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High-Speed Picking 

Výzvy vychystávania v E Commerce 
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Rôzni zákazníci – rovnaké výzvy 
 

• Veľké množstvo malých a kusových objednávok a mnoho pochôdzok obsluhy ( viac než 50 % 
času strávi obsluha v bežnom distribučnom sklade vyhľadávaním tovaru  a jeho  presunom na 
expedíciu 
 

• Nutnosť vyrovnávania Peak Times ( pondelky, Vianoce....) – problém s nedostatkom miesta a 
nedostatkom personálu 
 

• Nutnosť zamestnávania agentúrnych zamestnancov bez znalosti produktu a s minimálnou 
možnosťou zaškolenia 
 

• Nutnosť minimalizácie chybovosti – vysoké náklady spojené  s reklamáciami a vráteným 
tovarom  



Kardex Remstar – produktové portfólio 
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Prečo automatizovať? 

             Obsluha k tovaru                 Tovar k obsluhe 

Automatizovaný 
systém 

Kompletácia Kompletácia 
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Manuálne vychystávanie vs. Automatizácia 

          Manuálne vychstávanie          Automatizácia 
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Odobratie tovaru Zadanie objednávky 
Pochôdzky obsluhy 
Hľadanie tovaru 

Zadanie odberu do systému 

High-Speed Picking 

file://de4-svfs-001.corp.local/DE4_Files/Marketing/04_Productmanagement/36_Training (ab 2015)/Basic Trainings/2016-07 Basic Training/14_SPACE-benefits of dynamic storage systems/Videos/Video_ManualVsAutomated_002.mp4


Minimalizácia chybovosti – navádzanie obsluhy 

Pick / Put to Light 

Voice Picking 

Colour Picking 
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High-Speed Picking 

Vychystávanie v distribučnom centre nábytkových komponentov 
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• Zásobovanie jednotlivých filiálok – týždenne 28600 riadkov pre 12 000 objednávok ( pričom 
cca 38% celkového objemu  sa vychystáva v pondelok) 
 

• Online shop pre koncových zákazníkov týždenne 2300 riadkov  na cca 122 objednávok 
 

• Časovo najnáročnejšie je vychystávanie malých objednávok pre koncových zákazníkov. Pri 
manuálnom vychystávaní trávi obsluha 60 % času pochôdzkami pre tovar 
 

• Hlavnou požiadavkou bolo skrátenie časov potrebných na vychystanie objednávky na 
MINIMUM! 
 

• Hlavnými piliermi nášho riešenia sú: 
• Paternosterové systémy Megamat RS a ich vyvážené zaskladnenie 
• Colour Picking, Trolley Picking , Dynamic Zones 
• Súbežné naskladňovanie a vyskladňovanie 



Megamat RS – ergonomické riešenie pre rýchly odber tovaru  
• Pracuje na princípe 

paternostera – priváža 
police vždy najkratšou 
cestou do výdajového 
otvoru 

 
• Tovar je privážaný 

operátorovi v ergonomickej 
výške 

 

• Riešenie pre tovar s vysokou 
obrátkovosťou 

} 
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Vyvážené rozloženie zaskladnenia systémov Magamat RS 
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• Vyvážené rozloženie tovaru znamená, že tovar 
jedného druhu musí byť rozložený vo viacerých 
paternosterových systémoch 
 

• Je dôležité aj rozloženie jednotlivých strojov, aby 
bola dosiahnutá maximálna rýchlosť 
vychystávania 

 

High-Speed Picking 

BEZ 
VYVÁŽENIA 

S VYVÁŽENÍM 



Združovanie objednávok – vychystávacie vozíky  
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High-Speed Picking 

• Každý vozík má svoju vlastnú farbu. Farbu, ktorá určuje, do 
ktorého vozíka má byť tovar vychystaný a farbu, pre štart 
naskladňovania z vozíka 
 

• Keď je vychystávanie do prvého vozíka odštartované, 
pripravia všetky stroje do otvoru tovar určený do prvého 
vozíka 
 

• Všetci operátori vychystávajú zo všetkých strojov 
 

• Keď sú všetky riadky objednávky vychystané z daného 
stroja, automaticky  začne vychystávanie do druhého 
vozíka,  ktorý sa rozsvieti svojou farbou 
 
 



Pick & Put in one ….. Súbežné vychystávanie a naskladňovanie  
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• Počas tzv. Peak Times sa obsluha koncentruje predovšetkým na  
vychystávanie  
 

• Mimo špičky prebieha naskladňovanie a vyskladňovanie súbežne na 
princípe zipsu. Naskladňovanie a vyskadňovanie  majú rovnakú 
prioritu  
 

• Rovnaký personál pracuje s vozíkmi na naskladnenie a vyskladnenie 
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Vychystávanie viac než 1000 riadkov za hodinu?? … nie je problém!!!! 
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• Počet operátorov záleží na množstve prijatých objednávok 
• 1,2,3 … alebo viac operátorov pracuje s jedným vychystávacím 

vozíkom 
• … alebo obsluhujú viaceré vozíky 

 
• Rôzne stratégia vychystávania pre rôzne objednávky 

• Jednoriadkové objednávky : vychystávané samostatne 
• Vychystávacie vozíky pre viacriadkové objednávky 
• Vychystávacie vozíky pracujú na princípe 

tzv. „touched zones” 
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Čo je Colour Picking? ... Trolley Picking?… Dynamické zóny? 
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• Proces tzv. teamového vychystávania pre vysoký výkon 
 
• Dynamické prideľovanie pracovných úloh  
 
• Namiesto zadeľovania strojov do skupín  

(napr. 3-4/skupina), všetky stroje  
tvoria dynamickú zónu 

 
• Vozík je určujúci pre zóny   

High-Speed Picking 

Vozík Vozík 

Vozík 
Vozík 



Prečo práve Colour Picking? 
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• Vysoký výkon, krátke vychystávacie časy 
• Minimalizuje tzv. nepriechodnosť skladu ( bottlenecks). Pri klasickom zónovom 

vychystávaní nie je možné začať novú dávku než je predchádzajúca dávka kompletne 
vychystaná 

• Funkcionalita softwaru PPG pre každý stroj vďaka tzv. Task Processor modulu 
• Farebná vizualizácia, ktorá operátorovi signalizuje, do / z ktorého vozíka je potrebné 

tovar vychystať  
• Viacerí operátori môžu súbežne vychystávať do jedného vozíka 
• Rýchly a jednoduchý proces zaučenia pre nových operátorov ( len niekoľko málo minút) 

 
• Jednoduchá riešenie: žiadne dopravníky, KBS svetlá, hlasové rozpoznávanie… 

High-Speed Picking 



Príklad krok 1 – minimalistické riešenie so 4 systémami Megamat 
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• Zóna vychystávania 

High-Speed Picking 



Príklad krok 2 
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• Balenie 

High-Speed Picking 



Maximalistické riešenie s použitím statických regálov 
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• Obsahuje väčšie množstvo  
regálov 
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Optimalizované materiálové toky 
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• Rôzne počty vozíkov a prístupových trás v závislosti na  ”Touched zones” 

 

 

 

High-Speed Picking 



PPG Colour Picking prehľady za deň u rôznych zákazníkov: 
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Customer Country No of unit MegamatsShuttles Racking Type Notes Order lines/week Peak day Expanded Will expand

OEM Automatic Sweden 16 16 WH 7000 x

OEM Automatic UK 8 8 WH 5000 x

OEM Automatic Finland 6 6 WH 1500 x

Toyota MH Sweden 11 11 WH Production 5000 x

Lyko Sweden 6 6 Ecom 20000 x

Kicks Sweden 6 6 Ecom 35000 x

Ikea Sweden 8 2 6 X WH Web orders 45000 12-15000 x x

NiceHair Denmark 9 9 X Ecom 40000 10-15000 x

Helsam Denmark 8 8 Ecom 15000 x

Med24 Denmark 9 9 Ecom 20000 x

Louis Poulsen Denmark 9 6 WH 5000 x

Abena Denmark 39 1 38 WH KBS-Trolleys 15000 x

Ikea Canada 0 X WH Rackings. Units 2018 10000 x

Ikea Slovakia 4 4 WH 15000

Lindberg Philippines 3 3 WH 10000

Daarback Denmark 8 8 X WH 10000 x

Lekolar Sweden 8 8 WH 10000 x x

Jollyroom Sweden 25 25 Ecom 12000 x

180 48 132 280500

High-Speed Picking 

Zákazník  

Zákazník  

Zákazník  
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Distribučné centrum so zdravotníckym materiálom 
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Ako takéto riešenie vyzerá v praxi? 
 
 Video ABENA 

Abena 1806 EN SHORT HD.mov


High-Speed Picking 
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Ďakujeme za pozornosť 


