
A beszélő raktár
Több mint érdekes és lehet, 

hogy Önnél is alkalmazható?

- Horváth Tamás

szenior értékesítési tanácsadó



Webinar tartalma

• Hogyan szedünk a raktárban?

• Milyenek a vezetői elvárások? 

• Mi az a beszélő raktár?

• Milyen speciális esetek lehetnek?

• Milyen mérőszámokat tudok elérni?

• És: jó ez nálam, az én raktáramban?



A gyakoribb szedési folyamatok

• Papír alapú szedés

• Szedés RF terminállal

• Hang alapú szedés

• Fényre szedés

• Automata

• Okos szemüveg

• Okos óra



Papír alapú szedés

• A pontossága „emberfüggő”

• Tévesztések száma és költsége

• Végellenőrzés(!)



Vonalkódos RF terminál

• Pontosabb és gyorsabb

• Minden raktári mozgásra

• Papír nélküli

• On-line



Hangvezérelt szedés = Voice picking

• Alternatív szedési módszer

• Mindkét kéz és a szemünk szabad

• Nagyon pontos, kicsi a hibaarány

• Közvetlen ember-gép kapcsolat



• Gyorsabb szedés

• Pontosság növelése, kevesebb visszáru

• Gyorsabb betanulás

• Alacsonyabb működési költség

• Rugalmasabb, és kiegyenlítettebb működés 

Kihívások, vezetői elvárások



Mi az a beszélő raktár?

• Tárhely: A011, Ellenőrző kód: 259, Tétel: Füstli

virsli tízes csomag, Menny.: 50db
Cikk infó ellenőrző bekérése

• Tárhely: A013, Ellenőrző kód: 731, Tétel: Bosch 

Silber gyújtógyertya, Menny.: 10db
Cikk infó ellenőrző bekérése

• Tárhely: A022, Ellenőrző kód: 985, Tétel: Allegra

Menny.: 4db, Vonalkód: 917
Cikk infó + Hiba: Kisebb darabszám: 1



Voice picking: a hang alapú szedés

Műveletek időben átlapolódhatnak



Voice picking: a hang alapú szedés

• Gyors, és pontos, mert ….

• Tárhely kezelése egyértelmű

• Nincsenek járulékos költségek

• Gyors megtérülés várható



Példák speciális felhasználásra

• Nem csak szedés, de pl. autójavítási folyamatok 

minőségügyi biztosítása

• Lejárati dátumok kezelése (nyomon követés) 

• A szedés közbeni (vissza)számolás

• Súlymérés, azaz mérleg integrációja

• És még …….



Tapasztalati eredmények

• Pontosság: 1 hiba / 1000 szedés: 99,99%

• Teljesítmény növekedés átlag: 10-30%

• 50%-al rövidebb betanulási idő

• Kisebb karbantartási költségek

• Munkabiztonság növekedése

• Egyéni teljesítménymérés

• Megtérülés tipikusan

9…12 hónapon belül!



Corwell referencia: Vocollect projekt

• A Vocollect rendszer az első perctől kezdve 

tökéletesen működik!

• Ugyanekkora létszám, ugyanannyi idő alatt több, 

mint 60%-kal több rendelést lekezel

• Szállítási hibaarány 0,007%

• Gyors, 1-2 óra betanulási idő

• Hatékony, mert a kollegák nem tudnak beszélgetni

• Támogatott feladatok: komissiózás, betárolás 

polcban és targoncával, leltározás



Hívjon minket egy raktári bejárásra!

• Kétségei megválaszolására hívjon meg minket egy 

raktári bejárásra! 

• Szakértőinkkel dokumentált formában adunk egy 

folyamatfejlesztési javaslatot!

• Testre szabottan, az Önök folyamataira 

megvizsgáljuk a megtérülés 

lehetőségét és várható megtérülési 

számítást is mellékelünk!



Horváth Tamás
szenior értékesítési tanácsadó

horvath.tamas@ibcs.hu
+36 30 577 1759

Az IBCS Hungary vezető alkalmazásintegrátor a vonalkód-

kommunikáció és az egyéb innovatív termékazonosítási 

megoldások piacán. 

Mindig a legújabb mobiltechnológia segítségével nyújtunk 

stratégiai támogatást partnereinknek.

A termékek gyártásától kezdve a raktározás-menedzsmenten 

át egészen azok értékesítéséig, a folyamatok maximális 

optimalizálásával.



Egy termékcsalád, egy rendszerszemlélet

ugyanolyan akkumulátorral, töltővel és egyéb kiegészítővel

A hangvezérlés 3 terminálja

normál, szkennerrel, csatolófelülettel



Jobb hangfelismerés és 

zajszűrés a SoundSense™ 

Technology segítségével

Normál és hűtött raktári 

körülményekre is

Még kényelmesebb viselet 

SRX2 - a Vocollect vezeték nélküli 

mikrofonos fejhallgatója


