Case Study 069
Lesley Cosmetics

Kozmetikai termékek komissiózása
szélsebesen
Warehouse & Distribution

A Mary Kay Inc. a smink és bőrápolás termékek közvetlen értékesítésének egyik vezető
vállalata, valamint a Lesley Cosmetics a Mary Kay Inc. kizárólagos forgalmazója Finnországban, Norvégiában és Svédországban. A központi iroda és elosztó központ Mölndalban
található, Svédországban. A raktáron lévő több mint 600 árucikk tárolása során a Lesley
Cosmetics a Kardex Remstar tárolórendszerére támaszkodik a szedési pontosság növelése,
valamint a rövid szállítási határidők betartása érdekében.

Előnyök
• Befektetés megtérülése: 1 év
• 200-300%-kal felgyorsult komissiózás
(akár 300 rendelési sor komissiózása naponta)
• Lecsökkent szedési hibák (1,5%-ról 0,87%-ra)
• Termékek elérése kisebb helyen (120 m2-ről 6 m2-re,
3 komissiózó terület felszámolásával)
• Operátorok munkavégézése ergonomikusabbá vált
• A komissiózás és az árufeltöltés egyidejű kezelése
• A 06.00-21.00 közötti időszak egynapos műszakká
alakult

További információ:
www.kardex-remstar.com
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Az ügyfél
A Mary Kay Inc.-t 1992-ben a Lesley Cosmetics vezette be az északi országok
piacára. A vállalat smink és bőrápoló szereket forgalmaz a Független Kozmetikai Tanácsadók hálózatán keresztül. 2003-ban indította el a Lesley Cosmetics a
webáruházat, amely megkönnyítette a termékek rendelését mind a tanácsadók,
mind pedig az ügyfelek számára.
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Feladat meghatározása

Mölndal városában a Lesley Cosmetic disztribúciós központjában több, mint 600 cikket tárolnak. A beérkező megrendelések átlagosan 17 tételből állnak, melyeket a Független
Kozmetikai Tanácsadók adnak le annak érdekében, hogy
készleteiket feltöltsék és ellássák ügyfeleiket. A nagy számú
megrendelés kezeléséhez a vállalatnak hatékony megoldást
kellett találnia, amely lecsökkenti a kiszállítási időt és növeli
a komissiózás sebességét, pontosságát. Arra is törekedtek,
hogy javítsák a napi rutint a munkavégzés során, melyet az
ergonomikusabb munkaterület kialakításával és a feladatok
munkatársak közti rotációjával oldottak meg.
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Megoldás
A Kardex Remstar a Power Pick Global raktármenedzsment szoftverrel
ellátott Megamat RS 350 készülék telepítését javasolta, amely gyors
tárolási és visszakeresési megoldást kínál. A Megamat RS páternoszter
működési elvének köszönhetően a tálcákon tárolt cikkek minden alkalommal automatizált módon, a legrövidebb úton kerülnek a kiszolgáló
nyíláshoz. A LED-es pozíció jelző növeli a komissiózás sebességét és
csökkenti a szedési hibákat. Igen hatékonnyá teszi a folyamatot, hogy a
készletek komissiózása és újratöltése akkár párhuzamosan is történhet.
Az automatizációnak köszönhetően már a 3.000 soros megrendelés komissiózása is könnyedén teljesíthető az egynapos műszak alatt – akár
300%-ra növelve az áru visszakeresésének sebességét.
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A csomag tartalma
– 1 Megamat RS 350 (Szé x Ma x Mé: 3.675 x 1.671 x 7.110 mm)
– Power Pick Global raktármenedzsment szoftver
a Kardex Remstar-tól
– Komissiózást segítő eszköz: LED-es pozíció jelző
– Speciális ügyfélkérés – Egyedi igényre festett készülék
választott színe: Rózsaszín

Személyes információk az intralogisztikai folyamataik optimalizálásához:
info.remstar.hu@kardex.com
www.kardex-remstar.hu

