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SKLADOVACIE RIEŠENIA
PRE E-OBCHODY
Optimalizované skladovanie pre dynamické prostredie

Skladovacie riešenia pre E-obchody

Riešenia pre E-obchody
Výzvy, s ktorými sa stretávajú E-obchody, vyžadujú skladovacie riešenia, ktoré zabezpečujú rýchly prístup a dajú sa jednoducho
prispôsobiť nepretržitým zmenám profilu skladu, aby udržali tempo s týmto rýchlym trhovým miestom.
Medzi niektoré výzvy, s ktorými sa naši zákazníci z elektronického obchodu stretávajú, patria:
Rýchly čas vybavenia potrebuje presné a
vysokorýchlostné riešenie pre vychystávanie

Musia sa zvážiť sezónne vplyvy
Musia sa vybaviť vrátené produkty

Rady produktov sa môžu pravidelne meniť

Problémom je zabezpečenie, a to obzvlášť pri
predmetoch s vysokou cenou

Kontrola tovarov na sklade sa musí nepretržite
monitorovať

Automatizujte svoje skladovanie pomocou stroja
Skladovací stroj ponúka moderný
prístup pre vyzdvihnutie a skladovanie
produktov elektronického obchodu
všetkých veľkostí.
Môže to značne zdokonaliť efektívnosť
vyzdvihnutia komponentov až o
viac ako 60 % a ušetrí až do 70 %
podlahovej plochy.
Zníženie chybovosti až o dve
tretiny
Priemerné vyzdvihnutie zo
stroja je 120-150 položiek za
hodinu
Presnejší inventár skladu
Ľahké použitie a pripojenie k
ERP a WMS
Používanie sa dá monitorovať
Ďalšie informácie nájdete v:
www.dexion.sk/eCommerce
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Police, citlivá odpoveď
Rad Dexion HI280 predstavuje modulárny systém, ktorý sa dá navrhnúť a skonštruovať tak, aby
presne vyhovoval výzvam, s ktorými sa stretávate pri ručnom vyzdvihovaní. Zákazník z oblasti
elektronického obchodu si môže vytvoriť štruktúru, ktorá môže byť v rozsahu od jednoposchodového
riešenia až po mobilné a viacposchodové možnosti a dá sa jednoducho upraviť, aby odzrkadlila
rozsiahly, ale stále sa meniaci profil skladových zásob on-line maloobchodného predajcu.

Paletové regály pre ťažšie zaťaženia
Paletové regály predstavujú tradičnú metódu skladovania v sklade, ale dizajn
dokáže podstatne zmeniť spôsob, ktorým sa vaše skladové zásoby vyzdvihujú a zaistiť jednoduchý prístup a metódy obrátkovosti skladových zásob.
Zákazníci z elektronického obchodu môžu mať často niekoľko rôznych riešení
v rámci jedného skladu, aby odrážali rôzne požiadavky na vyzdvihovanie a
skladovanie.
Ideálne riešenia pre elektronický
obchod:
Paletový regál so širokou
uličkou
Vjazdové regály alebo Shuttle
pre hromadné skladovanie
Konzolové regály pre dlhšie
tovary
Mobilné paletové regály pre
husté skladovanie, s možnosťou
prevádzky až do -25 C
Spádové dráhy

Ďalšie informácie nájdete v:
www.dexion.sk/eCommerce
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Referencie

Riešenie spoločnosti Dexion pre spoločnosť Corporate Express

Paletový regál P90 | Policový systém HI280
Od júla 2008 spoločnosť Corporate Express prešla pod vlastníctvo spoločnosti
Staples - najväčšieho svetového distribútora kancelárskych produktov. Spoločnosť
Staples s obratom 27 miliárd amerických dolárov poskytuje služby zákazníkom v
27 krajinách na piatich kontinentoch (Severná a Južná Amerika, Európa, Ázia a
Austrália).
Spoločnosť Corporate Express zabezpečuje svojim zákazníkom kancelársky
spotrebný materiál a služby z jedného zdroja z 350 miest v 21 krajinách.
Potrebovali vytvoriť skladovacie riešenie, ktoré by odzrkadlilo ich on-line aktivitu.
Celková kapacita riešenia:
• Systémy paletových regálov a • 463 úrovní valčekových dráh s 3 až 6
dopravníky s celkovým počtom
kanálmi na úroveň
17 923 paletových miest
• 2-podlažný systém modulárnych políc
• Paletové spádové dráhy a paletový
s približne 17 700 oceľovými roštami
regál so 660 miestami pre palety
• Približne 3 500 m² oblasť na poschodí
• Paletový regálový systém s
pre skladovanie a konštrukciu strojov
manuálnym ukladaním s celkovým
počtom 1 440 kusov úrovní políc

Riešenie spoločnosti Dexion pre spoločnosť ALTERNATE

Paletový regál P90 | Oceľová konštrukcia | Interiérová povrchová úprava
Spoločnosť ALTERNATE Computerversand GmbH predstavuje vedúceho
nemeckého on-line poskytovateľa hardvéru, softvéru a spotrebiteľskej elektroniky.
Fyzické osoby a podnikoví zákazníci v rámci Európy objednávajú telefonicky
alebo prostredníctvom webového obchodu spoločnosti ALTERNATE špecifického
pre danú krajinu a zvyčajne im príde dodávka v rámci nasledujúceho pracovného
dňa. Všetkých 25 000 produktov sa vyzdvihne a dodáva z najmodernejšieho
logistického strediska z hesenského mesta Linden. Spoločnosť ALTERNATE
prevádzkuje jeden z najväčších európskych obchodov s IT, ktorý sa rozprestiera
na ploche 700 m2. Okrem toho spoločnosť ALTERNATE prevádzkuje
medzinárodné obchody v Holandsku, Španielsku, Rakúsku a Belgicku, ktoré sa
tiež zásobujú cez centrálny sklad v meste Linden.
Požiadali o pomoc pri vytvorení skladovacieho riešenia, ktoré odzrkadlilo ich
obchodné potreby.
Dvojpodlažná oceľová platforma:

•
•
•
•
•

• Výška: 14 m
• Úrovne: 3
• Celková oblasť: 975 m2
(325 m2 na úroveň)
• Integrovaný servisný výťah (až do 100 kg)
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Výška: 10 m
Miesta na palety: 10 000
Šírka bunky: 3 600/1 800 mm
Hmotnosť palety: 500 kg
Zaťaženie stĺpca: 8 000/6 000 kg
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Dexion, spol. s r.o.
Bratislava Logistics Park, Hala B
Diaľničná cesta 5, 903 01 Senec, Slovakia
Tel.: +421 (0) 24 02 59 110
Mobil: +421 908 791 888
Revízny technik: +421 911 437 209
www.dexion.sk

Vysoký paletový regál P90:
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