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Optimalizált tárolás a dinamikus komissiózó környezet számára
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Bővebb információt itt találhat:
www.dexion.hu/eCommerce 

Megoldások az elektronikus kereskedelemmel foglalkozó 
vállalatok számára
Az elektronikus kereskedelemben olyan tárolási megoldásokra van szükség, amelyek segítségével könnyen lépést tudnak 
tartani a piac gyors ütemével és képesek lehetnek rövid időn belül alkalmazkodni a gyakori árukészletprofil-váltásokhoz.
Néhány olyan kihívás, amellyel az elektronikus kereskedelemben tevékenykedő ügyfeleink szembesülnek:

 A rövid feladási időkhöz pontos és gyors 
komissiózó megoldásra van szükség

 A termékcsaládok gyakran változhatnak
 A készletet folyamatosan nyomon kell követni

 Figyelembe kell venni a szezonalitást
 Foglalkozni kell a visszáruzott termékekkel 
 A biztonság fontos kérdés, különösen a 

nagyértékű áruk esetében

A tárológépek modern szemléletmódot 
jelentenek az elektronikus 
kereskedelemben előforduló különféle 
méretű termékek tárolásához.
Segítségükkel jelentősen, akár több, 
mint 60%-kal növelheti a kigyűjtés 
hatékonyságát, az elfoglalt padlófelület 
akár 70%-át is megtakaríthatja.

Automatizálja raktárát 

 Akár kétharmadával csökkenti  
a kigyűjtési hibák számát

 Átlagos kigyűjtés a gépből 
óránként 120-150 sor

 Pontosabb készletnyilvántartás
 Egyszerűen kezelhető, ERP-

re és WMS-rendszerhez 
csatlakoztatható

 Használata ellenőrizhető



Bővebb információt itt találhat:
www.dexion.hu/eCommerce 
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A Dexion HI280 termékcsalád olyan moduláris polcrendszer, amely a kézi komissiózású működés 
során felmerülő kihívásoknak megfelelően alakítható ki. Online kereskedő ügyfeleink számára 
elérhető hagyományos, egyszintes kivitelben, de gördíthető vagy akár többszintes állványrendszert 
is választhatnak. Kialakításának köszönhetően egyszerűen igazítható a széles és folyamatosan 
változó termékválasztékhoz.

Polcos állványrendszer, az érzékeny megoldás 

Raklapállvány a nehezebb árukhoz 
A raklapállvány a raktári tárolás hagyományos módszere, de a kivitel 
jelentősen megváltoztathatja az Ön raktárkészletének a kigyűjtési módját, a 
hozzáférés egyszerűségét és a készletforgási módszereket. 
Az elektronikus kereskedelem ügyfelei gyakran számos különböző megol-
dással rendelkeznek egyetlen raktárban az eltérő kigyűjtési és tárolási 
igényeknek megfelelően.

Ideális megoldások az elektronikus 
kereskedelem számára:     

 Hagyományos szélesfolyosós  
raklapállvány 

 Bejárható állványrendszer vagy 
Pallet Shuttle tömör tároláshoz

 Karos állvány a hosszabb  
árukhoz

 Mobil raklapos állvényrendszer  
a sűrű tároláshoz, amely -25 °C  
-os hőmérsékletig használható

 Dinamikus doboztároló rendszer  
vagy görgős átfutó raklapállvány
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Referenciák
A Dexion megoldása a Corporate Express számára 
P90 raklapállvány | HI280 polcos állványrendszer

A megoldás összteljesítménye:

A Corporate Express 2008 júliusa óta a világ legnagyobb irodaszereket 
forgalmazó vállalata, a Staples cég tulajdonában van. 27 milliárd dolláros 
forgalommal a Staples öt kontinens (Észak- és Dél-Amerika, Európa, Ázsia és 
Ausztrália) 27 országának vevőit szolgálja ki. 
A Corporate Express egyetlen forrásból látja el vevőit irodaszerekkel és 
szolgáltatásokkal 21 országban és 350 helyszínen.
Olyan tárolási megoldásra volt szükségük, amely megfelel az online 
tevékenységüknek.

• Raklapos állványrendszer és    
 bejárható polcos blokk, összesen  
 17.923 rakathellyel
• Görgős átfutó raklapállvány és  
 raklapmozgató rendszer 660  
 rakathellyel
• Raklapos állványrendszer manuális  
 betároláshoz, összesen 1.440 db  
 polcszinttel

• 463 átfutó szintes dinamikus  
 doboztároló rendszer, szintenként 3-6  
 csatornával 
• Kétszintes, elemes polcos  
 állványrendszer, körülbelül 17.700  
 acél polccal 
• Mintegy 3.500 m² -es emelvény a  
 tároláshoz és gépszereléshez

A Dexion megoldása az ALTERNATE számára  
P90 raklapállvány | acél emelvény | belsőépítészet

P90 magasmezős raklapállvány: Kétszintes acél emelvény:

Az ALTERNATE Computerversand GmbH a hardverek, szoftverek és háztartási 
elektronikai cikkek vezető német online szolgáltatója. A lakossági és üzleti 
ügyfelek Európa-szerte telefonon vagy az adott ország számára létrehozott 
ALTERNATE webshopon keresztül rendelhetnek, és a rendelések rendszerint 
pár napon belül teljesülnek. A 25.000 darabos termékskála minden darabját a 
Hessen tartományban lévő Lindenben található, csúcstechnológiájú logisztikai 
központból szállítják ki. Az ALTERNATE Európa egyik legnagyobb, 700 m2-es IT 
raktárát működteti. Ezen felül az ALTERNATE nemzetközi raktárakat üzemeltet 
Hollandiában, Spanyolországban, Ausztriában és Belgiumban, amelyeket szintén 
a lindeni központi raktárából lát el.
Olyan tárolási megoldás kialakításában kértek segítséget, amely megfelel üzleti 
igényeiknek.

• Magasság: 10 m
• Raklaphely: 10.000
• Mezőszélesség: 3.600/1.800 mm
• Raklap tömege: 500 kg
• Mezőnkénti teherbírás: 8.000/6.000 kg

• Magasság: 14 m
• Szintek száma: 3
• Teljes felület: 975 m2 (325 m2   
 szintenként)
• Integrált teherlift (max. 100 kg-ig)
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