
StoreIT
УПРАВЛЕНИЕ НА 
ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ



Особености на логистичните центрове

Процеси в логистичните центрове

Подходи за оптимизация на процесите

Складова автоматизация



Особености на логистичните центрове

Складира се стока на много наематели

Транспортира се стоката на наемателите

Интеграция с ERP на наемателите

Доставки за и от името на наемателите

Фактуриране на площта и складовите услуги

Портал за наемателите



Запълване на складовото пространство



ERP интеграция на наемателите

Методи за интеграция

Стандартни протоколи
EDIFACT
IDOC

WEB Service интеграция
REST
SOAP

Файлов обмен
FTP
SFTP



Фактуриране на складови услуги

Стъпки на процеса

Калкулация
• Задаване на период
• Пресмятане на количествените 

параметри за периода
• Групиране по наематели

Фактуриране
• Асоцииране на ресурси към 

количествените параметри
• Ценообразуване
• Отстъпки за клиенти
• Издаване на фактура за периода 

на всеки клиент



Портал за наемателите
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Доставки за наемателите

Поръчки за доставка

Транспортен курс

Товарене при доставчик

Складиране

Прием и контрол



Доставки от наемателите

Продажби

Изписване от склад

Транспортен курс

Разтоварване при клиент

Експедиция



Cross - Docking

Продажби

Транспортен курс

Товарене при доставчик

Разтоварване при клиент

Прием и контрол

Поръчки за доставка

Експедиция
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Утилизация на складовото пространство

Твърдо задаване на места

• Асоцииране на места към артикул
• Места, резервирани за артикул
• Приоритет на запълване

Хаотично определяне на места
• Асоцииране на стокови групи към област
• Търсене на свободно място по:

• Наемател
• Съвместимост между стоките
• Тип и височина на палета
• Товароносимост
• ABC класификация на артикулите
• Ред на запълване на стелажите



Вътрешноскладов транспорт

Без оптимизация С оптимизация



Изписване (Picking)

Picking методи
Човек към стоката

Стока към човека

Подходи за оптимизация

• Multi order picking
• Генериране на Picking-Batch посредством 

клъстър алгоритъм въз основа сходство 
на зоните

• Паралелно изписване на няколко 
поръчки

• Позоново изписване с консолидация
• Изписване на части от поръчката по зони
• Събиране на частите в зоната за 

консолидация

• Pick by Voice
• Pick by Light



Pick by Light



Курсове за доставка

Съставяне на оптимален курс

• Съставяне на курса – критерии:
• Дата на вземане/доставка
• Направление (пощ. код)
• Количество товар (палетоместа)
• Превозни средства/шофьори

• Оптимизация на маршрута:
• Адреси на товарене/разтоварване 

(геокоординати)
• Разрешени/забранени часови интервали 

за посещение

Резултат

• Задание за транспорт:
• Камион/шофьор
• Списък с доставки/продажби
• Оптимален ред на обхождане на 

адресите
• Дата и час на всички спирки

• Задание за товарене
• Списък палети и стоки за курса
• Ред на транспортиране на палетите към 

рампата
• Ред на товарене
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Роботизирани складове



Роботизирани кари



RFID технологии



Повече за нас:

Благодаря за 
вниманието!

kdimitrov@ifd-sofia.com; edimitrov@ifd-sofia.com

(+359) 2 4398 268; (+359) 2 4398 267 

www.ifd-sofia.com 


