Voice

Logistics

Hands Free - Eyes Free
H ανάγκη για επίτευξη της µέγιστης παραγωγικότητας είναι επιτακτική
στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Το Voice Logistics, µε περισσότερους από 120.000 χρήστες σε 6
Ηπείρους, είναι η καρδιά των επιχειρηµατικών λειτουργιών, βοηθώντας
Κέντρα ∆ιανοµής σαν το δικό σας να αυξήσουν την παραγωγικότητα 15 30%, να µειώσουν τα λάθη σε λιγότερα από 1/1.000 τµχ. και να µειώσουν
σηµαντικά το χρόνο εκπαίδευσης, επιτυγχάνοντας ROI < 1 έτους.

...with the Experience of a Leader

Mantis Informatics

Voice Logistics
Γιατί Voice Logistics?

Τι είναι το Voice Logistics?

Πολλές εταιρίες τα τελευταία χρόνια έκαναν σηµαντικά
βήµατα για την αριστοποίηση της Εφοδιαστικής τους
Αλυσίδας.

Είναι ένα σύστηµα άρρηκτα συνδεδεµένο µε το WMS, όπου
αντί ασύρµατου τερµατικού και σκαναρίσµατος, ο χρήστης
φέρει ακουστικά, όπου οι εντολές µεταφέρονται φωνητικά,
µετατρέποντας τη φωνή σε data και τα data σε φωνή.

Ειδικά στα Κέντρα ∆ιανοµής, είχαµε µεγάλες εξελίξεις:
Κεντρικοποίηση, νέα µεγαλύτερα Κέντρα ∆ιανοµής,
ψηλότερα και µε µοντέρνες προδιαγραφές, σύγχρονα
αποθηκευτικά συστήµατα και µέσα µεταφοράς και
φορτοεκφόρτωσης, WMS µε ασύρµατα τερµατικά, αλλαγή
διαδικασιών (συγκεντρωτικό picking όπου είναι εφικτό, ζώνες
ταχυκινησίας - ευκολίας πρόσβασης θέσης κλπ.).
Και τώρα τι? Υπάρχουν περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της
παραγωγικότητας των εργαζοµένων και της δυναµικότητας
του Κέντρου ∆ιανοµής (Κ∆)? Υπάρχει τρόπος περαιτέρω
εξάλειψης των λαθών ή µηδενισµού του κόστους checking?
Η απάντηση είναι ΝΑΙ και λέγεται Voice

Logistics.

Ο χρήστης έχοντας ελεύθερα τα χέρια του και τα µάτια του
(hands free - eyes free), είναι πιο παραγωγικός και πιο
συγκεντρωµένος σε αυτό που κάνει.
Η θέση επιβεβαιώνεται από 1 ή 2 check digits τα οποία
µπαίνουν πρόσθετα στον κωδικό θέσης και αν χρειάζεται
επιβεβαιώνεται και ο κωδικός µε τα 3 τελευταία ψηφία.
Οι λειτουργίες που µπορεί να διεκπεραιώσει κάποιος µε Voice
Logistics είναι κατά προτεραιότητα, βάσει και διεθνών
πρακτικών, οι εξής:
Συλλογή,
Απογραφή,
Καταχώριση µεταβλητών βαρών
(τυριά, κρέατα, ψάρια κλπ.),
Φόρτωση,
Ενδοδιακίνηση,
Απόθεση, και
Παραλαβή.
Σε επίπεδο συσκευασιών διαχείρισης, θα λέγαµε πως κατά
σειρά είναι καλύτερο για διαχείριση κιβωτίου, τεµαχίου και
τέλος παλέτας. Ιδανικό επίσης σε περιπτώσεις µε δύσκολο
handling, όπου η χρήση και των 2 χεριών είναι ιδιαίτερα
σηµαντική.
Μελετώντας τις διεθνείς εµπειρίες της Vocollect, βρίσκουµε
στο πελατολόγιό της retailers, εταιρίες ψύξης και κατάψυξης,
φαρµακαποθήκες, είδη ένδυσης, εταιρίες ανταλλακτικών,
εταιρίες διανοµής ειδών καπνού, LSP κα.
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...και το WMS απογειώνεται...
Ποια είναι τα σηµεία κλειδιά για ένα
πετυχηµένο έργο Voice Logistics?

Ποιο είναι το ROI µιας επένδυσης
σε Voice Logistics?

Απόφαση για τις λειτουργίες του Κ∆ στις οποίες θα
εφαρµοστεί.

Η επιστροφή της επένδυσης ενός συστήµατος Voice Logistics
είναι µικρότερη του έτους:

Ανάλυση και αξιολόγηση των συνθηκών περιβάλλοντος,
στο οποίο θα δουλέψει (θερµοκρασίες, θόρυβοι, σκόνη,
υγρασία). Αξιολόγηση των χρηστών σε σχέση µε τη
µητρική τους γλώσσα και τη γλώσσα επικοινωνίας που θα
χρησιµοποιηθεί στο voice.

Αύξηση των γραµµών συλλογής / διεκπεραίωσης από
8-30%.
Συλλογή κιβωτίου σε παλέτα: 8-12%.
Συλλογή τεµαχίου σε κιβώτιο / καλάθι: 30-50%.

Κατάρτιση δεικτών µέτρησης και αξιολόγησης, πάνω
στους οποίους θα κριθεί η αποδοτικότητα του
συστήµατος.

Συλλογή µε καταχώριση βάρους: 17-22%.
Λοιπές εργασίες εκτός συλλογής: 17-21%.

Επιλογή µεθόδου υλοποίησης Voice Logistics σε σχέση
µε την επικοινωνία µε το WMS (online - batch, direct indirect µέσω middleware).
Επιλογή εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί: handheld
terminal ή talkman, τύπος ακουστικών, bluetooth scanner
κα.
Με ποια µέθοδο (ακουστική ή γραπτή) θα εκπαιδευτούν
οι χρήστες.
Ορισµός οµάδας έργου.
Υποστήριξη εφαρµογής.

Μείωση λαθών (προ checking) σε λιγότερα από 1 λάθος
ανά 1.000 τεµάχια (συλλογή µε λίστα: 10-40 λάθη στα
1.000 τεµάχια, συλλογή µε RF terminal: 4-12 λάθη στα
1.000 τεµάχια).
Μείωση χρόνου εκπαίδευσης νέων χρηστών έως και 80%
Μείωση έως και 90% του κόστους επιδιόρθωσης
εξοπλισµού (αφορά τα RF).
Ελαχιστοποίηση των νεκρών χρόνων λόγω µετάβασης
των εργαζοµένων στο γραφείο κίνησης: Παραλαβή και
παράδοση λιστών συλλογής, αλλαγή µπαταρίας στο
τερµατικό κα.

Το Voice Logistics που παρέχει η κορυφαία κατασκευάστρια WMS, η Mantis,
είναι η λύση της κορυφαίας εταιρίας Voice στον κόσµο, της Vocollect,
πλήρως ενσωµατωµένης στην πλατφόρµα Logistics Vision Suite.
H Vocollect, διαθέτει µερίδιο >80% στις λύσεις Voice διεθνώς,
µε περισσότερους από 120.000 χρήστες σε 6 Ηπείρους και σε συνεργασία
µε τους µεγαλύτερους προµηθευτές συστηµάτων WMS.
Όλα αυτά µας δίνουν τη δυνατότητα να µπορούµε να εγγυηθούµε άµεσα
και µετρήσιµα αποτελέσµατα, ακόµα και αν ήδη σκανάρετε...

Voice

Logistics
Ποια στοιχεία θα πρέπει να αξιολογηθούν σε σχέση µε...
...τον προµηθευτή και τη λύση Voice Logistics?
Λειτουργικότητα και επεκτασιµότητα WMS.
Εµπειρία και τεχνογνωσία του προµηθευτή και της λύσης.
...το λογισµικό Voice Logistics?
Κάλυψη περισσοτέρων λειτουργιών (εκτός συλλογής). ∆υνατότητα
µελλοντικών επεκτάσεων.
Μέθοδος σχεδιασµού του λογισµικού. Επηρεάζει σηµαντικά την
ταχύτητα µετάδοσης δεδοµένων στο ασύρµατο δίκτυο, ειδικά αν οι
χρήστες υπερβούν του 5.
...την τεχνολογία Voice που εµπεριέχει?
Προτιµάται να είναι speaker depended και όχι speaker independent.
Προτιµάται να είναι word based και όχι phrase based.
H σύνθεση να είναι text to speech (TTS).
Να έχει ασφαλή, δοκιµασµένα και αποτελεσµατικά φίλτρα θορύβου.
...το HW που θα επιλεγεί?
Τεχνολογία και τεχνογνωσία.
Να είναι βιοµηχανικός, δηλαδή στιβαρός και επιχειρησιακός σε
µεγάλο εύρος θερµοκρασιών.
Τα ακουστικά να επιλεγούν ανάλογα µε τις θερµοκρασιακές
συνθήκες και τις συνθήκες θορύβου.
Τα ακουστικά να έχουν διπλά µικρόφωνα, ένα για τη φωνή και ένα για
τους περιβαλλοντικούς θορύβους.
Η σύνδεση της ασύρµατης συσκευής (talkman ή hand held terminal),
να έχει κατάλληλο adaptor (σε αντίθεση µε τη γνωστή audio υποδοχή),
προκειµένου να µην δηµιουργείται ηλεκτρικός θόρυβος µετά από
100 φορές σύνδεσης / αποσύνδεσης.
Να αντέχει η µπαταρία του.
Να έχει υψηλή απόδοση στην αναγνώριση φωνής.
Να έχει χρησιµοποιηθεί µε επιτυχία εκατοντάδες φορές σε
παρόµοιες εφαρµογές.
Να υποστηρίζει κλίµακα ταχύτητας στη µετάδοση της φωνής. Μετά
την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήµατος, οι χρήστες επιταχύνουν
ακόµα περισσότερο το ρυθµό εργασίας τους.
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