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Gyakori, hogy az érdekek különbözősége készlet-
gazdálkodási konfliktusokhoz vezet, különösen a 
kontrolling és a termelési részleg között. Egyik meg-
közelítési mód arra törekszik, hogy 
a lehető legkevesebb tőkét kös-
sünk le részvények formájában. 
Ezzel szemben a termelés arra 
törekszik, hogy minden eshetőség-
re felkészülve elegendő anyagké-
szlettel rendelkezzen. Senki sem 
szeretné, hogy felelősségre vonják 
a termelés rendkívül költséges le-
állítása és az ezzel járó eseti bes-
zerzési folyamatok miatt.
Annak érdekében, hogy ez a di-
szkrepancia a lehető legkisebb 
legyen, automatizált és korszerű 
raktárkezelés ajánlott. Ez elektro-
nikusan támogatott készlet-monitorozás, automati-
zált készletelosztási folyamatokat és egyértelműen 
meghatározott felelősségi köröket jelent.

A Lingemann megtalálja a testreszabott megoldást.

LINGEMANN ESETTANULMÁNY

Számos vállalat részére nemcsak a kritikus alkatrés-
zek beszerzése jelent kihívást, hanem azok tárolása 
és a tároláshoz kapcsolódóan, a rendelkezésre állás 
is. A higiéniai termékeknek, a tisztítóeszközöknek, a 
munkavédelmi vagy a karbantartáshoz szükséges 
termékeknek mindig elegendő mennyiségben és a 
megfelelő helyen kell rendelkezésre állniuk. A táro-
ló-felületek a kritikus alkatrészek halmozása miatt 
gyakran túlzsúfoltak, és a raktárhelyiséget nem le-
het hatékonyan kihasználni. Az átrendezés és annak 

koordinálása szintén nagyon költséges és időigé-
nyes. A professzionális C-alkatrész-menedzsment 
ezért nemcsak a beszerzés költségoptimalizálását 

jelenti, hanem az adminisztrációt, 
a logisztikát és a raktározást is. A 
belső készletek csökkentésével a 
tározóhely a lehető legjobban kiha-
sználható, és csökkenthető a tőke-
lekötés. A megbízható logisztika és 
a releváns termékek testreszabott 
készletei egyaránt rövidebb szállí-
tási időt biztosítanak.

MEGVALÓSÍTÁS

Nincs két egyforma raktározási 
terv. Minden egyes terv egyedi, 

ügyfeleink körülményeihez és kívánságához iga-
zodik. Hatékony megoldásokat kínálunk a konszig-
nációs raktározástól az albeszállítói raktározásán 
át az egyedi Shop-in-Shop rendszerekig. Minden 
egyes projekt előtt megállapodunk az ügyféllel a 
raktározandó termékek stratégiai kínálatáról, és 
szerződésben rögzítjük a szabályokat. Az árucikkek 
az ügyfelek visszatérő igényét képezik. Biztosítani 
kell azok rendelkezésre állását, hogy ne veszélyez-
tessék a gyártás megbízhatóságát. Az egyedi ügy-
féligények meghatározásához elemezzük az előző 
évek fogyasztási adatait, és figyelembe vesszük a 
jövőbeli előrejelzéseket. Mindez aktuális mutatókkal 
rendelkező termékkínálatot eredményez. A tényle-
ges igényeket rendszeresen egyeztetjük az ügyfél 
igényeivel és azokhoz igazítjuk. Természetesen, 
minden projekt lebonyolítása szakmai alapon, meg-
felelő műszaki támogatással történik.
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A vállalat telephelyén vagy közvetlen közelében 
található konszignációs raktár esetében az ügyfél 
nyugodt lehet afelől, hogy a kulcsfontosságú termé-
kek raktározása biztosított és a megbeszélt határi-
dőn belül a Lingemann-flottával szállítható.

Körülbelül 5 000 000 EUR értékű vevőspecifikus ké-
szletünket mintegy 65 raktárhelyen és ügyfélraktár-
ban, valamint központi logisztikai raktárunkban, az 
észak-rajna-vesztfáliai Brühlben tároljuk.

MŰKÖDÉS ÉS FOLYAMATOS OPTIMALIZÁLÁS

A Lingemann sokéves szakmai tapasztalatát ügy-
feleink előnyére fordítjuk. Az első konszignációs 
raktárt még 1988-ban hoztuk létre egy, az autóipar-
ban aktív ügyfél részére, azóta folyamatosan opti-
malizáltuk megoldásainkat. 2018 óta fejlesztjük és 
gyártjuk saját műszaki megoldásainkat, hogy meg-
feleljünk ügyfeleink folyamatosan változó igényei-
nek és a digitális átalakulásnak. Ezért folyamatosan 
ellenőrizzük a lerakati helyek mutatóit, továbbá az 
egyes termékek és ügyfelek raktárkészletének men-
nyiségét a tényleges igényekhez igazítjuk.

MÉRHETŐ SIKER

A Lingemann által kezelt szállítmányraktár inte-
grálásával ügyfeleink részesülhetnek a stratégiai 
szempontból fontos árucikkek rövid szállítási idejé-
nek előnyeiből. Ezenkívül a termékek a nap minden 
órájában, bármikor elérhetők, és ez az optimális 
ellátás biztosítását jelenti. Csökken a tőkelekötött-
ség, különösen azért, mert már nincs szükség saját 
lerakat építésére. A Lingemann-nak köszönhetően 
a feldolgozásra tett erőfeszítés is csökken, mivel 
ügyfeleink üzemi telephelyein rendszeres feltöltési 
szolgáltatást biztosítunk, és például a kivéteket ha-
vonta számlázzuk.
A pandémia kezdetén alaposan megvizsgáltuk 
ügyfeleink készletszükségletét a kulcsfontosságú 
cikkek tekintetében, amelyek beszerzése a fennál-
ló helyzet miatt esetleg nehézségekbe ütközne, és 
az ellátás biztonságának garantálása érdekében, 
megelőző intézkedésként növeltük a készleteket. 
A kulcsfontosságú anyagokat közvetlenül központi 
logisztikai raktárunkból helyeztük át ügyfeleinkhez, 
hogy karanténhelyzetben se akadozzon az ellátás.

KAPCSOLAT

Érdekli, hogy milyen támogatást tudunk nyújtani az Ön 
vállalkozásához ? Vegye fel velünk a kapcsolatot egy nem kötelező 
erejű konzultációért, szívesen adunk tanácsot!
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