
w przejrzysty sposób
■ Dokładność: Każdego dnia opracowujemy dopasowane do potrzeb
i przyszłościowe rozwiązania
■ Zaangażowanie: zamieniamy inteligentne słowa w inteligentne
rozwiązania
■ Doświadczenie: optymalizujemy intralogistykę - już od ponad 100 lat
■ Niezawodność: Dotrzymujemy słowa danego naszym klientom

STILL może się poszczycić ponad 100-letnim doświadczeniem w
zakresie technik magazynowania, wewnętrznej logistyki i produkcji
wózków widłowych. Jesteśmy ekspertami, innowatorami i pionierami w
obszarze intralogistyki i aktywnie kształtujemy przyszłość intralogistyki
dla naszych klientów – począwszy od zorientowanego na wyniki
doradztwa, skończywszy na wdrażaniu. W praktyce oznacza to, że
sugerujemy tylko takie rozwiązania, których realności jesteśmy pewni
i które będą funkcjonować także w przyszłości. Aby to zapewnić,
osobiście zapoznajemy się z obszarami magazynowymi i produkcyjnymi,
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rozmawiamy bezpośrednio z pracownikami i przyglądamy się dokładnie
wszystkim istotnym procesom. Dążymy do całościowego zrozumienia
indywidualnych problemów klientów i opracowujemy dedykowane
rozwiązania pozwalające osiągnąć wyższą rentowność. Pracujemy
z pełnym zapałem, stawiając przy tym na uczciwość i przejrzystość
oraz informując w sposób jasny i bezpośredni naszych klientów, co
dokładnie robią nasi doradcy. W ten sposób tworzymy solidną podstawę
opartą na zaufanej współpracy ku zadowoleniu naszych klientów.

Trafne doradztwo w zakresie intralogistyki
Cztery kroki do Twojej koncepcji logistycznej

OP T YMALIZ ACJA FLOT Y
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Pojazd
Zestaw transportowy
Automatyzacja
PL ANOWANIE MAGA Z YNU
Układ magazynu
System regałów
Przenośniki
OP T YMALIZ ACJA PROCESÓW
Przepływ informacji
Przepływ materiałów
Kompletacja

Gromadzenie danych

Analiza

Optymalizacja

Doradztwo intralogistyczne STILL

Koncepcja

Implementacja
STILL & Partner

Pozyskiwanie danych
Doskonała analiza bazuje z reguły na wysokiej jakości zbiorach danych. Sukces projektu zależy zatem w dużym stopniu
od jakości dostępnych danych planistycznych. Pozyskiwanie danych odgrywa zatem kluczowe znaczenie. Dokładnie
weryfikujemy dane klientów pod kątem ich kompletności i spójności oraz przygotowujemy je do późniejszej analizy.

Analiza
Aby na podstawie zebranych danych móc uzyskać logistyczne wyniki, które posłużą za bazę do planowania, wykorzystujemy
techniki takie jak grupowanie, sortowanie, konsolidowanie i filtrowanie danych. Dzięki użyciu graficznych metod możemy
wizualizować złożone procesy oraz np. prezentować przepływy materiałów i informacji. Pozwala to wykryć obszary, w których
możliwa jest poprawa i zdefiniować wymagania logistyczne pod kątem dalszego planowania. Do naszych usług doradczych
należą m.in. analiza floty, modelowanie procesów roboczych, ekonomiczne metody analityczne dotyczące grupowania
magazynowanych artykułów.

Optymalizacja
Nieustanne zmiany w obszarze operacyjnym mogą wymuszać konieczność dopasowania istniejących systemów i procesów.
Naszym celem jest zatem optymalne dopasowanie istniejących procedur logistycznych do aktualnych ram oraz ulepszenie
ich w taki sposób, aby uwzględnić zarówno bieżące, jak i przyszłe wymagania. Dzięki oprogramowaniu do planowania
przepływu materiałów i posiadanej wiedzy metodologicznej możemy systematycznie wspomagać naszych klientów w
zakresie optymalizacji przepływu materiałów. Wśród naszych usług doradczych wymienić można m.in. optymalizowanie floty,
procesów i magazynów.

Koncepcja
Naszym celem jest zminimalizowanie kosztów transportu, magazynowania i obsługi ponoszonych przez naszych klientów.
Aby uzyskać wymaganą poprawę rentowności systemów logistycznych i przepływu materiałów, opracowujemy w ramach
bliskiej współpracy z klientami różnorodne przypadki zastosowań i rozwiązania. Na koniec testujemy wszystkie warianty pod
kątem ich opłacalności oraz określamy ich zalety i wady. W rezultacie klient otrzymuje optymalną i idealnie dopasowaną
koncepcję. Wśród naszych usług doradczych można wymienić m.in. wybór odpowiednich systemów regałowych,
projektowanie układu magazynów oraz określanie zapotrzebowania w zakresie wózków podnośnikowych.
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Trafne doradztwo w zakresie intralogistyki
Specjalistyczne rozwiązania przygotowane w oparciu o nasze doświadczenie

Nasi doradcy to bystre osoby z charakterem, które oferują oryginalne
i indywidualne rozwiązania – każdego dnia. Nasi doradcy podejmują
się każdego nawet najtrudniejszego wyzwania intralogistycznego oraz
prezentują wyłącznie koncepcje, które są wykonalne i zorientowane na
przyszłość.

Nie korzystają oni z szablonowych rozwiązań i w swojej pracy
wykorzystują wiedzę zdobytą podczas pracy w firmie STILL oraz
wieloletnie doświadczenie w zakresie optymalizowania intralogistyki.
Stawiamy na przejrzystość i zaufanie oraz realizujemy projekty z
pełnym zaangażowaniem. Mówiąc krótko, nasi doradcy są simply
smart.

Czynniki sukcesu
Przejrzystość

Kompetentność

■ Pełen wgląd: nasi klienci od razu wiedzą, co robią nasi doradcy oraz

■ Wieloletnie doświadczenie: nasi doradcy są branżowymi ekspertami i

jakie działania są podejmowane, aby osiągnąć wspólnie zdefiniowany
cel.
Poszukiwanie rozwiązań

Indywidualny charakter

■ Pewna wykonalność: zawsze poszukujemy najlepszego możliwego

■ Wyjątkowe rezultaty: nasi doradcy starają się patrzeć z perspektywy

rozwiązania, pod względem zarówno nowoczesności, jak i realności.
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korzystając z pełnych zasobów wiedzy firmy STILL, mogą optymalnie
wdrażać projekty naszych klientów.

klienta i w ten sposób przygotowują oryginalne i wydajne rozwiązania.

Trafne doradztwo w zakresie intralogistyki
Planowanie magazynu i analiza potencjału automatyzacji

■ Szczegółowa analiza magazynu (np. ABC/XYZ, analiza

PLANOWANIE MAGAZYNU

obrotów, analiza zapasów) w celu dostosowania wymagań,
warunków, procesów i struktur
■ Określenie parametrów magazynu, np. jego pojemności,
obrotów zapasami i wydajności
■ Opracowanie standaryzowanej koncepcji magazynu
i przepływu materiałów, obejmujące zdefiniowanie
optymalnych systemów (technologia magazynowa
i transportowa, a także oprogramowanie) dostosowanych do
indywidualnych wymagań klienta
■ Obszerna organizacja wszystkich procesów magazynowych
i projekt magazynu (2D/3D)

Kto planuje z rozmachem, musi umieć te plany realizować. Tak jest w
przypadku doradców z zakresu intralogistyki firmy STILL. Planowanie
magazynu rozpoczynamy od precyzyjnej analizy wymagań. Brane
są przy tym pod uwagę warunki magazynowe, struktura artykułów i
zadań, a także procesy, np. kompletacja. Następnie opracowujemy
dla Państwa holistyczną koncepcję, która przedstawia wydajny
system logistyczny, uwzględniając nie tylko systemy regałowe, wózki

podnośnikowe i możliwości automatyzacji, lecz także wymagania w
zakresie oprogramowania. W rezultacie otrzymują Państwo optymalny
system do magazynowania, przeładunku, kompletacji i transportu,
z wydajnymi procesami przepływu materiałów oraz informacji.
Niezależnie od usług doradczych firma STILL może następnie przejąć
także na życzenie odpowiedzialność za realizację projektu.

■ Analiza potencjału automatyzacji klienta w oparciu

ANALIZA POTENCJAŁU AUTOMATYZACJI

o istniejące procesy i dane dotyczące transportu
■ Testowanie różnych wariantów automatyzacji pod kątem ich
technicznej i ekonomicznej wykonalności
■ Definiowanie wyzwań związanych z istniejącymi procesami
i propozycja konkretnych rozwiązań wraz z identyfikacją
potencjalnych optymalizacji
■ Opracowanie indywidualnie dostosowanej koncepcji
automatyzacji
■ Szczegółowe opracowanie specyfikacji wymagań
funkcjonalnych jako podstawy do wdrożenia operacyjnego
■ Wsparcie specjalistów podczas opracowywania koncepcji
biznesowej

Jak wyobrażasz sobie Twoje procesy intralogistyczne za pięć lat?
Rozwiązania z zakresu automatyzacji mogą być skuteczną odpowiedzią
na rosnące wyzwania związane z cyfryzacją, kosztami całkowitymi
i presją ze strony konkurencji. Ważne jest, aby wiedzieć, że nie
wszystkie poziomy automatyzacji będą odpowiednie dla każdego
przedsiębiorstwa i nie wszystkie technologie będą spełniać wszystkie
wymagania użytkowe.
Kluczowy jest projekt. Dlatego też nasi specjaliści od automatyzacji
najpierw przeprowadzają dokładną ocenę potencjału automatyzacji u
klienta i opracowują najbardziej użyteczny wariant automatyzacji, który

?

?

przyniesie największe korzyści długoterminowo. Czyniąc w ten sposób,
otwarcie odnosimy się do istniejących przeszkód i potencjalnych
słabych punktów procesu i formułujemy konkretne zalecenia w
kwestii działań, które należy podjąć. Na tej podstawie jest tworzona
indywidualna koncepcja automatyzacji u klienta oraz specyfikacja
wymagań funkcjonalnych, które będą stanowić podstawę dla wdrożenia
operacyjnego. Wykorzystując bogactwo naszych doświadczeń
zebranych na przestrzeni lat, z radością pomożemy klientowi w
rozwijaniu jego działalności biznesowej.

5

Trafne doradztwo w zakresie intralogistyki
Optymalizacja procesów i wprowadzenie systemów platform transportowych

■ Ocena bieżącej sytuacji klienta w zakresie procesów

OPTYMALIZACJA PROCESÓW

logistycznych jako pierwszy ważny krok w kierunku
optymalizacji
■ Określenie i analiza potencjalnych słabych punktów w
istniejącym przepływie informacji lub materiałów, które mogą
stanowić bariery dla wydajnych procesów logistycznych
■ Całościowa dokumentacja analiz i modeli docelowych
procesów logistycznych u klienta – włącznie z konkretnymi
środkami i zalecanymi działaniami

Działania optymalizacyjne opierają się na jakości zebranych informacji.
Sukces projektu zależy zatem w dużym stopniu od jakości dostępnych
danych planistycznych. Stawiamy na dokładną analizę poszczególnych
etapów procesu. Aby zapewnić przy tym możliwie dużą dokładność,
przyglądamy się najpierw sytuacji wyjściowej na miejscu u klienta.
Określamy obszary, w których możliwa jest poprawa, oceniamy
implementację w praktyce i podejmujemy odpowiednie kroki. W sposób
zrozumiały i jednoznaczny dokumentujemy procesy logistyczne w
ramach naszej analizy sytuacji wyjściowej, używając ujednoliconego
języka modelowania.

Stosujemy przy tym podejście: tak prosto, jak to możliwe i tak
dokładnie, jak to konieczne. Bazując na tym, przygotowujemy w
ścisłej współpracy z klientami zalecenia dotyczące działań w zakresie
optymalizacji objętych analizą procesów i procedur logistycznych.
W ten sposób możemy skutecznie wdrożyć kroki, które zapewnią
klientom wydajną pracę w obszarze intralogistyki. Aby zakończyć
proces optymalizacji, wyniki analizy wyjściowej ocenianych kroków
zostają zamienione na koncepcję docelową, która pozwoli na
konkretną realizację działań optymalizacyjnych dotyczących procesów
logistycznych.

■ Szczegółowa analiza obecnego przepływu materiałów

WPROWADZENIE SYSTEMÓW PLATFORM
TRANSPORTOWYCH

i warunków logistycznych
■ Planowanie systemu platform transportowych oparte na
trzech filarach:
– Sterowanie zestawami platform transportowych:
wyznaczanie tras, rozkłady czasowe, zapasy, obsługa
pustych kontenerów i wózków
– Infrastruktura dla platform transportowych: wyposażenie,
stacje platform transportowych, trasy
– Proces użytkowania zestawów platform transportowych:
pobieranie materiałów, zaopatrywanie na stacjach,
transport, zaopatrywanie w procesie produkcji, usuwanie
pustych kontenerów i odbieranie wyrobów wytworzonych
w procesie produkcji
■ Opracowanie indywidualnie dostosowanej koncepcji systemu
platform transportowych
Skuteczność Działu produkcji zależy w głównej mierze od przepływu
materiałów. Użycie systemu platform transportowych do realizacji
wewnętrznych dostaw materiałów stanowi fundament dla sprawnego
procesu produkcji. Materiały są dostarczane i rozdzielane według
potrzeb, z wysoką częstotliwością, niezawodnością i przy minimalnym
natężeniu ruchu. Aby skutecznie zintegrować system platform
transportowych z istniejącym w przedsiębiorstwie łańcuchem
produkcyjnym, należy postrzegać procesy logistyczne i produkcyjne
jako całość. Warto w tym miejscu wspomnieć o wiedzy eksperckiej
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naszych specjalistów ds. intralogistyki. Poczynając od szczegółowej
analizy przepływu materiałów i warunków logistycznych, opracowujemy
dla klientów indywidualną koncepcję przepływu materiałów
i definiujemy elementy systemu platform transportowych u klienta – od
ciągników i wózków do tworzenia tras, harmonogramów czasowych
i kwestii sterowania. Wspólnie z klientem projektujemy idealny proces
użytkowania zestawów platform transportowych i wskazujemy możliwe
opcje przyszłej automatyzacji.

Trafne doradztwo w zakresie intralogistyki
Optymalizacja floty

■ Dokładna analiza aktualnego wykorzystania i wykonywanych

OPTYMALIZACJA FLOTY

operacji przez całą flotę wózków widłowych
■ Indywidualne zalecenia dotyczące działań, które należy
podjąć w celu ujednolicenia i zwiększenia zrównoważonej
wydajności floty
■ Szczegółowa analiza używanych systemów transportu
i testowanie możliwych alternatyw, np. w celu zwiększenia
wydajności i redukcji złożoności przy użyciu zestawów
platform transportowych lub systemów transportu
zautomatyzowanego

Chcą Państwo optymalnie wykorzystać swoją flotę? Żaden problem,
nasi eksperci z zakresu intralogistyki chętnie udzielą porady w zakresie
zestawów wózków i wykorzystania floty – w sposób niezależny
i przejrzysty. Gdyż bez względu na to, czy korzystają Państwo z
wózków STILL, wózków innego producenta, czy obydwu rodzajów,
znajdujemy rozwiązania, które odpowiadają Państwa wymaganiom.
Najpierw przeprowadzamy kompleksową analizę zastosowania oraz
wykorzystania i przyglądamy się na miejscu procesom roboczym i

warunkom przestrzennym. Następnie przygotowujemy dostosowaną
pod kątem Państwa wymagań koncepcję floty, która bierze pod
uwagę wszystkie procesy, systemy i transportowane towary oraz
może zawierać standaryzację, ograniczenie liczby urządzeń, a także
rozbudowę floty pojazdów. W ten sposób uzyskujemy synergię
pomiędzy Państwa pojazdami i zapewniamy optymalne wykorzystanie
zasobów oraz wydajny transport ładunków.
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ul. Składowa 6, Żerniki
62-023 Gądki
Telefon: +48 61 668 61 00
Infolinia serwisowa: 801 055 501
info@still.pl
Więcej informacji znajdą
Państwo na
www.still.pl

STILL posiada certyfikaty w
następujących obszarach:
zarządzanie jakością,
bezpieczeństwo pracy, ochrona
środowiska oraz zarządzanie energią.
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