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Cíl práce
Cílem DP je zmapovat proces balení zboží a navrhnout
fungující změnu tohoto procesu s uplatněním vhodných
logistických technologií.

AllyouneedFresh, německý online supermarket, který
poskytuje nejen německým zákazníkům možnost
pohodlného nákupu potravin, drogerie a dalších produktů
denní spotřeby s dodáním na předem určené místo.
Společnost spolupracuje s logistickou skupinou, kterou je
mateřská společnost Deutsche Post DHL.

Závěrečná shrnutí
Zlepšovatelský projekt spočíval ve změně obalového
materiálu a standardizaci pracovního postupu. Hlavním
přínosem celého projektu byla finanční úspora. Změnou
používaných obalových materiálů lze dospět k úspoře více
než 75 000 € za rok. Ekologický přínos spočívá v možnosti
opětovného využití boxu a snížení množství odpadu.
Diplomová práce tak svým výsledkem pro firmu představuje
možnost zvýšení konkurenceschopnosti a dosažení vyšší
míry uspokojení nejen zákazníků, ale i vlastních
zaměstnanců.

Abstract

Abstrakt
Tématem této diplomové práce je optimalizace procesu
balení chlazeného zboží v distribučním centru německého
online supermarketu. Autor analyzoval proces s důrazem
na balení chlazeného zboží. Následně se věnoval tvorbě
zlepšovatelského projektu s cílem optimalizace procesu s
efektem finanční úspory. Pro zlepšovatelsky ́ projekt byl
autorem využit postup a nástroje metodiky Lean Six Sigma.
Výsledkem, kterým vrcholí praktická část, je návrh
konkrétního zlepšovatelského řešení ověřeného
komplexním testováním. Jako podklad návrhu posloužila
nejen podrobná analýza toku procesu, ale také analýza
využití obalových a výplňových materiálů, s ohledem na
jejich vlastnosti.

This diploma thesis deals with the process optimization of
packaging fresh goods in German online supermarket. The
author analysed the process of packaging and put
emphasis on packaging of fresh goods. Furthermore, the
author focused on the creation of the process
improvement project with the aim of process optimization
of packaging fresh goods with the output of financial
savings. Lean Six Sigma methodology and implementation
was used for the project improvement project. The output
of the practical part is the process redesign solution,
verified by complex testing. The basis of the proposal was
not based only on a detailed analysis but also on the flow
of the process and an analysis of the use of packing and
filler materials regarding their attributes.

Původní řešení balení chlazeného zboží s využitím lipboxu.

Nové řešení balení chlazeného zboží styroporboxu.


