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LOGISTIKAREN OINARRIAK:
LOGISTIKAREN GARRANTZIA,
HELBURUAK ETA ATALAK

1

1.1 Logistikaren jatorria eta bilakaera
“Logistika” hitza Frantziatik datorkigu eta XX. mendearen hastapenetan hasi zen erabiltzen. Kontzeptu
militarra da berez, eta, jatorrizko adieran, era honetan definitzen da: “Guda-estrategiaren atala, borrokan
ari den gudari taldea armaz, munizioz, elikagaiz eta abarrez hornitzeari dagokiona”.
Baina guk, adiera militarra alde batera utzita, logistika kontzeptuak elikagai enpresetan duen aplikazioaz hitz egingo dugu. XX. mendean, enpresen hornitze-prozesuak eta gainerako aktibitateak planifikatzeko moduak ugari izan dira. 1942. urterako, logistika kontzeptua zabal zebilen Estatu Batuetako enpresetan, guk lan honetan aintzat hartuko dugun adiera honetan: “Materialak edo/eta produktuak iturritik
erabiltzailearenganaino bideratzeko estrategia”.
Bai, sistema logistikoak bere barne hartzen du materialen eta produktuen fluxu osoa; tartean, jarduera
hauek:
9

Produkziogunea produktuak ekoizteko lehengaiz hornitu.

9

Lehengai horiek guztiak biltegiratu.

9

Produktu bukatuak biltegiratu, garraiatu eta erabiltzaileek azken produktua erabili arteko
prozesu osoa kudeatu.

9

Salmenta osteko kudeaketa (egotekotan).

Oro har, prozesu guztia kudeatu.
Irakasgai honetan, biltegien garrantziaz hitz egingo dugu; biltegiak ondasunak gordetzeko lekuak
direnez, berebiziko garrantzia izaten baitute enpresaren kudeaketan. Horrez gain, izakin motak zein diren
zehaztuko dugu; eta, nola ez, stockak duen paperaz ere mintzatuko gara.
*STOCKA = IZAKINAK: enpresa batek biltegi batean dituen materialak dira; eta berariazko funtzio
batzuk betetzen dituzte hornitze-kudeaketan.
Irakasgai honetan, biltegien garrantziaz, existitzen diren izakin motez eta, nola ez, stockak
enpresan duen paperaz hitz egingo dugu.
Izakinen kudeaketak ekonomia-kostu batzuk dakartza; hori dela eta, enpresako arduradunentzat, garrantzi handikoa izango da zehaztea zein den izakin-maila egokiena. Logistikan epe hobezina, stock-maila edo horniketa-epe hobezina kalkulatzeko balio duten teknika analitikoak aztertuko ditugu.
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70eko hamarkada krisi-garaia izan zen Mendebaldeko herrietan; Japoniako ekonomiak, ostera,
aurrerakada handia egin zuen. Egoera hartan japoniar enpresetako arduradunek argi ikusi zuten bide
bakarra zegoela aurrera egiteko: modu ahalik eta eraginkorrenean ekoiztea. Eta, horretarako, ezinbestekoa zen enpresa modu egoki batean antolatzea. Kezka horiei erantzunez garatu zen Japonian, 1975.
urtean, logistika integrala kontzeptua
Logistika integralak erantzuna eman nahi die gaurko enpresek dituzten hiru arazo nagusiri:
`

Stockak kostu handia du: alde batetik, biltegian pilatutako materialak espazio bat hartzen du,
eta espazio horrek dirua balio du; bestalde, biltegian dagoen material horrek ez du etekinik
ematen biltegian dagoen bitartean. Eta, gainera, zehazki, elikagaiekin lan eginez gero, biltegiko lehengai edo produktu bukatu horiek alferrik gal litezke, eta beren balio guztia galdu.

1.1 irudia. Izakinek espazio handia behar dute.

`

Produktuen dibertsitatea geroz eta handiagoa da: Gaur egungo enpresetan geroz eta
garrantzitsuagoa da produkzioa edo zerbitzua ahalik eta dibertsifikatuena izatea. Lote handiko
ekoizpen errepikakorren garaia joan da, eta oraingo joera da lote txikiak ekoiztea, eta bezeroek eskatu ahala produzitzea.

`

Produktuen bizi iraupena laburtu egin da: azken urteotan, asko murriztu da produktuen
bizi-iraupena. Produktuen diseinua etengabe aldatzen da; eta enpresa batek produktu berri
bat merkaturatu eta handik gutxira, beste enpresa batek antzeko produktua, baina hobetua,
ateratzen du merkatura. Horrengatik guztiarengatik, batetik, enpresetako arduradunek prest
egon behar dute aldaketen aurrean azkar erantzuteko; eta, bestetik, instalazioek erraz aldatzeko modukoak izan behar dute, gaur egungo ekoizpenaz gain etorkizuneko balizko ekoizpena ere kontuan hartu behar da eta.

Horiek horrela, stocka edo izakinak elikagai enpresetako arduradunen etsai dira; hori dela eta, azken
urteotan, nagusitzen ari da stocka zerora ahal bezain beste hurbiltzeko joera. Izan ere, gaur egun, oso
latza da enpresen arteko lehia; eta, lana errentagarria izateko, ezinbestekoa da lanaren etapa guztietan
ahalik eta eraginkorrena izatea.
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Oso zaila da aurreikustea zer, zenbat eta noiz eskatuko duen gaur egungo bezeroak; hori dela eta,
ezinbestekoa da hornitze-funtzioa modu eraginkorrean egitea, eskarietan edozein aldaketa izanda ere,
azkar erantzuteko gai izateko. Horretarako, funtsezko faktorea da hornitzaileekin dugun harremana.
Hainbat funtziok egituratzen dute enpresa, eta modu asko daude funtzio horiek antolatzeko. Enpresaren antolamendua adierazteko (erraz ikusteko), organigrama izeneko grafikoa erabiltzen da. Organigraman enpresaren funtzioak, funtzio bakoitzaren kokalekua eta funtzioen arteko loturak eta hierarkiak
agertzen dira.
Hona hemen organigramarik ezagunenak:
1.

Zuzendaritza
Ekoizpena

Erosketak

Salmentak

Biltegiak

Administrazioa

Marketina

2.

Finantzak

Pertsonala

Zuzendaritza
Ekoizpena

Salmentak

Marketina

Erosketak

Finantzak

Biltegiak

3.

Administrazioa

Pertsonala

Zuzendaritza
Ekoizpena

Pertsonala

Biltegiak

Administrazioa

Salmentak
Erosketak

Marketina

Finantzak

Enpresa gehienetan, aurreko ereduetariko bat, edo antzeko bat, dago ezarrita. Egituraketa horiek
berekin dakarte gune bakoitza gai batean espezializatzea. Eta atal bakoitza bere lanean buru-belarri
aritzen denez, oso konplexua eta motela izaten da erabaki orokorrak edo komunak hartzeko prozesua.
Horregatik, biltegietan, esate baterako, sarritan, stock-ak metatzen joaten dira, eta stock horien arazoa ez
da konpontzen zuzendaritzak esku hartu arte. Arazo horiek ekiditeko enpresa osoak helburu jakin batekin
funtzionatu behar du, eta ez talde edo departamentu bakoitzak bere helburuekin.
Aipatutako arazo guztiak konpontzeko helburuarekin sortu zen logistika integrala.
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Logistika integrala enpresaren lehengai eta produktu guztien fluxua kudeatzeaz arduratzen
da, alegia, hornitzaileengandik bezeroengana iritsi artean egiten diren mugimendu guztiak kudeatzeaz. Logistika integralaren helburua da ziurtatzea produktua une eta kopuru egokian iristen
zaiola bezeroari, beti ere lan hori ahalik eta baliabide gutxien erabiliz egin behar dela kontuan
hartuta.
Logistika Integrala garatu arte, enpresetan, erosketa departamentu bat egoten zen; erositako lehengai
horien harrera egiteko, beste talde bat; biltegia kudeatzeko, beste pertsona batzuk; ekoizpengunean,
beste jende bat; azken produktuak saltzeaz beste norbait arduratzen zen; eta produktu horiek enpresatik
ateratzeaz eta bezeroarengana helarazteaz, beste batzuk.
Egituraketa hori zela eta, sarritan izaten ziren ez-ulertuak edo gaizki ulertuak, komunikazio-arazoak
izaten zirelako ardura ezberdinak zituzten pertsonen artean.
Horiek horrela, argi ikusi zen enpresetan ezinbestekoa zela prozesuetan oinarrituriko kudeaketa
ezartzea.
Aldaketa horren nondik norakoak zein izan ziren aztertuko dugu orain:
Lehen aipatutako hiru faktoreak kontuan hartuz, hau da, stock-ak daukan kostu handia, produktu
desberdinak ekoiztu beharra eta produktuen bizi-iraupena murriztu dela kontuan hartuz, argi gelditu zen
enpresak prozesuen arabera antolatu behar zuela, eta horrela honako abantaila hauek lor zitezkeela:
`

Malgutasuna: planifikatutakoa aldatu eta behar berrietara egokitzeko ahalmena.

`

Bizkortasuna: aldaketa horiek azkar egiteko ahalmena, mota guztietako eskariei erantzuten
jarraitzeko gaitasunari eutsiz.

`

Dinamismoa: aldaketa horiek etengabe egiteko ahalmena, arazo berriei erantzun egokiak
emanez behin eta berriro.

`

Kontrola: hartutako erabaki horien emaitzak aztertu eta hobekuntzak izan diren edo ez jakiteko ahalmena.

Enpresek, Logistika Integrala sortu aurreko garai hartan zuten antolakuntzaren bitartez, ezinezkoa
zuten arestian aipatutako guztia betetzea; hori dela eta, gaur, prozesuetan oinarritzen dira Europan eta
nazioartean garatu diren azken Kudeaketa Arauak (UNE-EN ISO 9001:2000, EFQM…). Gaur egun ere,
hainbat gune bereizten dira enpresaren barnean, baina ezaugarri hauek dituzte denek:
9

Autonomoak dira, enpresa barneko enpresatxoak izango balira bezala.

9

Trinkoak dira, enpresa osoari eragin diezaioketen erabakiak hartzeko ardura izaten baitute.

9

Txikiak izan behar dute, eta helburu berdinak lortzeko moduan koordinatuak egon, tamaina
txikiak bakarrik ematen baitu malgutasunari, azkartasunari eta dinamismoari eusteko aukera.

9

Helburuen lehentasuna. Prozesu bat beste prozesu batean integratu ahal izateko, ezinbestekoa da helburu orokor eta garrantzitsuago bat definitua egotea enpresan.

Dena den, ezin dugu ahaztu enpresa bera, bere osotasunean ere, prozesu bat dela, eta ez txikia
gainera. Hori dela eta, prozesu handi hori, prozesu txikiago eta zehatzagoetan banatzen da.
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Gaur eguneko enpresak prozesuen arabera antolatzen dira; eta ez departamentuka, lehen bezala.
Adibide moduan, marrubizko jogurten ekoizpena jar dezakegu. Aipatutako prozesuak lehengaia hartzen
den unetik produktu bukatua saldu bitarteko etapa guztiak hartzen ditu kontuan, hala nola lehengaien
biltegiratzea, ekoizpena, azken produktuen biltegiratzea eta banaketa.
Baina prozesu horiek guztiek helburu jakin batzuk dituzte: helburu komunak, enpresarenak. Helburuok
honako hauek dira:
9

Produktuak edo zerbitzuak saldu

9

Etekina atera

9

Etekina handitu

Horrela, helburu jakin horiek enpresaren prozesu guztietan aplikatzen dira, eta bakoitzean ezaugarri
berezi batzuk dituzte.
Horrez gain, esan behar da enpresetako prozesu horiek ere badutela beren hierarkia; izan ere, goian
dagoen prozesuak bere azpian dagoen prozesuaren helburua definitu eta azpiko prozesu horren mugak
eta nondik norakoak ezartzen ditu. Kasu batzuetan goiko prozesuek azpiko prozesua koordinatu eta
beraren azken emaitzak kontrolatzen dituzte.

1.2 Prozesu logistikoa
Atal honetan ikusiko dugu aurretik aipatu ditugun prozesu horiek (hornitzea, ekoizpena eta banaketa)
nola gauzatzen diren prozesu logistikoan.
Produktu edo zerbitzu bat saldu ahal izateko, ezinbestekoa da produktu edo zerbitzu hori bezeroari
hark eskatzen duen unean helaraztea.
Etekina ateratzeko modu eraginkorrean egin behar da materialen fluxua, hau da, stock-aren eta baliabideen kostua murriztu egin behar da.
Etekina handitzeko, prozesuak aztertu eta optimizatu egin beharko dira, ahalik eta kostu txikienarekin
betez bezeroak eskatutako eskakizun guztiak.
Prozesu logistikoaren barnean, hiru azpiprozesu bereizten dira: horniketa, ekoizpena eta banaketa.
Eta Logistikari dagokio enpresaren stock guztia kudeatzea, eta aipatutako azpiprozesu bakoitzean erabili
beharko diren baliabideen ardura.
Prozesu logistikoa oso konplexua da eta hiru azpiprozesu hauetan banatzen da:

PROZESU LOGISTIKOA

HORNIKETA
AZPIPROZESUA

EKOIZPEN
AZPIPROZESUA

BANAKETA
AZPIPROZESUA
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Prozesu logistikoa bere osotasunean hartuz gero, garbi ikusten da guztiz erlazionatuta daudela
horniketa-, ekoizpen- eta banaketa-lanak. Helburua, enpresaren kostu totala murriztea da; eta, horretarako, batzuetan, horniketa-prozesua azkartu edo mantsotu egin beharko da, produktu gehiago edo
gutxiago erosiz edo espero zena baino lehenago edo beranduago erosiz. Antzeko zerbait egin daiteke
ekoizpen-azpiprozesuarekin edo banaketakoarekin.
Enpresarentzat, baldintza doituetan lan egitea da ekonomikoki errentagarriena; hau da, produkturen
bat ekoitzi behar den unean bertan iristea enpresara produktu hori ekoizteko beharrezkoak diren lehengaiak,
kalitate egokiarekin eta behar den kopuruan jakina. Helburu hori lortzeko ezinbestekoa da arduradun
guztiek informazio egokia izatea; eta, horretarako, komunikazio-sistema ona eduki behar da. Horrek guztiak,
poliki-poliki, Erabateko Kalitaterantz eramango gaitu.

Horniketa-azpiprozesua
Azpiprozesu honek bere barnean hartzen ditu hornitzaileari eskaria egiten zaion unetik lehengaiak
ekoizpengunean erabiltzen hasten diren unera arte eman beharreko urrats guztiak.

Erosi → Harrera egin → Harrerako kontrola egin → Lehengaiak biltegiratu → Lehengaien
stock-a kontrolatu
Azpiprozesu honek helburu zehatzak ditu, eta honako hauek dira:
9

Ekoizpengunean beharrezkoak diren lehengaiak kantitate eta une egokian edukitzea.

9

Azpiprozesu hori ahalik eta kostu txikienarekin egitea, etekina ahalik eta handiena izan dadin.

9

Erosketek duten kostua murriztea, kalitatean, epeetan eta kopuruan ezer galdu gabe.

Lehengo enpresetan, erosketa departamentuak egiten zituen lan horiek; baina ez gaur egun egiten
diren eran. Lehen, Erosketa Departamentua saiatzen zen ahalik eta preziorik onenak lortzen, erosketako kostua murrizten, alegia; baina ez zuen kontuan hartzen zer gertatzen zen enpresan ondorengo
lanetan. Gaur egun, Logistika Integralean, helburu garrantzitsua da erosketa-kostu hori murriztea; baina,
horrez gain, kontuan hartzen da zer gertatzen den lehengai horiekin enpresan ematen diren hurrengo
urratsetan ere.
Adibide batekin erraz uler daiteke azalpen hori:
Askotan, enpresek lehengai kantitate handiak erosten dituzte; horrela, prezio hobeak lortzen dituztelako unitateko. Duela urte batzuk, Erosketa Departamentua ahalik eta lehengai gehien erosten ahalegintzen zen, unitateko prezio hobea lortzeko; baina, ez zuen kontuan hartzen, memento konkretu batean
produktu jakin baten salmentak jaits daitezkeela eta horrek produktuaren ekoizpena murriztea ekartzen
duela; eta, ondorioz, produktu hori egiteko lehengaien erabilera ere murrizten dela.
Biltegia lehengai horiekin beteta baldin badaukagu, oso erraz gerta daiteke haien ehunekoren bat
alferrik galtzea. Logistika integratua aplikatuz gero, ostera, komunikazio- eta informazio-sistema egokiak
egongo dira, eta, horri esker, aipatutako arazoa ekidin daiteke, produktuen salmenta kontuan hartuta
erosiko baitira lehengaiak eta egingo baitira gainerako lanak.
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Garai batetik hona gertatu den aldaketarik nabarmenena honako hau izan da: lehen, Kalitatearen,
Harreraren, Biltegiaren eta Stocken kudeaketa-arduradunek zeharka parte hartzen zuten erosketa
departamentuan. Baina, gaur egun, arduradun horiek guztiek elkarlanean dihardute horniketa azpiprozesu horretan, prozesu guztiaren arduraduna (jabea) buru dutela.
Hona hemen zer baldintza aintzat hartu behar diren hornitze-prozesuan:
9

Garantiazko hornitzaileekin bakarrik lan egin

9

Kalitate kontzertatu-kontzeptua aplikatu, lehengaien harrerako kontrolak arintzeko

9

Oso urrun dauden hornitzaileak edukitzea ekidin

9

Hornitze-epeak betetzen ez dituzten hornitzaileak alde batera utzi

Baldintza horiek guztiak betez gero, askoz buruko min gutxiago izango ditu enpresako horniketaprozesuaren jabeak; beti egongo dira ezustekoak, baina, ahal dela, haiek murrizteko neurriak jarri behar
ditugu.

Ekoizpen-azpiprozesua
Azpiprozesu hau da lehengaien kontsumotik hasi eta produktu bukatua sortu bitartean egiten dena.
Azpiprozesu honen arduradunak produktu bukatuaren stock-az arduratu behar du, baina ez dagokio
berari produktu horren biltegiratzeaz edo manipulazioaz arduratzea. Hori banaketa-arduradunaren eginkizuna da.
Ekoizpen-azpiprozesuko helburu nagusiak honako hauek dira:
9 Produktu bukatua prest izatea banaketa-azpiprozesuak eskura izan dezan behar duen unean,
kantitatean eta kalitate egokiz.
9 Ahalik eta errentagarriena izatea, kostu integrala minimoa izan dadin. Horretarako, jakin behar
da zein den lehengaiak biltegia uzten duenean duen balioa, kontuan izanda zenbat balio izan
zuen bere garaian eta zer kostu eragin duen (espazioan eta lanean) hura biltegian izateak.
9 Ekoizpen-azpiprozesuaren kostua ere ahalik eta txikiena izatea.
Horniketa azpiprozesuan gertatzen den bezala, ekoizpen-prozesuan ere ezberdintasun nabariak
daude, lehengo eta gaur egungo lan egiteko moduen artean. Garai batean, Ekoizpen Departamentuaren
ardura nagusia zen ekoizpenaren kostua murriztea, hau da, azken produktua ekoizteko beharrezkoa zen
diru kantitatea gutxitzea. Gaur egungo ekoizpen-azpiprozesuan ere, kostua murriztea da helburua. Baina
horretarako Stock komertziala kontuan hartzen da, hau da, ekoizten diren produktu horiek saltzen diren
edo ez; izan ere, produktuak biltegian gelditzen baldin badira, ez dute etekinik ematen; eta, hori kontuan
hartuz gero, beste mota bateko erabakiak hartu beharko dira.
Ekoizpen-azpiprozesuan, Horniketa arloan bezala, ekoizpen-lan guztiak integratzen dira, prozesuari
autonomia emanez. Baina oso argi utzi behar da, ekoizpen-prozesuari dagokiola azken produktuaren
kalitatea bermatzea, eta behar den unean eta kantitatean prest izatea. Berdin da produktu hori nondik
datorren, stock-etik edo ekoizpengunetik; ekoizpen-azpiprozesuaren arduradunari dagokio produktu hori
prest edukitzea.
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Helburu horiek guztiak lortzeko biderik egokiena da ekoizpen-azpiprozesua osatzen duten etapa
guztiak ahalik eta modu eraginkorrenean eta malguenean doitzea. Horretarako, batetik, ahalik eta ondoen
komunikatuta egon behar dute etapez arduratzen diren pertsonek: zenbat eta hobea izan komunikazioa,
orduan eta egokiagoa izango da ekoizpena. Eta, bestetik, prozesuan parte hartzen duten elementu guztiek
bat-bateko aldaketetarako prest egon behar dute, eskaerari erantzuteko gai izan daitezen. Ekoizpenean
hutsegiteren bat eginez gero, prozesu osoa hankaz gora joan daiteke. Hori dela eta, Erabateko Kalitatea
izeneko kontzeptua garrantzi handia hartzen ari da gaur egungo enpresetan.

Banaketa-azpiprozesua
Prozesu honek bere barnean hartzen ditu produktuaren biltegiratzea, manipulazioa eta garraioa;
70eko hamarkadan Ameriketako Estatu Batuetan Logistika izenarekin ezagutzen zen prozesua da, alegia.
Azpiprozesu honen helburuak honako hauek dira:
9

Produktuak behar den unean iristea bezeroarengana, eta behar den kopuruan eta behar den
kalitatearekin

9

Banaketa lanak ahalik eta modu eraginkorrenean egitea, lan horiek egiteko erabili behar diren
baliabideen kostua kontuan hartuz

9

Banaketa-lanek duten kostua murriztea, modu tradizionalean

Prozesu honek badu ezberdintasun nabarmen bat besteekiko: stocken kontuan ez du inolako ardurarik.
Banaketa-lanen kostua oso aldakorra da, eta bi faktorek eragiten diote: biltegiak enpresarenak izateak
edo ez izateak; eta garraio-ibilgailuak enpresarenak izateak edo ez izateak.
Lehenengo helburua betetzea (bezeroarengana hark nahi duen unean, behar duen kopuruan eta
produktuari dagokion kalitatearekin iristea), kostua murriztea baino askoz garrantzitsuagoa da. Gauzak
horrela, banaketa-azpiprozesuak sekulako garrantzia du merkataritza-ikuspegitik ere, bezeroa asetzea
baitu helburu; eta, horretarako, ia eskura egin behar izaten da askotan banaketa.
Garai bateko enpresek kostua murriztean jartzen zituzten ahalegin handienak, banaketaren kalitateari
buruzko kezka bigarren maila batean utzita. Gaurko banaketa-prozesuan, ordea, honako honek du
lehentasuna: produktuak azkar, kopuru egokian eta kalitatez helarazteak. Baldintza horiek guztiak betez
gero, egoki erantzungo diogu bezeroaren eskakizunei. Baina, jakina, ahal dela kostua murrizten ere saiatu
beharko dugu.
Banaketa-azpiprozesua enpresako prozesurik autonomoena da; eta enpresa askotan (geroz eta
gehiagotan) azpikontratatu egiten da lan hori. Hala ere, enpresa batzuek bere gain hartzen dituzte banaketalanak, pentsatzen baitute lan horiek beste batzuen esku uzteak eragin kaltegarriak izan ditzakeela
enpresaren logistika integralean.
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IZAKIN MOTAK ETA HAIEK
BALORATZEKO ERAK

2

2.1 Sarrera
Elikagai-enpresek lehengaiez hornitu beharra dute euren produktuak ekoiztu ahal izateko. Izakin
horiek biltegiratu behar dira, eta biltegiratze hori modu ordenatu eta egokian egin behar da. Biltegietan,
hainbat lehengai sartzen dira, beharrezko izakin kopurua mantentzeko, eta beste hainbat ateratzen dira,
ekoizpengunera eramateko. Horregatik, enpresak aurrera egingo badu, ondo kontrolatu behar dira prozesu
horiek, ezinbestekoa baita jakitea gauza bakoitza non dagoen, erositako produktu bakoitza biltegira heldu
den edo ez, eta biltegian zeuden produktuak dagoeneko handik atera diren edo ez.
Beraz, argi dago izakinak ahalik eta modu egokienean kudeatu behar direla; eta, ahalik eta kostu
txikienarekin, jakina.

2.2 Zergatik eduki behar ditugu izakinak?
Beti esan izan da enpresek, lana egin ahal izateko, izakinak eduki behar dituztela. Hona hemen zein
diren enpresek izakinak edukitzeko arrazoiak:
`

Abantaila ekonomikoak erosketetan (eskala ekonomia): zenbat eta lehengai kantitate
handiagoak erosi, orduan eta deskontu handiagoak aplikatzen dituzte hornitzaileek; horrez
gain, kantitate handiak erosiz gero, merkatu egiten da lehengai horien garraioak unitateko
duen kostua ere. Baina, bestalde, kontuan izan behar da izakin kantitate handiek kostu handiak
eragiten dituztela (biltegiak, manipulazio lanak…). Eta, horregatik, erosketak egiteko garaian,
ezinbestekoa da kantitatean oreka lortzea.

`

Eskariaren eta eskaintzaren arteko oreka: ondoko adibidearekin erraz uler daiteke arrazoi
hau. Izozki-ekoizleek udan egiten dituzte salmenta gehienak. Baina, enpresa horiei ez zaie
komeni urtean 3 hilabetez soilik lan egitea. Horregatik, enpresek, uda aurretiko hilabeteetan
ere, izakin kantitate erlatiboki altuak izaten dituzte, uda sasoiko eskari altua datorrenean ere
erantzun ahal izateko. Emandako adibideak garbi erakusten du, eskaria oso aldakorra baldin
bada, guztiz derrigorrezkoa dela izakin kopuru egokiak mantentzea.

`

Eskari-tasa oso aldakorra izan daiteke: garai jakin batzuetan, asko igo daiteke bezeroen
eskaria, arrazoi ezohikoak edo bereziak direla eta. Horrelako kasuetan, komeni izaten da izakin
kopuru altuak izatea enpresan. Horrek gehiago saltzeko aukera emango digu, eta stockaren
haustura-arriskua ekiditen lagunduko digu.

`

Enpresak eskariak egin eta lehengaiak iritsi arteko denbora-tartea: askotan lehengai-eskari
bat egiten denetik lehengai hori enpresan izan arte, edo etapa jakin batean erabilgarri eduki arte,
denbora-tarte luze samarra igaro daiteke, hainbat arrazoi direla medio (distantzia luzeak, arazoak
garraioan, akatsak ekoizpenean…). Horrelako ezustekoetarako, guztiz beharrezkoa da izakin
kopuru egokia izatea enpresan, ez dadin stock-apurketarik gerta ekoizpenaren faseren batean.
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`

Eskari-zikloa: eskari-zikloa deritzo lehengai konkretu baten eskari bat egiten denetik hurrengoa
egiten den arteko denbora-tarteari. Lehengai konkretu baten izakin kantitatea maila konkretu
batera jaisten denean, eskari berri bat egiten da; denborarekin, ekarritako izakin multzo hori
ere agortuz joango da, eta, definitutako (gutxieneko) kantitate horretara iristean, beste eskari
bat egingo da berriz ere. Bi eskari horien artean dagoen denbora-tarteari eskari-zikloa deritzo.

`

Merkatu ezegonkorra: lehengai askoren prezioek gorabehera handiak izaten dituzte; hori
dela eta, lehengai konkretu bat prezio baxuan dagoenean, komeni da kopuru handitan erosi
eta izakin kantitatea handitzea. Beste batzuetan, aldiz, lehengai hori nabarmen garestitzen
denean, ahalik eta gutxien erosi beharko genuke; eta, horretarako, ezinbestekoa da izakin
bolumen handia edukitzea.

2.3 Izakinen funtzioak
`

Salmenta- eta erosketa-erritmoak elkarri egokitzea: azken produktuen salmentak igoz
gero, lehengai kopuru handiagoak erosi beharko dira; eta salmentak jaisten direnean, kopuru
txikiagoak.

`

Erosketa handiak egitea: enpresa gehienek behar duten baino lehengai gehiago erosten
dute, horrela prezio hobeak lortzen baitituzte hornitzaileek egiten dituzten deskontuei esker.

`

Eskarietan eman daitezkeen aldaketei erantzun ahal izatea: bezeroek egiten dituzten
eskariak oso aldakorrak izan daitezke, baina batzuetan aurretiaz jakin daiteke noiz igo
daitekeen eskaera. Beste batzuetan, gerta liteke gure hornitzaileak atzeratzea; baina aurretiaz
abisatzen baldin badigute, arazoak murrizteko aukera izango dugu. Horrelako kasuetan
bezeroei erantzun ahal izateko, izakin kopuru handia izan behar da biltegietan.

`

Segurtasuna izatea: funtzio hau oso erlazionatuta dago aurrekoarekin: izakinek berebiziko
garrantzia dute stock-haustura eta ez-horniketak ekiditeko.

`

Komunikazioari eustea: salmentek eta erosketek bezeroekin eta hornitzaileekin dugun komunikazioa bultzatzen dute, eta komunikazio hori garrantzi handikoa da kalitatezko produktu
bat ekoizten eta eskaintzen jarraitu nahi badugu.

2.4 Izakin motak
Izakinak sailkatzeko hainbat modu daude; guk batzuk aztertuko ditugu:

Produktuaren iraungipen-dataren arabera
Produktua alferrik galdu arte igaro daitekeen denboraren arabera, era honetan sailka daitezke izakinak:
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`

Produktu galkorrak: denbora-tarte labur samarrean hondatzen diren produktuak dira, hala
nola arrainak, haragiak, esnea eta horien guztien eratorriak...

`

Produktu ez galkorrak: denbora-tarte luze samarrean hondatu gabe irauten duten produktuak,
adibidez: garagarra, ardoa, olioa...

LANBIDE EKIMENA

Logistika

`

Iraungipen-data duten produktuak: data konkretu bat baino lehen kontsumitu behar diren
produktuak dira, esate baterako: jogurtak, plater prestatuak edo kontserbak. Data hori produktuaren ontzian argi eta garbi azaldu behar da.

Enpresan egiten den lanaren arabera
`

Oinarrizko produktuak: enpresa batek bere funtzioak bete ahal izateko ezinbestekoak
dituen produktuak. Esate baterako, ardoa ekoizten duen enpresa batean oinarrizko produktuak
dira mahatsa, botilak, kortxoak, etiketak…

`

Produktu osagarriak: produktu horiek ez dira ezinbestekoak, baina oso lagungarriak izan
daitezke, bezeroari zerbitzu hobea emateko (adib: supermerkatu bateko plastikozko poltsak),
edota produktuaren azken itxura hobetzeko (adib: botilak supermerkatuan kokatzeko apalak).

`

Iraungipen-data gainditu duten produktuak (edo gainditzear dutenak): produktu horiek
arazo larri bat dira enpresarentzat ezin dituelako saldu edo, saltzekotan, prezio merkeagoan
saldu behar dituelako. Gainera, produktu horiekin atzerako prozesu logistikoa egin beharko
dute enpresek; hau da, salmenta-puntutik bueltan ekarri eta amaiera egokia eman. Diru-koste
altuko prozesua da hori.

`

Alferrik galdutako produktuak: produktu batzuk iraungipen-data gainditu baino lehenago
honda daitezke; halakoetan, enpresa hornitzaileak arduratzen dira, batzuetan, produktu
horietaz. Baina gure erruz hondatu baldin badira, gure ardura izango da produktu hondatu
horiei irteera egokia topatzea.

Lehengaien eraldatze-mailaren arabera
`

Lehengaiak: kanpoko enpresa bati erositako materialak dira. Produktu horiek biltegian
gordetzen dira, produktu bukatuak bihurtzeko, ekoizpengunera igarotzen diren arte.

`

Ekoizpen-faseren batean dauden produktuak: izen hori ematen zaie, lan jardunaldia bukatzean, edozein ekoizpen- edo eraldatze-fasetan aurkitzen diren produktu guztiei: biltegitik
atera berri diren lehengaietatik hasita, kalitate-kontrola igaro zain dauden produktu bukatuetaraino.

`

Produktu erdibukatuak: produktu horien ekoizpena ez da enpresan bukatzen, beste ekoizpenedo eraldatze-prozesuren bat eduki beharko dute, kontsumitzeko prest egoteko. Adibidez,
haragi-enpresa batzuek behiak sakrifikatu eta zatikatu baino ez dute egiten; enpresa horien
produktuak ez zaizkio azken bezeroari iritsiko, beste enpresa batek eraldatu arte (adib: xerrak
egin).

`

Produktu bukatuak: enpresak eraldatu (ekoiztu) dituen produktuak dira; produktu bukatuen
biltegietan gordetzen dira, azken bezeroari saldu eta banatzeko zain.

`

Ordezko piezak: pieza horien funtzioa da ekipoetako beste pieza batzuk ordezkatzea. Ekipo
gehienetan zenbait pieza ordezkatu egin beharko dira maiztasun jakin batekin; eta, ordezkapen horiek egin ahal izateko, biltegiratuta izan behar ditugu ordezko pieza horiek. Elikagaienpresetan argi dago pieza horiek ezin direla lehengai edo produktu bukatuekin batera
biltegiratu, kutsadura gurutzatua gertatzeko arriskua handia litzateke eta.
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`

Ontziak eta enbalajeak: ontziak produktuarekin batera saltzen dira; hau da, bezeroak produktu
bukatua erosteaz gain, produktu bukatu hori gordetzen duen ontzia ere erosten du. Enbalajeak,
aldiz, ez dira normalean bezeroaren etxeraino iristen, produktuen garraioa eta banaketa
errazteko erabiltzen dira, baina salmenta egin aurretik baztertzen edo berreskuratzen dira.
Elikagai-enpresetan ontzi eta enbalaje ugari egoten da, eta espazio handia hartzen dute.
Gainera, ezin dira elikagaiekin batera biltegiratu, kutsadura gurutzatua ekiditeko.

`

Hondakinak: gehienetan, edozein produktu ekoizteak balio gabeko beste zenbait produktu
sortzea ekartzen du berarekin. Produktu horiei hondakin izena ematen diegu, baldin eta saltzeko
edo beste produktu bat egiteko balio ez badute. Adib: ekipo askok behar duten olioa hondakin
bihurtzen da, behin bere erabilera-epea agortu eta gero.

`

Azpiproduktuak: beste produktu bat erabiltzean sortutako produktuak dira, baina ez ditugu
hondakintzat hartzen beste zerbaitetarako balio dutelako edo saldu litezkeelako. Adib: arrainkontserbako fabriketan sortzen diren hondakin organiko guztiak (buruak, erraiak, azalak,…),
pentsuak egiteko lehengai bezala erabil ditzakete pentsu-ekoizleek; beraz enpresarentzat ez
dira hondakinak, azpiproduktuak baizik.

Produktuen erabileraren arabera
`

Erabiltzeko izakinak: lehengaiak, ordezko piezak, ontziak eta enbalajeak, garbiketarako
produktuak…

`

Saltzeko izakinak: produktu bukatuak eta merkaturatzeko diren gainontzeko produktuak.
Produktu horiek zuzenean saltzen dituzten enpresek, “askotariko eskaintza” izena ematen
diete saltzeko izakinei.

2.5 Izakinak sailkatzeko erak
Biltegia ondo antolatzeko, ezinbestekoa da izakinak multzotan sailkatzea eta multzo bakoitzari bere
kodea jartzea. Kodifikatzea da produktua, beraren ohiko izenaz izendatu ordez, hizki, zenbaki edo ikurren
bitartez identifikatzea.
Kodifikazioaren abantaila nagusia:
9

Kodifikazioari esker, produktuen identifikazioa asko hobetzen da, enpresako langile guztiek
modu berean izendatzen baitituzte produktuak.

Produktuak modu askotan kodifika daitezke hizkiak, zenbakiak edo ikurrak era ezberdinean konbinatuz. Hona hemen kodifikazio-sistema batzuk.
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9

Zenbaki bidezko kodifikazio-sistema: material, artikulu edo produktu bakoitzari identifikaziozenbaki bat ematen zaio, haren bitartez izendatu eta bereiz dadin. Zenbaki arabiarrak baino
ez dira erabiltzen: 1, 2, 3, 4, 5,…

9

Hizki bidezko kodifikazio-sistema: hizki latinoen bidez identifikatzen dira izakinak. Sistema hori
erabiliz gero, ez da komeni hizki larriak eta hizki xeheak aldi berean erabiltzea, gaizki ulertuak
gerta litezkeelako.

9

Zenbaki eta hizki bidezko kodifikazio-sistema: kasu honetan, zenbaki eta hizkien konbinazioak
erabiltzen dira.
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Ikur bidezko kodifikazioa: ikurrak, irudiak edo marrazkiak erabiltzen dira produktu ezberdinak
azkar eta erraz identifikatzeko.

Produktuak taldekatzeko era kontuan hartuz gero, honako bereizketa hauek egin litezke:
9

Kodifikazio-sistema korrelatiboa: elementu bakoitzari zenbaki bat ematen zaio 1 zenbakitik
hasita, zenbakien ohiko ordena jarraituz, hau da, 1, 2, 3, 4,…n.

9

Kodifikazio-sistema esanguratsua: zenbaki edo hizki bakoitzak esanahi ezberdina izango du
duen lekuaren arabera (adib: arrautzen kodifikazioa).

9

Multzokako kodifikazio-sistema: aurrekoaren aldaera bat baino ez da. Kasu honetan zenbaki
edo hizki multzo bat lotzen da produktu mota bakoitzarekin.

Enpresek sistema horietako guztietako edozein erabil dezakete; baina, azken urteotan, barra-kodeen
bidezko kodifikazio-sistema nagusitu da ia erabat. Sistema hori oso erabilia da elikagaien arloko enpresa
gehienetan; beraren bitartez oso erraz jakin baitaiteke produktu bakoitza biltegiko zein leku konkretutan
dagoen, noiz biltegiratu zen, noiz alperrik galduko den, zein kopurutan dagoen, zein prezio duen eta beste
hainbat eta hainbat datu. Barra horiek biltegiko produktu mota bakoitzari buruzko informazio guztia
ordenadore batean sartzeko aukera ematen digute.
Barra-kode horien forma aski ezaguna da dagoeneko denontzat: lodiera ezberdineko barra batzuen
eran agertzen da. Kode horiek interpretatzeko, ekipo irakurle berezi bat behar izaten da. Aurrerago aztertuko
ditugu zehatzago.

2.6 Izakinen kontrola
Elikagaiz beteriko edozein biltegitan, etengabe ari dira produktuak sartzen eta ateratzen; hori dela
eta, enpresarentzat ezinbestekoa da jakitea zer dagoen eta zer kopurutan dagoen biltegian momentu
jakin batean. Izan ere, produktu kopurua eta produktu mota zein den, ezberdina izango da biltegian dagoen
“diru” kantitatea; eta, edozein enpresarentzat, oinarrizkoa da datu hori zehatz-mehatz jakitea.
Enpresa batzuetan fitxa batzuk betetzen dira eskuz, lehengaien sarrerak edo produktu bukatuen
irteerak idatziz jasotzeko; fitxa horietan sarrera- edo irteera-data ez ezik, produktuaren kodifikazioa eta
kopurua ere adierazten dira (gutxienez).
Eskuz betetako fitxa horiek ikuskatu egin beharko dira, ondo betetzen direla ziurtatzeko. Horretaz
aparte, maiztasun jakin batekin, baieztatu beharko da fitxa horietan adierazitakoa eta biltegian benetan
dagoena bat datozen. Hori egiteko modu bat inbentario fisikoak egitea da, hau da, biltegira joan eta,
begi bistaz baliatuz, bertan zer dagoen aztertzea, gero fitxetan adierazitakoarekin konparatzeko.
Behin izakinen kopuru zehatza ezagututa, posible izango da izakin horien balioa zein den jakitea.
Izakinen balioa zein den jakitea ezinbestekoa da enpresaren benetako egoera ekonomikoa zein den
jakiteko. Balorazio horrek eragin handia izango du enpresaren irabaziak edo galerak estimatzeko garaian.
`

Enpresaren ondare ekonomikoa: enpresa batek edo erakunde batek dituen ondasun, balio
eta kredituen multzoa. Enpresaren ondare ekonomikoa zein den finkatzeko enpresak une
konkretu batean dituen izakinak, mugiezinak, zorrak eta irabazi guztiak kontuan hartzen dira.
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STOCKEN KUDEAKETA
EKONOMIKOA

3

3.1 Stockak eta haien kudeaketaren oinarriak
Stock izena ematen diegu biltegian gordetzen diren materialei ekoizpenerako lehengaiak izan zein
saltzeko prest dagoen produktu bukatua izan. Enpresa guztietan egoten dira sarrerak eta irteerak; eta
stockaren funtzioa da sarrera eta irteera horien arteko oreka gordetzen laguntzea.
Aurreko gaietan aipatu dugun bezala, stock handiak izateak baditu abantailak, merkatu egiten baitu
erositako lehengaien eta gainerako produktuen unitateko prezioa. Gainera, izakin kopuru handiek eskaerei erraz erantzuteko aukera ematen dute. Baina stockak kostu batzuk ere izaten ditu (materialak berak
duena, espazioarena, materialaren manipulazioarena, alferrik galtzeko arriskua…); eta stocka zenbat eta
handiagoa izan, hainbat eta handiagoa da biltegiratze-kostua.
Stock gutxi izateak ere baditu abantailak. Areago, esan liteke stockik ez izatea litzatekeela egokiena
egoera irreal batean; izakinek kostua eta arazoak eragiten baitituzte, etekin zuzenik eman gabe. Baina
stock txikiegiak izanez gero, beti egongo da stock haustura bat gertatzeko arriskua, eta horrek enpresaren
ekonomian eragina izango duten hainbat galera ekarriko ditu: eskari bati ez erantzuteak eragiten duen
kostua, enpresaren irudia kaltetzea, bezeroak galtzeko arriskua…
Argi dagoena honako hau da: izakin-kontuetan ez da komeni muturreko egoeretan egotea. Oreka bat
aurkitu behar da. Oreka aurkitzeko beharrizan horrek eraginda sortu zen izakinen kudeaketa deritzoguna.
Zein da, beraz, izakinen kudeaketaren helburua?
Jarduera honen helburua da zenbait teknika aplikatuz determinatzea zein den une bakoitzean izakin
kopuru egokiena. Prozesuaren etapa bakoitzean, ezberdina izan daiteke izakinen bolumena; hori dela
eta, banaka-banaka aztertu beharko dira etapa horiek. Stock kopuru egokiena zein den zehazteko, enpresaren baliabide fisikoak (biltegien bolumena eta ezaugarriak) ez ezik, haren baliabide ekonomikoak eta
baliabide teknikoak ere ezagutu behar dira.

3.2 Izakinen kudeaketa
Izakinen kudeaketa-sistema ezarri aurretik, ezinbestekoa da definitzea zein maiztasunekin aztertuko
den stocka. Horretarako, aukera bi daude:
`

Aldiroko azterketa. Inbentarioaren azterketa zer maiztasunekin egingo den definitzen da, eta
azterketa-uneetan, soilik, ezagutuko da produktuen kopuru zehatza. Duela urte batzuk, sistema
hau erabiltzen zen biltegi guztietan; baina, azken urteotan, asko hedatu dira sistema informatikoak, eta uneoroko azterketa nagusitu da.

`

Uneoroko azterketa. Uneoroko azterketaren helburua da elementuren baten kopuruan aldaketak izaten diren bakoitzean jakitea zenbatekoa den stock kopurua; hau da, lehengai berri

LANBIDE EKIMENA

17

Elikagaigintza

bat erosi edo produktu bukatu bat saltzen den unean bertan jakitea zer aldaketa izan diren.
Sistema honek eskatzen du erregistro guztiak uneoro eguneratzea; eta hori inbentario informatikoen bidez soilik da posible.
Supermerkatu handietan eta antzeko funtzioa duten enpresetan, esate baterako, uneoro jakin ahal
dute zenbatekoa den izakinen kopurua, kutxazainetako eskanerrek informazio zehatza bidaltzen baitute
etengabe datu-basera. Gainera, beste informazio asko ere bil liteke sistema honen bitartez (aurrerago
ikusiko dugu).
Produktuak ekoizten dituzten enpresetan zailagoa da izakinen kontrol zorrotza egitea, erabiltzen
diren lehengaiek hainbat jatorri dituztenez, hainbat formatu eta kodifikazio izaten baitituzte. Arrazoi horrengatik nekeza izaten da enpresa horietan sistema guztia informatizatzea. Dena den, gaur egun, enpresa
batzuetan aldian behin izakinen azterketa erabiltzen jarraitzen baldin badute ere, uneoroko azterketa
nagusitzen ari da enpresa gehienetan.
Izakinak kontrolatzeko beste modu bat Stocken Errotazioa aztertzea da. Errotazioak adierazten
digu artikulu bakoitza zer maiztasunekin irteten den biltegitik. Artikulu batek errotazio-koefiziente baxua
izateak honako hau adieraziko du: biltegian artikulu horren gehiegizko izakinak ditugula. Errotazio-indize
altua duten osagaiak, berriz, kapitalaren errotazio egokiarekin lotuta egoten dira.
Errotazio Indizea (EI) =

Saldutako unitate fisikoak
Batez besteko inbentarioa unitate fisikoetan

Errotazio-indizearen balio absolutua alda liteke honako faktore hauen arabera: enpresa mota, enpresaren ezaugarriak, enpresaren lan-sektorea… Komeni da indize horretan denboran zehar gertatzen diren
aldaketak grafiko batean adieraztea, produktu bakoitzaren joera zein den ezagutzeko eta, horren bitartez,
stocketan salmenten eraginez gerta daitezkeen aldaketak behatu eta orekarik egokiena topatu ahal
izateko.
ARIKETA
Ogia ekoizten den okindegi batean, urtean 150.000 kg irin, 10.000 kg gatz, 5.000 kg legamia eta
2.550 kg hobegarri ateratzen dira, ogi bihurtuta. Biltegian, batez beste, 1.000 kg irin, 50 kg gatz, 30 kg
legamia eta 15 kg hobegarri dituzte biltegiratuta. Kalkula ezazu goiko lau osagaien Errotazio indizea.
a) Ordenatu lau produktu horiek errotazio-indizerik handiena duenetik baxuena duenera
b) Interpretatu emaitza horiek

3.3 Izakinen kudeaketan eragina duten elementuak
Elikagai enpresa guztietan zenbait lehengaik edo zenbait produktu bukatuk beste batzuk baino
garrantzi ekonomiko handiagoa dute; garrantzi handiko produktu horien kudeaketa oso modu zorrotzean
egin behar da. Izakin horien ardura duen pertsonak erabakiko du produktu bakoitza zer kopurutan eduki
behar den biltegian, eskariak noiz egin behar diren eta zer kopuru eskatu behar den.
Lan hori egin ahal izateko, bezeroen eskariak zein diren jakin beharko du, baita hornitzaileek produktu
bakoitza gure enpresara helarazteko behar duten denbora ere (hornitzailearen erantzun-denbora). Horretaz
gain, stocken arduradunak kontuan hartu beharko du, izakinak edukitzeak eragiten duen kostua.
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Bezeroa
Bezeroa

Eskariak

Bezeroa

HORNITZAILEAREN
ERANTZUN
DENBORA

ZER
NOIZ
ZENBAT

KOSTEAK
3.1 grafikoa. Izakinen kudeaketan eragina duten faktoreak

Bezeroen eskariaren jokabidea
Biltegiak hornitzeko modua erabakitzeko orduan kontuan izan behar dira bezeroen nahien nondik
norakoak, zein diren haien gustuko elikagaiak, salmenta kopurua, modak, bezeroei produktu aukera ugari
izatea gustatzen zaiela… Horiei guztiei aurre egin beharko baitie biltegi-hornikuntzak.
Gure bezeroek egiten dizkiguten eskariez daukagun informazioaren arabera, hainbat sistema erabiliko ditugu izakinak kudeatzeko: eskaria aldez aurretik zehatz-mehatz ezagutuz gero (determinatua),
“aurreikuspen perfektua” izena duen kudeaketa-metodoa erabiliko dugu. Aldiz, eskariak aldakorrak
edo ezezagunak baldin badira, “aurreikuspen ez-deterministak” izena duten kudeaketa-metodoak
erabiliko ditugu.

Kosteak
Izakinen kudeaketan, honako kostu hauek hartu behar dira kontuan:
`

Edozein eskari bideratzeak eragiten duen kostua: kostu administratiboak edo operatiboak
izan ohi dira: norbaitek egin behar izaten ditu eskariak eta, horretarako, denbora bat behar
izaten du; eta denbora horrek kostu bat du.

`

Biltegiratze-kostuak: talde honen barnean lau azpitalde bereizten dira:

9 Eskuratze-kostua → Izakinen kostua, garraioa, zerga bereziak...
9 Izakinen zaharkitze-kostua → izakinak hondatzeko arriskua
saihesteko.
9 Izakinak biltegian egoteak eragiten duen kostua → Lokalaren
amortizazioa edo alokairua, langileena, argi-indarrarena, mantentzea…
`

Stock-hausturaren kostua: ekoizpenaren edo banaketaren etaparen batean lehengai gabe
edo produktu bukatu gabe gelditzeak eragiten duen kostua da hau. Stock-haustura gertatuz
gero, gelditu egin beharko dira makina batzuk, edo ekoizpen-lerro bat, edo enpresa osoa.
Horren ondorioz, bezeroren bat galtzea ere gerta liteke.
Hala ere, ezinezkoa da stock-haustura batek eragingo duen galera ekonomikoa baloratzea,
neurtzen gaitzak baitira arazo horren zenbait ondorio, hala nola bezeroaren konfiantzan piztutako zalantzak.
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Hornitzeko igortze-epeak
Enpresa produktiboetan, hornitzeko igortze-epea da eskaera konkretu bat egiten denetik elementu
hori ekoizteko prozesuan erabiltzeko moduan egon arteko denbora tartea; merkataritza-enpresetan, berriz,
izakinen eskaria egiten denetik salgai jarri arteko epea.

3.4 Stock motak
Stockak kudeatzea oso erraza izango litzateke baldin eta kopuru berdinekoak izango balira beti
bezeroen eskariak, edo eskarien aurreikuspenak zehatzak eta hornitzaileen entrega epeak beti berdinak
balira: kasu horietan, nahikoa litzateke lehengai edo produkturik gabe ez gelditzeko adinako stocka
edukitzea. Baina errealitatea oso bestelakoa da: bezeroen eskariak asko aldatzen dira, bai kopuruari
dagokionez, baita motari dagokionez ere. Beraz oso zaila da aurreikuspenak egitea; gainera, hornitzaileen
entrega epeak ere etengabe aldatzen dira. Hori guztia kontuan hartuz, argi ikusten da ezinbestekoa dela
minimoa baino handiagoa den stock osagarri bat edukitzea.
Hona hemen zein diren stock mota ezagunenak.

Stock arrunta edo aktiboa
Produktu konkretu bat eskatu eta hura biltegian izan arte, denbora bat igarotzen da. Horregatik,
epe horretan ekoizteko behar dugun beste lehengai eduki beharko dugu biltegian. Horri esaten diogu
stock arrunta.

Kantitatea

Stock arrunta egoki kudeatzeko, maximo eta minimo batzuk zehazten dira; minimora heltzean,
eskaria bideratzen da eta maximora heltzeko adina lehengai eskatzen da. Elikagai-enpresak, stockaren
kudeaketaren bitartez, ahalegintzen dira stock arrunt hobezina edukitzen, hau da, stock-hausturarik ez
gertatzeko gutxieneko kopuruak edukitzen eta stock larregi izateak izango lukeen kostua minimizatzen.

Q

Denbora
3.2 grafikoa. Stock arruntaren portaera, denbora-tarte oso luzean aztertuta.

Aurreko grafikoak honako informazio hau ematen du:
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9

Triangeluen altuera → eskariaren kantitatea.

9

Triangelu kopurua → denbora-tarte jakin batean egindako eskari kopurua.

9

Triangeluaren oina → Eskari batetik bestera igarotzen den denbora.
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Dena den, stock arruntarekin bakarrik lan egiteko, honako baldintza hauek izan beharko genituzke beti:
9

Bezeroen eskaria aldez aurretik ezagutzen dugu eta konstantea da.

9

Kostuak ez dira aldatzen.

9

Hornitzaileari kantitate bera eskatzen zaio eskari guztietan.

9

Eskaria egin bezain pronto jasotzen dugu eskatutakoa.

9

Izakinak agortu eta berehala, hasierako kantitatera igotzen (iristen) gara berriro.

9

Hornitzaileak bidaia bakar batean ekartzen digu eskatutakoa.

Ziurtasun-stocka
Stock arruntari batzen zaion stocka da. Aurrerago esan bezala, errealitatean bezeroen eskari kopurua
oso aldakorra da, eta hornitzaileen entrega epeak ere gorabehera asko izaten ditu; horregatik, ezusteko
horien guztien aurrean erantzun ahal izateko (stock-hausturak ekiditeko, alegia), ezinbestekoa izaten da,
askotan, ziurtasun-stocka izatea, hau da, teorian beharrezkoa dena baino stock handiagoa izatea.
Ziurtasun-stockaren bolumena zenbatekoa den erabakitzeko, enpresak kontuan hartu beharko du
norainoko arriskua hartzeko prest dagoen. Enpresa arduradun batzuk asko arriskatzeko prest daude
ziurtasun-stock bolumen oso txikiak edukiz; beste batzuk, aldiz, badaezpadako ziurtasun stock handiagoak
izango dituzte.
Hiru dira ziurtasun-stockak edukitzeko arrazoi nagusiak:
9

Bezeroen eskaria aldakorra da.

9

Hornitze eskaria igortzeko epea aldakorra da.

9

Stock-haustura saihestu behar da.

ARIKETA
2. grafikoa eredutzat hartuz, irudikatu ziurtasun-stocka duen biltegi baten grafikoa.

Stock hobezina
Stock hobezinaren bidez, enpresak gai izan beharko du aurrez ikusitako salmenta ezin hobeari erantzuteko eta biltegian inbertitutako diruari ahalik eta errentagarritasun handiena ateratzeko.
Stock hobezin hori grafiko batzuen bitartez kalkulatzen da; eta grafiko horiek egiteko jakin behar da
zenbateko eskaria duen, urtean, enpresak. Horretaz gain, jakin behar da izakinen eskariak egiteak eta
haiek edukitzeak gastu batzuk eragiten dituela:
`

Eskari bakoitzeko kostua. Enpresak egiten duen eskari bakoitza bideratzeak kostuak ditu:
bulego-kostuak, produktuen garraioa eta harrera.
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`

Izakinak biltegian edukitzeak duen kostua. Izakinak biltegian edukitzeak duen kostua da:
biltegiak balio duena, aseguruak (egotekotan), izakinak manipulatzen dituzten langileen
soldata…

Kostu erantsiak
Gutxieneko
kostu erantsiak

Biltegiratze-kostua

Prestatze-kostua
Eskaera kantitate
egokiena

ESKAERA
KANTITATEA

3.3 grafikoa. Stock hobezina kalkulatzeko grafikoa.

Grafiko honen bitartez, stock hobezina zein den jakin daiteke. Stock hobezina ez da lortzen bi kostu
horietako bat murriztuz, horrek beste kostua handitzea baitakar. Helburua kostu integrala gutxitzea da,
hau da, bi kostuen baturaren balioa murriztea. Aurreko grafikoan ikus daitekeenez, kostu integralak aldakortasun txikia dauka minimotik hurbil badago, aldiz, minimo horretatik urrunduz gero, kostua asko handituko
litzateke.

Aurkezte-stocka
Azken kontsumitzaileari saltzeko prest dauden izakinak dira: saltokietan begi-bistan daudenak, apaletan
edo beira atzean.

Zero stocka
Japoniarrek asmatu zuten biltegiko logistika-sistema hau, eta Just In Time (JIT) izena du. Zero stocka
esaten zaio biltegian izakinen beharrezko kantitatea eta beharrezko unean soilik izateari. Stock horrek
eskatzen du eskaria zehatz ezagutzea eta hornitzeko epea egoki betetzea. Sistema honen bitartez, aurreztu
egiten dira stockak eragiten dituen hainbat gastu, tarteko stock guztiak desagertzen baitira.
Adibidez, Eroskik zehaztu egiten die hornitzaileei produktua noiz eta zer baldintzatan ekarri behar
duten, epe laburrak ezarriz eta epe horiek zorrozki kontrolatuz.
ARIKETA
Markinako Eroski supermerkatuan honako kopuru hauekin lan egiten dute, produktu zuriko dilistei
dagokienez:
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9

Apaletako kantitatea: 300 unitate.

9

Batez besteko eguneroko salmenta: 100 unitate.

9

Eskariaren maiztasuna: astean behin.

9

Hornitze-epea: bi egunekoa (egun bat atzera liteke).
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Enpresak jakin nahi du zenbatekoa den eduki beharreko guztirako stocka; horretarako, honakoa
kalkulatu beharko duzu:
9

Aldikako salmentak: aste batean saldutakoa

9

Hornitze-epeko salmentak

9

Ziurtasun-stocka

9

Aurkezte-stocka

9

Stock aktiboa

Guztirako stocka

Grafikoki irudikatu:
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3.5 Eskariaren kantitate egokia
Izakinak egoki kudeatu nahiak buruhausteak ekartzen ditu, daukagun kopuruaren eta haren kostuaren
artean oreka lortu nahian ibiltzen garelako. Arazo handiena izakinen eskari-datuak ezagutzea da; baina
eskaera horretan aldagai askok eragiten dute, eta aldagai batzuk ezezagunak dira.
Garai batean ahalik eta izakin gehien edukitzea zen helburua; baina, XX. mendearen hasieran, ikusirik
zein ziren biltegiratzearen, eskaria gauzatzearen eta izakinen hausturaren kostua, aldatu egin zen biltegiak
kudeatzeko irizpidea. Handik aurrera, enpresek ahaleginak egiten dituzte izakin kopuru egokia lortzeko
neurriak bideratzen.
1916an R.H. Wilsonek asmatu zuen eskariaren kantitate hobezina kalkulatzeko formula matematikoa.
Formula horren bidez, zehaztu nahi zuen kostu oso txikiena daukan eskariaren kantitatea. Wilsonek
mantentze-kostuak eta eskariaren kostuak baino ez zituen aintzat hartu kostu osoa kalkulatzeko orduan.
Ee =

2KEk
I

Ee = eskariaren kantitate ekonomikoa
K = aldiko kontsumoa
Ek = eskari bakoitzeko kostua
I = gai unitateen aldi oroko mantentze-kostua
Wilsonek formula hau egiterakoan, honako hasiera hipotesi hauek izan zituen kontuan:
9

Izakinak kudeatzeko aldagai guztiak ezagunak dira.

9

Denbora unitate bakoitzeko eskaria ezaguna da eta berdin egina.

9

Erosteko prezioak eta fabrikazio-kostuak aldaezinak dira denbora unitate bakoitzean.

9

Ez dago arazorik ez izakinak erosteko, ezta gordetzeko ere.

9

Biltegiratze-epea ezaguna da.

Formula egiterakoan, kostu osoaren stockarekiko deribatu partziala atera zuen eta zerora berdindu.
K0 = Ek × n + I × K /(n × 2)
K0 = kostu osoa

Eskariaren kantitate ekonomikoa (Ee) ezagutu ondoren, formula hau erabiltzen da jakiteko zenbat
bider egin behar den eskaria, epe jakin batean.
n=

K = kontsumitzen den kantitatea aldiko
Ee = eskaeraren kantitate ekonomikoa
n = eskaeraren kopurua aldiko
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R.H. Wilsonek asmatutako eredu honi klasikoa deitzen zaio, eta egun ere erabilgarria da eskariaren
kantitate ekonomikoa (Ee) deritzona kalkulatzeko. Formula horri esker lortutako datuak abiapuntutzat hartuko
ditugu izakinak kudeatzeko garaian.
Dena den, izakinak egoki biltegiratzeak duen garrantzia dela eta, egun, beste banatze-funtzio batzuen
arabera egiten da eskari ekonomikoaren kalkulua: Gaussen banatze-sistema, Poissonen banatze-sistema…
Baina sistema horiek ez ditugu hemen aztertuko behar dituzten funtzio matematikoak azaltzeak luzeegi
joko luke eta.
ARIKETA
Behi Alde enpresak jogurtak saltzen ditu, eta honako datu ekonomiko hauek ditu:
9

Urteko eskari osoa (K): 25.000 unitate

9

Ziurtasun-stocka: 200 unitate

9

Hornitzeko epea: 15 egunekoa

9

Eskari bakoitzeko kostua (Ek): 9,02 €

9

Biltegiratze-kostua unitateko: 0,30 € eguneko

Datu horiek guztiak kontuan harturik, honako hauek kalkulatu:
9

Eskariaren kantitate ekonomikoa (Ee)

9

Urtean zenbat aldiz egin behar dugun eskaria (n)

9

Zerbitzuaren kostu osoa (K0)

3.6 Eskaeraren puntua
Biltegiratzea aztertzerakoan, jakin behar da ezberdinak direla eskaria egiteko unea eta izakinak
hartzeko unea. Bien bitarteko tarte horrek etena ekar lezake enpresaren jardueran, eta etenak, galera
ekonomikoa. Denbora tarte horri berriz jartzeko epea deitzen zaio.
Itxaronaldi hori ondo markatu behar da jakiteko noiz egin beharko dugun gutxieneko izakin kopuruaren eskari berria. Eskari berria egiteko une horri eskari-puntua esaten zaio. Eskariaren arabera determina daitezke gutxieneko kopuru horretara heltzeko irizpideak.
Izakinen eskaria egiterakoan, kontuan izan beharko dira biltegiko izakinak. Izakin horiek nahikoak
izan behar dute, ohiko eskariari eta uste gabeko eskariari erantzuteko. Kopuru horrek erabakitzen du eskaripuntua; eta, kopuru horretara heltzean egiten da eskari berria.
E p = Sz + (Te × Db )

Ep = Eskari-puntua
Sz = Ziurtasun-stocka (ustekabeko eskaerari aurre egitekoa)
Te = Entrega-epea (eskaria egiten denetik izakinak eskuratu artekoa)
Db = Eguneroko batez besteko eskaria
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ARIKETA
HEISA kontserba-fabrikak mendrezka latak saltzen ditu, eta honako datu hauek ditu:
9

Urteko eskari osoa: 4.000 unitatekoa

9

Eskaria egiteko kostua: 6,01 eurokoa

9

Biltegiratze-kostua unitateko: 0,012 euro eguneko

9

Ziurtasun-stocka: 50 unitatekoa

9

Hornitze-epea: 10 egunekoa

Datuok kontuan harturik, kalkulatu ondoko parametroak eta grafikoki irudikatu:
9

Eskariaren kantitate ekonomikoa, Ee

9

Aldiko eskariaren kopurua, n

9

Kostu osoa, K0

9

Eskariaren puntua, Ep

3.7 Stocken sailkapena balio ekonomikoaren arabera: ABC sailkapena
Izakinak hainbat modutan sailka daitezke. Hona hemen adibideak:
9

Erosteko edo ekoizteko balioaren arabera

9

Denbora unitate jakinean erabiliko den izakin kantitatearen arabera

Artikulu guztiek ez dute garrantzi ekonomiko bera, ez enpresaren jardueran ezta artikuluek duten
kostuan ere. Estatistikoki frogatuta dago erreferentzia askorekin lan egiten duten elikagai-enpresa guztietan,
erreferentzien ehuneko txiki batek hartzen duela stockaren balio totalaren ehuneko handi bat. Aldiz,
erreferentzia kopuru handi bat, inbentarioko balioaren ehuneko txiki bat baino ez da. Hau da, stockinbertsioaren zatirik handiena erreferentzia kopuru txiki bati dagokio.
ABC metodoak izakinak hiru taldetan banatzen ditu, bakoitzari jarri beharreko arretaren arabera.
Ikus laukian.
TALDEA

Erosteko edo ekoizteko balioaren arabera

Denbora unitate jakinean erabiltzeko
kantitatearen araberakoa

A

Balio unitario handiko izakinak; baina, normalean, kantitate txikian edukitzen direnak

Ekoizteko prozesuan asko edo sarritan erabiltzen diren izakinak

B

A taldekoak baino balio unitarioa txikiagoa
izanik, dezenteko balioa dutenak

A taldekoak bezain maiz erabiltzen ez direnak

C

Kantitate handia eduki arren, dirutan izakin
guztien balioaren ehuneko txiki bat dira

Ez dira ia erabiltzen

3.1 taula.
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A taldekoak oso kontuan hartzen dira, eskatzen duten inbertsioagatik edota ekoizteko prozesuan
duten garrantziagatik.
B taldekoak, kontuan hartzekoak izan arren, ez dira A taldekoak bezain garrantzitsuak.
C taldekoak dira gutxien kontuan hartu behar direnak. Horrek ez du esan nahi izakin horiek ondo
zaindu behar ez direnik.
Biltegiko izakinak sailkatzeko ABC metodoa hobeto ulertzeko, hona hemen ariketa bat:
ARIKETA
Ondarroako delicatessen denda txiki batek, honako produktu-eskaintza hau du, besteak beste:
9

Angula freskoak, kiloka

9

5 kg-ko antxoa erdi-kontserbako latak

9

500 g-ko kabiar-latak

9

Bisigu freskoa, kiloka

9

Sari bereziak jaso dituzten Erronkariko gaztak

9

500 g-ko hegaluze-mendrezkako latak

9

500 g-ko (gramoko) hegaluze-latak

2004ko abenduaren 31n izakinen inbentarioa egin zuten, eta honako taula honetara bildu informazioa:
Unitateak

Unitateak
(ehunekotan)

Izakinen balioa

Izakinen balioa
(ehunekotan)

Angula freskoa (1kg)

10

%1

120.202,42

% 38,0

Antxoa erdikontserbako latak (5 kg)

10

%1

90.151,82

% 28,7

Kabiar-latak (500 g)

50

%5

45.075,91

% 14,3

Bisigu freskoa (1kg)

80

%8

24.040,48

% 7,7

Sari bereziak jaso
dituzten Erronkariko
gaztak (1kg)

150

% 15

18.030,36

% 5,7

Hegaluze-mendrezkako
latak (500 g)

200

% 20

12.020,24

% 3,7

Hegaluze-latak (500 g)

500

% 50

6.010,12

% 1,9

1.000

% 100

315.531,35

% 100

Artikulu mota

GUZTIRA

3.2 taula.

Bildu informazio hau grafiko batera, Y ardatzean Inbertsioen zenbatekoa jarriz ehunekotan; eta X
ardatzean, artikulu unitateen zenbatekoa ehunekotan. Interpretatu lortutako grafikoa.
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Esan bezala, izakinak hiru kategoriatan sailkatzean oinarritzen da ABC eredua:
9

A izakinak. Horniketa-kudeaketarako artikulu garrantzitsuenak dira: biltegiko artikuluen
% 20 izan arren, izakinen balio totalaren % 60tik % 80ra bitartean har dezakete, guztira.
Izakin hauek oso zorrotz eta zehatz-mehatz kontrolatu eta aztertu behar dira, haiek baitute
balio ekonomiko handiena hornikuntzarako.

9

B izakinak. Izakin hauek ez dira hain garrantzitsuak enpresarentzat. Hala eta guztiz ere,
kontrol-sistema bat eduki behar da, baina ez aurreko izakinena bezain zorrotza. Biltegiko
produktuen % 30 izan daitezke, baina biltegiko balioaren % 10etik % 20ra bitartean hartzen
dute.

9

C izakinak. Horniketa-kudeaketarako garrantzi txikiena duten izakinak dira. Beraz, ez dira
berariaz kontrolatu behar, nahikoa da metodo sinplifikatuenekin eta gertuenekoekin kontrolatzea. Enpresaren izakinen % 50 dira, baina biltegiaren balio totalaren % 5etik % 10rako
balioa baino ez dute.

ABC ereduaren azpian dagoen ideia honako hau da: izakin-kategoria bakoitzak kontrol-maila
ezberdina behar duela. Zenbat eta handiagoa izan inbentarioan sartutako elementuen balioa, orduan eta
zorrotzagoa izan beharko du kontrolak. A izakinek ibilgetuaren baliabide kopuru handiena hartzen dutenez,
oso zorrozki kontrolatu behar dira. Beharrezkoa izango da izakin horiek kopuru egokian edukitzea, eta
segurtasun stocka ahalik eta txikiena izatea. Horretarako, ezinbestekoa da eskariaren aurreikuspen
zehatzak egitea, inbentario etengabearen sistemak erabiltzea eta aldez aurretik zehatz-mehatz aztertuta
izatea erosketa-politika. B eta C kategorietako elementuentzat, berriz, nahikoa izan daiteke beste kontrolsistema bat erabiltzea, aldizkako inbentarioen eredua erabiltzea alegia.

Kostuen
ehunekoa

Azpiko grafikoak ABC sailkapenaren esanahiari buruzko zenbait datu ematen dizkigu. Ehunekoak
ez dira adierazten, oso aldakorrak izan baitaitezke enpresa batetik bestera. Ideia honako hau da: A
produktuek oso balio altua dutenez, kontrol zorrotza ziurtatzen duten ereduak aplikatu beharko zaizkie;
aldiz, gainontzeko produktuekin kontrolerako eredu malguagoak erabil genitzake, lehen multzo horretatik
aldentzen doazen heinean.

C
B
A
Produktuen
ehunekoa
3.4 grafikoa.
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LANAK

4

4.1 Sarrera
Biltegietan antolaketa- eta kudeaketa-lanak egiten dira. Biltegiko lanak aurrera eramateko ezinbestekoa da eginkizunak zein diren identifikatzea, eta eginkizun horiek modu antolatuan egiteko oinarriak
ezartzea.
Lehenik eta behin, ikusiko dugu zein diren, nolakoak diren, zer helburu dituzten eta zer ondorio eragiten
dituzten biltegietan egiten diren lanek, horrela hobeto ulertu ahal izango baitugu zer den biltegi bat antolatzea eta kudeatzea.

4.2 Biltegiak kudeatzea
Kudeatzea da eskura ditugun baliabide guztiak erabiltzea, aurretiaz zehaztutako helburu batzuk
lortzeko.
Biltegiak kudeatzeko orduan, baliabide ugari erabili beharko ditugu, eta baliabide horiekin egiten
ditugun lan guztiei ahalik eta etekin handiena ateratzen saiatu behar dugu. Honako hauek dira biltegietan
egiten ditugun lanetariko batzuk.
`

Produktuen sarrerak kudeatu: sarrera horiek programatu, kontrolatu eta onartu. Aldez aurretik
zehaztuta egon behar du non kokatu behar diren lehengai horiek biltegian.

`

Izakinen kokatze-lana kudeatu: izakinak biltegiratzeko, hainbat metodo erabil daitezke, beti
ere kontuan hartuz helburu bi ditugula: espazioa ahalik eta ondoen aprobetxatzea eta lehengaiekin egin beharreko manipulazio-lanak ahalik eta gehien gutxitzea. Biltegi berean biltegiratzemetodo bat baino gehiago erabil daiteke. Aurrerago ikusiko dugu zein diren biltegiratze-metodo
horiek.

`

Biltegiko izakinen balorazioa egin: izakinak baloratzeko hainbat metodo daude; erabilienak
dira First In First Out (FIFO), Last In First Out (LIFO) eta Batez besteko Prezio Haztatua (BPH).
Aurrerago aztertuko ditugu.

`

Pickinga kudeatu: picking hitzak hau esan nahi du: produktu konkretu bat aukeratu eta
prestatu, biltegitik ateratzeko. Biltegian, bai produkziogunetik eta bai kanpotik jasotzen diren
eskariak antolatu behar izaten dira, eta zehaztu behar izaten da zer, noiz eta zenbat unitatetan
atera beharko den, eskari bakoitzari erantzuteko.

`

Eskaintza bereziak prestatu: batzuetan, produktu jakin baten eskaintza bereziak egiten dira
enpresetan: pack bereziak, promozioak… Eskaintza berezi horiek ere biltegiko langileek prestatu
beharko dituzte.
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`

Produktu bukatuen irteerak kudeatu: irteera horiek planifikatu eta kontrolatu beharko dira,
eta produktuak enbalaje egokitan jarri eta ondo etiketatu.

`

Fluxu fisikoak antolatu: aurrerago esan dugun bezala, optimizatu egin behar dira bai izakinek
bai langileek egiten dituzten ibilbideak: zenbat eta laburragoak eta erosoagoak izan hobe,
azkarrago eta hobeto egingo baita lan. Horretarako, baliabide egokiak izan beharko ditugu
biltegian: baldak, eskorgak, igogailuak, garraiatze-zintak…

`

Hornitzaileen zerrenda kudeatu: hornitzaileen zerrenda eguneratua izan behar dugu, uneoro
jakiteko zeinek eskaini ahal digun behar dugun produktua, behar dugun unean, eta baldintza
egokienetan.

`

Bezeroen zerrenda kudeatu: zehatz-mehatz ezagutu behar dugu bezeroek zer eskatu
diguten, baita eskari bakoitza zein egoeratan dagoen, momentu bakoitzean: banatzeko prest,
banatzen, ekoizten, banatuta...
Horretaz gain, honako xehetasun hauek ere kontuan izan beharko dira:
9 Bezero batzuk lehentasunik izatekotan, zehaztuta egon beharko du zein bezerok izango
duten lehentasuna.
9 Eskariak multzoka jartzeko aukera izateak erraztu eta merka dezakeela lana.
9 Batzuetan, ez dela posible izango bezeroak eskatutako guztia entrega bakar batean
ematea, eta entrega bat baino gehiago egin beharko direla.
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`

Biltegiko izakinak kudeatu: produktu motaren arabera, ekoizpen- edo iraungipen-dataren
arabera, kokalekuaren arabera, erabileraren arabera…

`

Stock-hausturaren bat gertatzekotan, zein produkturekin gerta daitekeen eta egoera
horri nola aurre egin dakiokeen zehaztu.

`

Erreferentzia bakoitzaren ezaugarriak ezagutu: komeni da ahalik eta informazio gehien
edukitzea erreferentzia bakoitzari buruz: biltegira noiz sartu den, zein iraungipen-data duen,
zein kantitatetan dagoen, noiz eskatu behar den gehiago, zein baldintzatan biltegiratu behar
den…

`

Inbentarioa kudeatu: zehaztuta egon behar du inbentario fisikoak maiztasun jakin batekin
edo era aleatorioan egingo diren. Inbentario fisiko horietan izakin guztiak zenbat daitezke,
edo soilik batzuk.

`

Dokumentazioa editatu: biltegiko lana modu antolatuan eta planifikatuan egin ahal izateko,
behar-beharrezkoak izango dira idatzizko zenbait dokumentu; adibidez, izakin bakoitza non
kokatu behar den adierazten duten txartelak, barra-kodea duten etiketak, izakin-zerrendak,
bezeroen eta hornitzaileen zerrendak, datu estatistikoak, izakinen birjartze-zerrendak…

`

Biltegiko lanak jarraitu eta kontrolatu: stockek egoera onean biltegiratuta jarraitzen dutela
egiaztatu beharko da, baita instalazioen mantentze-lanari eta pertsonen segurtasunari
dagozkion neurriak ere.

`

Biltegia bera enpresa bat balitz bezala administratu, bere ekonomiari, finantzei, alderdi
komertzialari eta giza baliabideei dagokienez.
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Gaur egun, ezinezkoa da elikagai-enpresa handien biltegiak kudeatzea baliabide informatikoak erabili
gabe. Biltegia modu eraginkorrean kudeatu nahi duten enpresentzat ezinbesteko baliabide bihurtu dira
berrikuntza informatiko asko eta asko. Izan ere, informatika nahitaezko erreminta da izakinen edozein fluxu
fisikok berarekin batera daraman informazio fluxu guztia bildu eta modu eraginkorrean erabili ahal izateko.
Adibidez, txakolina ekoizten duen enpresa batera Hondarribi Zuri barietateko 100 kg mahats iristen
direnean, informazio asko etorriko da mahatsarekin batera: mahats horren ekoizlearen datuak, noiz sartu
den mahatsa gure biltegian, zein heldutasun-puntu duen, noiz prozesatu beharko den mahats hori, 100
kg horietatik zenbat litro txakolin ekoitzi ahal izango ditugun, noizko egon daitekeen txakolin hori prest…

4.3 Biltegiko lanaren antolaketa
Enpresa erlazio multzo bat da. Erlazio horiek botere-, koordinazio- eta komunikazio-erlazioak dira,
eta aldez aurretik antolatu behar dira. Horretarako, ezinbestekoa da egin beharreko lanak definitzea, lan
bakoitzaren arduraduna ezartzea eta arduradunen arteko koordinazioa bideratzea. Egitura hori enpresaburuak zehazten du.
Biltegiko lana antolatzea ere ezinbestekoa da, enpresan aurretik zehaztutako helburuak lortu nahi
baldin badira.
Produktuek dituzten ezaugarriak direla-eta, alda litezke biltegia antolatzeko moduak; baina, funtsean,
biltegiaren aktibitate-maila izango da hura antolatzeko moduan eragin handiena izango duen faktorea.
Hona hemen biltegiratzean eragiten duten faktoreak:
9

Biltegiratu beharreko erreferentzien kopurua.

9

Erreferentzia bakoitzeko biltegiratu behar diren gehieneko, gutxieneko eta batez besteko
kantitateak.

9

Erreferentzia bakoitzaren errotazio-indizea.

9

Erreferentzia bakoitzetik zer izakin kopuru sartzen den urtean zehar biltegira.

9

Zenbat aldiz eta zenbat lekutara bidaltzen diren izakinak.

9

Kargako unitate motak eta haien erresistentzia.

9

Biltegiko izakinen urteroko balorazioa, berrornitzea noiz eta zer kopurutan egiten den kontuan
hartuta.

9

Batzuetan, izakin batzuk (trantsituak) zuzenean igarotzen dira sarreratik irteerara, izakin
horien kopuruaren arabera ere aldaketak izan litezkeela biltegiaren antolaketan.

Aipatu ditugun ezaugarri horiek guztiak aztertu eta gero, zehaztu ahal izango dugu zein izango diren,
biltegi konkretu bakoitzean, antolaketa-eredurik egokiena, biltegiratze-metodorik eraginkorrenak eta langile
bakoitzak egin beharko duen lana.

4.4 Biltegiko lanak
Edozein biltegitan egin beharreko lanak honela sailka daitezke:
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`

Harrera: lehenengo une honetan, berrikusi beharko dira biltegiratu beharreko izakinen kopuruak, kalitatea eta gainontzeko ezaugarriak, hornitzaileek dena eskatutako moduan ekarri
duten baieztatzeko. Izakin horiek ibilgailutik jaitsi, identifikatu, etiketatu eta modu egokian
antolatu beharko dira biltegian erraz kokatzeko.

`

Biltegiratu: izakin horiek biltegiko kokalekuetatik garraiatu beharko dira, eta aurretik definitutako lekuetan jarri. Gainera, noizean behin, gerta liteke biltegiratuta dauden izakinak tokiz aldatu
behar izatea. Pickinga ere birjarri beharko da, tokatzen denean.

`

Eskariak prestatu (Pickinga): eskari bat jasotzen denean, izakin horiek kokatuta dauden
lekuetatik hartu behar dira, aldez aurretik ezarritako metodoa erabiliz. Horretaz gain, prestatu,
etiketatu eta, ahal dela, multzoka jarriko dira bidali beharrekoak. Behin izakinak prest daudenean, igortzegunean kokatuko dira.

`

Igortzeak: igorri behar diren izakin horiek azkeneko aldiz ikuskatuko dira, eta egoki jarrita
daudela konprobatuko da.

`

Administrazio-lanak: administrazio-taldea arduratuko da biltegiko lanekin loturik dauden
administrazio-lan guztiak egiteaz.

Biltegiko lana modu egokian antolatzeko, definitu egin beharko dira biltegiaren helburuak (enpresako
helburuekin bat etorri behar dute). Behin helburuak zehaztuta, definitu ahal izango da zer eta nola kudeatu
behar den biltegian.
Zenbait lan, hala nola kamioi batetik palet bat jaitsi eta toki egokira eramatea, eta ekintza hori egiteko
behar den denbora zein den, hainbat aldiz errepikatuko da. Ikuskatze- eta kontrol-lanek, berriz, egun osoko
zikloa izan dezakete. Eta lan konplexuagoek ziklo luzeagoak izango dituzte.
Ekintza edo lan horiek diseinatu edo planifikatzeko fluxu-diagramak erabili ohi dira. Lan horiek egiteko
jarraitu behar diren urratsak multzokatu eta fluxu-diagramen bidez irudikatzen dira. Diagrama horietan,
honako datu hauek adierazten dira:
9

Ekintzaren iraupena eta maiztasuna.

9

Ekintza egiteko eduki beharreko ezagutza edo esperientzia.

9

Ekintzen arteko erlazioak.

9

Informazio-fluxuak.

9

Ekintzak egin ahal izateko beharrezko ekipoak.

Fluxu-diagrama horiek garatzeko zenbait ezaugarri ezagutu beharko da:
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9

Pertsonalak beharko dituen baliabide teknikoak.

9

Egin beharreko esku-lanak.

9

Lan administratiboak.

9

Ekintza teknikoak (mekanikoen mantentze-lanak, informatika-beharrak, kalitate-kontrolak…).

9

Pertsonalaren prestakuntza-maila.
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5

5.1 Biltegiak
Biltegi baten irudia burura datorkigunean, ia beti espazio zabal eta itxi batean pentsatzen dugu.
Hiztegietako definizioaren arabera, biltegi hitzak honako hau esan nahi du: “edozein motatako izakinak
gordetzeko espazioa, berau estalia edo estali gabea izan daitekeelarik”.
Aurreko gaietan aztertu dugu zein diren biltegiek betetzen dituzten funtzioak, eta baita zein diren
bertan biltegiratzen diren izakinen funtzioak ere. Gai honetan biltegi motak eta haiek antolatzeko erak
landuko ditugu, eta biltegietan aurki daitezkeen guneei ere erreparatuko diegu.

5.2 Biltegi motak
Sailkapena egiteko erabiltzen den irizpidearen arabera, era askotan bana daitezke biltegiak:

Biltegiratutako izakin motaren arabera
9

Lehengaien biltegiak: ekoizpen-prozesuan zehar eraldatuko diren izakinak biltegiratzen dira
haietan. Normalean, ekoizpenguneetatik gertu egoten dira kokatuta, horrela langileen zein
produktuen desplazamenduak murriztu, laburtu eta azkartzen direlako.

9

Produktu erdi-landuen biltegiak: ekoizpen-prozesua erabat bukatua ez duten izakinak biltegiratzen dira haietan, eta, normalean, bi ekoizpenguneren artean egoten dira kokatuta.

9

Produktu bukatuen biltegiak: salmentara bideratuko diren produktuen biltegiak dira. Banaketaz arduratzen den logistikaren atalari dagokionez, biltegi hauek eta berauetan biltegiratutako
produktuak dira garrantzitsuenak.

9

Aldagaien biltegiak: ekoizpenerako erabiltzen diren ekipoentzat beharrezkoak diren ordezko
piezen biltegia izango da hau. Elikagai-enpresetan, pieza horiek ezingo dira elikagaiekin batera
biltegiratu.

9

Ekoizpenerako gainontzeko osagaien biltegia: ekoizpenerako erabiltzen diren lehengaiez
gain, ontziak eta enbalajeak ere beharko dira. Elikagaien eta gainerako osagai hauen artean
kutsadura gurutzatua izateko arriskua dagoenean, biltegi bereiztu batean egon beharko dute.

9

Garbikarien biltegia: elikagai-enpresetan oso garrantzitsua da garbitasuna. Garbiketa egin
ahal izateko, garbikari ugari eduki beharko ditugu biltegian. Garbikari horiekin kontu handiz ibili
behar dugu elikagaiak kutsatzeko arriskua ekiditeko.
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Banaketak logistikan duen funtzioaren arabera
9

Bukatutako produktuen biltegiak: banatzeko prest dagoen produktu bukatua biltegiratzen
da haietan. Produktuak banatzen diren heinean, ekoizpenguneek birrornitzen dituzte biltegi
hauek.

9

Lekuan lekuko biltegiak edo erregulazio-biltegiak: probintzia-, eskualde- edo herri-biltegiak
izan daitezke; haien funtzioa da dagokien inguruko sistema logistikoaren izakinak biltegiratzea.

9

Trantsitu-biltegiak edo plataformak: garraio-beharrei erantzuteko eratzen diren biltegi
erraldoiak dira. Elikagaiak biltegi horietan biltegiratuta izateak eta manipulazio-lanek kostu
handia izaten dute, baina bolumen oso handiekin lan egiten dutenez, errentagarriak izan
daitezke.

9

Aldi baterako biltegiak: produktu galkorrak biltegiratzeko biltegiak dira hauek.

Izaera juridikoaren arabera
9

Enpresaren beraren biltegiak: enpresak lur sail bat eros lezake, bertan biltegi bat eraiki eta
biltegi hori ibilgetuz eta makinaria egokiz hornitu. Azken urteotan guztiz prest dauden biltegiak
ere saltzen dira, “Giltza eskura” edo “Llave en mano” deritzon erosketa-sistemaren bitartez.

Enpresa biltegiaren jabe izateak dituen abantailak:
9 Errentagarritasuna, baldin eta erabilera handia ematen bazaio.
9 Biltegia enpresarena denez, bertan egiten diren lanekiko kontrol zorrotzagoa egin ahal
izango da, eta, ondorioz, produktu hobea eskaini ahal izango zaio bezeroari (teorian).
9 Espazioa modu batean edo beste batean erabili ahal izateko askatasun handiagoa.
9 Biltegiratze-prozesuaren osagarriak diren beste elementu batzuk —hala nola, salmenta
bulegoa, garraiobideak gordetzeko gunea…— bertan kokatzeko aukera.
Arazoak ere badituzte biltegi mota hauek:
9 Garrantzitsuena, hasierako inbertsio handia da. Lurra, eraikuntza eta gainerako osagaiak
erosi behar dira; eta horrek kostu handia du.
Hala ere, batzuetan, produktuaren edo sistema logistikoaren berezitasunengatik, derrigorrez lan
egin behar izaten da biltegi mota honekin.
9 Alokatutako biltegiak: biltegi horietan biltegiratzen diren produktuen jabea ez da biltegiaren
jabea. Elikagai-industrietan gauza arrunta da biltegiak alokatzea, eta, gero, enpresak
berak bere beharrizanen arabera hornitzea. Hori dela eta, alokairuaren kostuari gehitu
behar izaten zaio biltegia modu egokian hornitzeko beharrezkoa den kostua. Dena den,
lehenago erosketaren kasurako aipatu dugunez, egun, enpresa askok guztiz hornituta
eta lanean hasteko prest dauden biltegiak alokatzen dituzte; halakoetan elikagaiak ekoizten
dituen enpresaren buruak ez du zertan arduratu produktuen biltegiratzeaz.
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Alokatutako biltegiek abantaila hauek dituzte:
9 Hasierako inbertsioa ez da handia
9 Biltegiak erabiltzen direnean soilik ordaindu beharko da
9 Errazago lekualda daiteke biltegia
Biltegietan bi alokairu-modalitate daude:
9 Espazio bat edo bolumen bat soilik alokatzea.
9 Espazioaz edo bolumenaz gain, beste zenbait zerbitzu ere alokatzea. Zerbitzu horiek
honako eginkizun hauek har ditzakete beren gain: eskariak prestatu, produktuak paketatu,
etiketak jarri, albaranak prestatu…

Manipulazio-tekniken arabera
9

Biltegi arruntak: biltegi horietan sistema klasikoak baino ez dira erabiltzen: apalak, eskorgak,
esku-lan handia…

9

Bloke biltegiak: kasu horretan ez dago paletak kokatzeko inolako euskarririk, paletak bata
bestearen gainean pilatzen dira.

9

“Drive-in” biltegi zurrunak: biltegi horien ezaugarririk bereizgarriena da ez dutela korridorerik,
espazioa ondo aprobetxatzeko. Izakinak kokatzeko edo hartzeko eskorgak apalen artean
sartu ahal izaten dira.

9

Biltegi dinamikoak: izakin multzo zurrunez osaturiko biltegiak dira, pasillorik gabeak; baina
kasu honetan, izakinak mugi daitezke balden barnean. Normalean, sartzen diren lekutik irristatzen dira izakinak atera behar duten lekura, grabitatez edo sistema automatikoz lagunduta.
Biltegi horiek oso egokiak dira FIFO sistemari eusteko.

9

Biltegi automatikoak edo semi-automatikoak: biltegi mota horretan automatikoki higitu
ahal izaten dira biltegiratzeguneak. Horri esker, kontrol-puntutik biltegiko edozein puntutara
edo edozein izakinetara hel daiteke.

9

Biltegi auto-euskarriak: biltegi hauetan baldek funtzio bikoitza betetzen dute: alde batetik
izakinak biltegiratzeko egiturak dira; eta, beste alde batetik, eraikuntzaren beraren euskarriak.

5.3 Izakinen biltegiratze egokia lortzeko printzipioak
Biltegi mota edozein izanda ere, honako printzipio edo arau hauek kontuan izan beharko ditugu beti,
hura antolatzeko orduan:
9

Biltegia ezin da elementu isolatua izan enpresan, guztiz erlazionatuta behar du egon gainerako
funtzio edo prozesuekin. Biltegiaren planifikazioak bat etorri behar du enpresaren helburu
eta politika orokorrarekin.

9

Izakinen biltegiratzeak eragiten duen kostua minimoa izan dadin, ahalik eta izakin gutxien
eduki beharko da biltegian, baina beti ere, eskaintzen dugun zerbitzuaren edo produktuaren
kalitatea arriskuan jarri gabe, besteak beste, stock-hausturak saihestuz.
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9

Biltegiaren bolumen osoa ahalik eta modurik eraginkorrenean erabili beharko da.

9

Biltegi barruan ematen den trafikoa optimizatu behar da, hau da, zenbat eta distantzia laburragoak izan eta maiztasun txikiagoak erabili, hobe.

9

Biltegian lan egiten duen pertsonalak istripurik jasan ez dezan, gure esku dauden prebentzioneurri guztiak ezarri beharko dira.

9

Elikagaiak biltegiratzen ditugunez, haiek eskatzen dituzten higiene-baldintzak eta tenperaturaeta hezetasun-mailak errespetatu behar dira.

9

Biltegiak ahalik eta moldagarriena izan behar du, enpresaren beharrak aldatu arren, modu
egokian bete ahal izateko biltegiratze-funtzioa.

5.4 Biltegietan bereiz daitezkeen guneak
Biltegietan egin behar diren lanen kostua guztiz erlazionatuta dago langileek lan horiek burutzeko
aurkitzen dituzten zailtasunekin edo erraztasunekin. Beraz, biltegiko guneek egokituak egon behar dute
lan mota guztiak egin ahal izateko eta lana optimizatzeko.
Biltegietan bereizten diren gune nagusiak ondoko irudian adierazten dira:

1

5
6

NASA

4

NASA

2

7

3

1. Zerbitzugunea

5. Picking edo prestaketagunea

2. Harrera eta kontrolgunea

6. Irteera eta egiaztatzegunea

3. Itzulitakoen gunea

7. Bulego eta zerbitzugunea

4. Stock eta erreserbagunea
5.1 irudia.

Biltegi batean bereiztu daitezkeen gune nagusiak ondoko hauek dira:
`

36

Nasak eta karga-/deskarga-lanak egiteko guneak (1): gune horietan, izakinak ekarri edo eraman
behar dituzten ibilgailuek maniobratzen dute kargak edo deskargak egiteko. Atal horretako lanik
nabarmenena kamioien edukiontzira heltzea izaten da; egunean zehar, behin eta berriro egin
beharko da lan hori. Nasek kamioien edukiontzien altuerara egokituta egon behar dute, izakinen
karga- eta deskarga-lanak erraztu eta azkartzeko. Horrelako guneak modu egokian diseinatzeko,
erabiliko diren kamioien neurriak eta pisuak ezagutu behar dira. Gainera, aldi berean kamioi bat
baino gehiago hartu edo bidali behar izango badugu, eta sarrera eta irteera bat baino gehiago

LANBIDE EKIMENA

Logistika

egon beharko da. Deskarga edo karga egingo den guneen tamaina egokia determinatzea oso
zaila izan daiteke; baina kamioien sarrerak eta irteerak ondo programatzeko aukera baldin badago,
asko murriz daiteke beharrezkoa den espazioa.
`

Izakinen harrera eta kontrolgunea (2): behin ibilgailutik jaitsi ondoren, ikuskatu egin behar dira
izakinak, zehatz-mehatz jakiteko eskatutako izakina jaso dugula, eskatutako kantitatean jaso
dugula, eta elikagaiek segurtasun- eta kalitate-eskakizun guztiak betetzen dituztela. Izakinak
beren motaren eta dagokien biltegiratze-sistemaren arabera sailkatuko dira.

`

Itzulitakoen gunea (3): itzulerak egotekotan, gune bereiztu bat izan beharko dugu itzulitako izakin
horiek kokatzeko. Bezeroak onartu ez baldin baditu, arrazoiren batengatik izango da. Gerta liteke
elikagai horiek egoera onean ez egotea, eta, enpresan ditugun lehengai edo produktu bukatuekin
biltegiratuz gero, kutsadura gurutzatua eragin ahal dute. Itzulitako izakinak aldi baterako soilik
egongo dira gune horretan, eta, denbora horretan, aztertu eta erabaki beharko da haiekin zer
egin.

`

Stockgunea (4): gune horretan, denbora jakin baterako biltegiratuko dira izakinak, eta gorde
behar ditugun izakin guztiak biltegiratzeko adinako espazioa izan beharko dugu. Horretaz gain,
izakinak uzteko eta jasotzeko sistemak beharko ditugu. Elikagaiek baldintza berezi batzuetan egon
behar dute biltegiratuta: higienea, tenperatura, hezetasuna eta abarrak kontuan hartuz.
Izakinak biltegiratzeko zer tamainatako guneak eta zer neurritako pasilloak beharko ditugun definitzeko, jakin beharko dugu zein den biltegiratze-sistema eta zein diren biltegiak dituen manipulazioeta manutentzio-ekipoak.
Izakinak non eta nola kokatu behar diren erabakitzeko orduan, oso kontuan hartu behar dira bost
kontzeptu hauek:
9 Manipulazio-kostuak murriztu behar dira.
9 Biltegiko espazioa (bolumena) ahalik eta ondoen aprobetxatu behar da.
9 Langileen segurtasuna bermatu behar da.
9 Elikagaien segurtasuna bermatu behar da.
9 Instalakuntzak egoera onean eduki behar dira.
Horretaz aparte, kontuan hartu behar da FIFO araua jarraitu beharko dugula izakinak baldetan
kokatzeko, eta lana era egokian bete ahal izateko moduan egon beharko dutela pasilloek eta biltegiko lanak egiteko beharrezkoak diren ekipo guztiek.

`

Eskariak prestatzeko gunea (Picking-gunea) (5): picking izena duen lana honako hau da: izakineskari bat dagoenean, eskatutako izakin horiek biltegitik hartu eta igortzegunera eramatea.
Izakinak biltegitik hartzeko hiru modu daude:
9 Banakako hautaketa: kasu horretan, produktu konkretu bat hartzen da kokaleku zehatz
batetik.
9 “Hartze-ibilbidea”: produktu bat baino gehiago jasotzen da aldiro, ibilbide konkretu bat
eginez. Ibilbide bakoitzean jaso daitekeen izakinen kopurua, lan hori burutzen duen pertsonaren, edukiontziaren edo ekipoaren araberakoa izango da.
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9 Guneko hartzea: langile bakoitzari gune bat ematen zaio eta, gune horretatik produkturen
bat edo batzuk jaso behar direnean, hark egin beharko du lan hori, banaka edo ibilbideak
jarraituz.
Biltegia automatizatuta badago, automatek edo robotek egingo dituzte lan horiek. Ekipo horiek bi
lan egin ditzakete: izakinak harreragunetik hartu eta baldetan kokatu; eta izakinak baldetatik atera
eta igortzegunera eraman.
Aldi berean, eskari bati baino gehiagori erantzun nahi baldin badiogu, kontu handia izan beharko
dugu Picking-gunean. Lana horrela eginez, murriztu egiten da izakinak stock gunetik ateratzeko
behar den denbora, baina konplexuagoak izaten dira ondorengo sailkatze-lanak.
Edozein kasutan ere, stock gunetik ateratako izakinak kokatzeko gunean, behar adinako espazioa
izan beharko dugu, bertan lanean jarraitu beharko da-eta izakin horiekin.
`

Izakinen irteera eta ikuskatzegunea (6): kamioiak edo ibilgailuak kargatu baino lehen, ziurtatu
behar da zehatz-mehatz bidaltzen dela bezeroak eskatu diguna.
Irteeragune horretako lanetariko bat paletizazioa da: produktuak paleten gainean modu egokian
kokatzea. Paletizazio hori film termo-erretraktila edo flejeak erabiliz egin daiteke. Lan horiek, modu
automatizatuan egiten ez badira, espazio handi samarra hartzen dute.

`

Bulegoen eta bestelako zerbitzuen gunea (1 eta 7): aurretik aipatu dugun bezala, biltegietan
lan administratiboak ere egiten dira. Lan horien motaren, kopuruaren eta antolaketaren arabera,
era bateko edo beste bateko ezaugarriak izan beharko dituzte gune horiek. Horretaz aparte,
kontuan hartu behar da biltegietako zein bulegoetako langileek beste zerbitzu batzuk beharko
dituztela beren lana egin ahal izateko: jantokia, aldagela, komunak…

`

Beste zenbait gune:
9 Hozkailuak edo/eta izozkailuak: zenbait elikagai biltegiratu ahal izateko, tenperatura
baxuak behar izaten dira. Beste edozein izakinekin egiten den bezala, kasu horretan ere,
tenperatura baxuan biltegiratuko diren izakin horien kopurua eta errotazio indizea kontuan
hartuz erabakiko dugu zenbat hozkailu edo izozkailu, eta zer tamainatakoak, beharko
ditugun. Horretaz aparte, produktu bakoitzak behar dituen tenperatura eta hezetasun
baldintzak ezagutu beharko dira.
9 Ontziak, enbalajeak eta paletak biltegiratzeko gunea: elikagaiak ontziratzeko eta enbalatzeko ontziak eta enbalajeak enpresan eduki beharko dira biltegiratuta; baina ezin izango
dira elikagaiekin batera biltegiratu, kutsadura gurutzatua gertatzeko arriskua ekiditeko.
Paletak ere erabiltzen dira biltegietan. Sarritan, paletak trukatu egiten dira, hau da, paletak
bidali dizkigun hornitzaileari beste palet batzuk itzultzen dizkiogu; eta gure bezeroek ere
guk bidali adina palet itzuli behar digute. Dena den, paletak biltegiratzeko gune bat behar
izango dugu.
Horretaz gain, zenbait kasutan, bezeroak ontzi hutsa bueltatzen digu behin produktua
kontsumitu ondoren (adibidez: kristalezko ontzi batzuk). Gure enpresan horrela lan egiten
badugu, gune bat eduki beharko dugu ontzi huts horientzat. Gune horretan, ontziak garbitu
eta berriz erabiltzeko prestatu beharko dira.
Paletak edo ontziak berreskuratze horri “Itzulerako Logistika” esaten zaio.
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9 Mantentze-lanen gunea: eskorgak eta izakinen manipulaziorako beharrezkoak diren
gainerako ekipoak gordetzeko ere gune bat behar izango dugu. Horretaz aparte, mantentzelanen gunea espazio egokia izan daiteke enpresan bertan egin daitezkeen konponketa
txikiak egiteko ere.
9 Garbiketa-produktuak gordetzeko gunea: garbiketa-produktu asko toxikoak edo arriskutsuak izan daitezke; horregatik, biltegi bereiztuak eta egokituak beharko ditugu haiek
biltegiratzeko, eta ziurtatzeko ez direla kontaktuan egongo ez elikagaiekin ez ontziekin.

5.5 Biltegiratze metodoak
Aurretik esan dugun bezala, biltegiratzearen helburu garrantzitsuenetarikoa da biltegiko bolumena
ahalik eta ondoen aprobetxatzea. Espazioa aprobetxatzeko moduaren arabera bi biltegi mota bereizten
dira:
9

Pasillorik gabeko biltegiak: izakinak blokeka biltegiratzen dira, paleten artean tarterik utzi gabe.

9

Biltegi pasillodunak: langileek, eskorgek edo gainerako ekipoek lan egiteko tartea utziz kokatzen
dira izakinak.

Pasillorik gabeko biltegiak
9

Soltean: biltegiratutako produktua karga unitatetan egituratuta ez dagoenean, soltean, piloetan,
deposituetan edo siloetan biltegiratzen da.
Elikagaiaren ezaugarriak zein diren, ezberdina izango da biltegiratze-metodoa. Esate baterako,
kontu handiz biltegiratu beharko dira inguruneko baldintzek erraz kaltetu ditzaketen elikagaiak,
adibidez: esne gordina edo arrain freskoa.

9

Blokeka biltegiratzea: Biltegiratze metodo oinarrizkoenetarikoa da hau. Sistema honetan,
paleta izaten da karga unitatea. Izakinak paleten gainean kokatzen dira, eta paletak bata bestearen gainean eta bata bestearen ondoan, tarterik utzi gabe haien artean.
Sistema honen abantailak:
9 Biltegiko bolumenari etekin maximoa ateratzen zaio.
9 Manutentzio ekipo sinpleak erabili behar izaten dira.
9 Hasierako inbertsioa txikia da.
Biltegiratze-metodo honek desabantailak ere baditu:
9 Paletek deformatu gabe jasan dezaketen gehienezko pisua izango da biltegiratzemetodo honi muga jarriko diona. Izakinak, formari dagokionez, ez-egonkorrak baldin
badira, palet-kutxetan sartzen dira. Horrek bata bestearen gainean kokatzeko aukera
ematen du, kutxak ondo enkajatzeko egokituta baitaude. Horrelako kasuetan, baloratu
egin behar da palet-kutxa horiek apalak baino merkeagoak eta egokiagoak izango
diren produktu jakin bat gordetzeko.
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9 Blokearen erdian biltegiratuta dagoen palet konkretu bat hartu behar denean, mugitu
egin beharko dira aurrean dituen paletak, horrek ematen duen lana eta hartzen duen
denbora handia delarik. Eragozpen hori ekiditeko, elkarrekin pila daitezke erreferentzia
berdineko izakinak.
Biltegiratze-metodo hau baliagarria izan daiteke bai iraungipen-data oso luzea duten
elikagaientzat eta bai biltegitik oso azkar ateratzen diren elikagaientzat, hala nola:
kontserbak, esne esterilizatua, irina, azukrea, edari alkoholdunak….
9

Rack: biltegiratze-metodo hau erabil daiteke biltegiko bolumenari etekin maximoa ateratzeko.
Izakinak, dituzten ezaugarriengatik, bata bestearen gainean jartzea ezinezkoa denean, ezin
dira blokeka biltegiratu, eta kasu horietan muntaia eta desmuntaia azkarreko apal sinple
batzuk erabil daitezke.

9

Biltegiratze zurruna balden gainean: izakinak, dituzten ezaugarriak direla eta, bata bestearen
gainean ezin pila daitezkeenean, apalak erabili behar dira. Bi dira apalen bidezko biltegiratze
zurruna egiteko metodoak:
9 Apal dinamikoak: paletak arrabolak dituen oinarri baten gainean kokatzen dira, horrela
errazago mugi daitezke. Maldaren azpialdean dagoen paleta ateratzean, hutsik gelditzen
den gunerantz higitzen dira gainontzeko paletak. Biltegiratze-sistema hori oso egokia
da FIFO metodologia jarraitzeko.
APAL DINAMIKOAK
ABANTAILAK

ERAGOZPENAK

9

Etekina

9

erabilitako bolumena
= Oso ona
bolumen totala

9

FIFO metodologia jarraitzeko aukera
ematen du.

9

Ezarpen errazekoa, produktuen fluxua
oso disziplinatua baita:

9

Behin balda horiek ezarrita, oso zaila
da balda berak beste produktu batzuentzat erabiltzea.

9

Zutabe bakoitzean erreferentzia
bakarra biltegiratu behar da.

9

Zaila da aldaketak egitea.

9

Hasierako inbertsioa altua da.

1) Sarrerak alde batetik
2) Irteerak beste aldetik
5.1 taula.

Paletak edo kutxak mugitzeko grabitatea erabil daiteke, baita motorizatutako gurpiltxoak
ere. Lehenengo aukera merkeagoa da, baina bigarrenak kargak hobeto kontrolatzeko
aukera ematen du; eta, gainera, apalek ez dute altuera jakin bat eduki behar kutxak
mugitzeko.
Apal dinamiko horiek FIFO metodologia erabiltzeko aukera ematen dute, karga alde
batetik sartu eta bestetik ateratzen delako. Hori dela eta, metodologia hori erabiltzeko,
bi pasillo utzi behar dira apal bakoitzeko, bat biltegiko karga lanak egiteko eta bestea
deskarga lanetarako.
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9 Driverak: metodo honekin ere biltegiratze zurruna egiten da, baina igotzeko eta jaisteko
gai diren eskorgak sar ditzakegu karga- eta deskarga-lanak egiteko.
Biltegi horietako batzuetan (Drive in), albo bakar batetik egin ahal izango dira kargazein deskarga-lanak; ondorioz, LIFO sistema erabili beharko da derrigor. Aldiz, eskorgak
albo batetik zein bestetik mugi daitezkenean (Drive through) FIFO sistema erabili ahal
izango da.
BILTEGIRATZE ZURRUNA: DRIVE-IN eta DRIVE-THROUGH
ABANTAILAK

ERAGOZPENAK

9

Etekina

9

9

erabilitako bolumena
= Oso ona
bolumen totala

Normalean, erreferentzia bakarra
blokeko

9

FIFO edo LIFO sistemak erabiltzeko
aukera

Manutentzio-sistema egokituak behar
dira

9

Altuera mugatukoak dira

9

Aldaketak egiteko zailtasunak

9

Palet mota bakar batentzat diseinatuta
egon ohi dira

9

Biltegiratze-lanak nahiko geldoak izaten
dira

9
9

Ez da kaltetzen biltegiratutako
elikagaia

5.2 taula.

9 Zurruna, balda mugikorrak erabiliz: balda horiek balda arrunten oso antzekoak dira.
Ezberdintasun nagusia honako hau da: puntu konkretu batean lurrari josita egon
beharrean, errail batzuen gainean kokatuak daudela, haien gainean mugitu ahal direlarik.
Horrela, bloke batzuk beste batzuekin bat daitezke, egitura zurrun bat eratuz; edo banatu
egin daitezke, tarteetan pasiloak utziz biltegiratze-lanak egiteko.
Biltegiratze-sistema honen abantailak nabariak dira; alde batetik biltegiaren bolumena
ondo aprobetxatzeko aukera ematen du, eta bestalde, behar ditugun izakinetara erraz
iristeko aukera ematen digu.
Dena den, baditu mugak ere: egitura osoa errailen gainean doanez, apalen gainean jar
daitekeen izakinen pisua eta altuera mugatuak daude.
Biltegiratze-metodo honen hainbat diseinu daude merkatuan: automatizazio handikoak
edo txikikoak, horizontalak edo bertikalak, izakinak langilearengana hurbiltzen dituzten
sistemak…
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BALDA MUGIKORRAK
ABANTAILAK

ERAGOZPENAK

9

Biltegiratze-dentsitate altua

9

9

Erreferentzia konkretu batera berehala
iristeko aukera

Errotazio-indize baxuko
produktuetarako soilik balio du.

9

Infraestruktura-lan dexente eskatzen
du, inplantazio zailekoa da.

9

Metro karratuko pisuak garrantzi handia
du

9

Beharrezkoa da energia-iturri bat izatea

9

Hasierako inbertsioa altua da

9

Aldaketak egitea zaila izango da

9

Altuerari dagokionez, mugak ditu

9

Pasillo kopuru minimoa eduki daiteke

5.3 taula.

Biltegiratze-sistema pasilloduna
Izakinen kokalekua erabakitzeko unean, kontuan hartu behar da eskorgak edo bestelako manipulazioekipoak igarotzeko moduko pasilloak utzi behar direla.
Hiru elementu aintzat hartu behar dira pasilloak diseinatzeko orduan:
9

Karga unitateen ezaugarriak

9

Manipulazio-aparatuak

9

Balda mota

Gehien erabiltzen diren manipulazio-ekipoak honako hauek dira:
9

Paletak

9

Eskorga kontrapisatuak

9

Apilatzaileak

9

Eskorga erretraktilak

9

Igogailuak

Aparatu bakoitzak ezaugarri konkretu batzuk ditu eta, hori kontuan hartuta, zabalera minimo bat
eman beharko zaie pasilloei eta altuera mugatu bateraino soilik biltegiratu ahal izango dira izakinak. Aurretik
aipatu dugun bezala, biltegiko bolumenaren aprobetxamendua, erabiltzen dugun biltegiratze-sistemaren
araberakoa izango da.
Orokorrean, zenbat eta altuera handiagoa eman apalen euskarriei, orduan eta garestiagoa izango
da hasierako inbertsioa; dena den, balden altueraren eta prezioaren datuekin grafiko bat eginez gero,
ikusten da grafiko horrek ez duela lerro zuzen bat jarraitzen. Zuzen horren malda txikiagoa da biltegiaren
altuera igotzen doan neurrian, hau da, ekonomikoki errentagarria izan daiteke altuera handiko biltegiak
diseinatzea.
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Biltegietan egin daitekeen beste sailkapen bat karga- eta deskarga-lanen araberakoa da: lan horiek
eskuz egin ahal dira (karga arinak) edo era guztiz mekanizatuan (karga astunak).

5.6 Izakinen zonifikazioa
Asko dira biltegiratzea baldintzatzen duten faktoreak; biltegiaren funtzionamenduari etekin maximoa
ateratzeko, faktore horien arteko oreka aurkitu beharko da. Hona hemen faktorerik esanguratsuenak:
9

Espazioa edo bolumena ahalik eta gehien aprobetxatu behar da.

9

Kostuak ahalik eta gehien murriztu behar dira.

9

Produktuak erraz eta azkar lokalizatu behar dira.

9

Biltegiratutako produktuek eskura egon behar dute.

9

Kontu handia izan behar da segurtasunarekin: elikagaien segurtasuna, instalazioen segurtasuna eta langileen segurtasuna ziurtatu behar dira.

9

Biltegiratutako izakinen inbentariatze-lanak egiteko erraztasuna izan behar dugu.

Bestalde, produktuen ezaugarriak ere aintzat hartu behar ditugu haiek non kokatuko ditugun erabakitzeko. Honako hauek dira biltegiratzean eragina izan dezaketen ezaugarriak:
9

Konpatibilitatea: elikagai batzuk beste edozein elikagairekin biltegira daitezke, arazo barik
(adib: kontserbak); aldiz, beste batzuk ezingo dira inoiz elkarrekin biltegi berean egon (adib:
esnea eta arrain freskoa).

9

Elkarren osagarri izatea: izakin batzuk beste izakin batzuekin batera erabili ohi dira ekoizpengunean, hori dela eta komenigarria izan liteke elkarrekin biltegiratzea.

9

Errotazioa: komeni da errotazio indize altuko lehengaiak edo produktuak irteeratik hurbil
edukitzea.

Biltegiaren eta izakinen ezaugarri guztiak kontuan hartuz zehaztuko dugu zein den artikuluak biltegian
kokatzeko gunerik egokiena.

ABC Kokapena
Biltegiko manipulazio-lanek eragiten dituzten kostuen artean garrantzitsuenak dira artikuluak kokatuta
dauden tokitik ateratzeko edo harreragunetik haien kokalekura eramateko egin behar diren ibilbideek
eragindakoak. Kostu horiek murrizteko, irteeratik hurbil kokatu behar dira errotazio-indize altuak dituzten
izakinak.
ABC sailkapena erabil genezake produktuak haien salmentaren edo erabileraren arabera biltegian
kokatzeko. Horretarako, taula bat egiten da, eta bertan, jasotzen dira artikulu bakoitzak denbora-epe jakin
batean izan dituen irteerak. Ondoren, irteera gehien dituztenetik gutxien dituztenera ordenatzen dira artikulu
horiek. Irteera guztien multzoan produktu bakoitzari dagokion ehunekoa kalkulatuz honako hau ikus daiteke:
9

Izakinen erreferentzia kopuru txiki batek irteera-ehuneko handia du.

9

Izakinen erreferentzia kopuru handi batek irteera-ehuneko txikia du.
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KATEGORIAK

ERREFERENTZIA
PORTZENTAJEA (% )

IRTEERA PORTZENTAJEA
(% )

A

20

80

B

30-50

15

C

>50

5

5.4 taula.

Behin sailkapen hori eginda, biltegia ere horren arabera banatzea komeni da, biltegiratutako izakinen
kokalekuari ahalik eta etekin handiena ateratzeko.

A motako izakinen gunea
Aurreko taulan ikusten denez, izakin-erreferentzia guztien % 20 izaten da A motakoa, alegia, eskari
altua duen izakinen multzokoa. Hori dela eta, izakin horiek erraz iristeko moduko lekuetan kokatzen dira,
eskariak igortzeko gunetik gertu, hain zuzen ere.
Artikulu horien ezaugarriek hartarako aukera ematen baldin badute, blokeka edo modu zurrunean
biltegiratzea komeni da; beti ere, lana errazteko helburuarekin.

B motako izakinen gunea
Erreferentzien % 30etik % 50era sartu ohi da kategoria honetan; B motako izakinen errotazio-indizea
ez da ez altuegia ezta baxuegia ere. Izakin horiek ere eskura dauden lekuetan kokatu behar dira biltegian,
baina ez dute A motako izakinek bezain besteko lehentasunik.

C motako izakinen gunea
Erreferentzien % 50etik % 80era sartu ohi da kategoria honetan. C motako izakinen errotazio-indizea
oso baxua da; baina, erreferentzia ugari direnez, biltegiko bolumenaren zati handia hartzen dute. Izakin
horiek ez dute zertan egon hain eskura, baina egoera onean irauteko moduan eta biltegiko gainontzeko
lanak ez oztopatzeko moduan kokatu behar dira.

Libre ikusten den lehen tokia
Biltegia “libre ikusten den lehen tokia” teknikaren bitartez antolatzekotan, libre dagoen edozein tokitan
kokatuko dira biltegira heltzen diren izakinak.
Biltegiratze-sistema honek, praktikan, biltegiko bolumena oso ondo aprobetxatzeko aukera ematen
du, eta gainera, sistema honen bitartez, biltegiratze-lanak azkar samar egin daitezke, etekin handia ateraz
pertsonalari, instalazioei eta ekipoek egindako lanari.
Lan egiteko sistema hau, teorian, ez dator bat ABC metodologiarekin, alegia, izakinak euren errotazioindizearen arabera kokatzearekin.
Baina praktikan gertatu ohi denak kontrakoa adierazten digu, sistema berez egokitzen baita ABC
metodologiara. Biltegi gehienetan, izakinen erreferentzien % 20k eskariaren % 80 suposatzen du; horrek
esan nahi du hutsik dagoen lehen tokia errotazio handiko erreferentzia batena izateko probabilitatea ere
% 80koa dela. Beraz, teorian aleatorioa den sistema honekin ere, praktikan ABC metodologia jarrai daiteke.
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Toki finkoa
Biltegi baten lana, nagusiki, pickinga —eskariak igortzeko prestatzea— denean erabiltzen da “Toki
finkoa” deritzon biltegiratze-sistema hau. Era horretako biltegietan, zehaztasunez ezagutu behar da
erreferentzien kokalekua, langile edo ekipoen ibilbideak murrizteko helburuarekin. Horretarako, metodologia bat finkatu behar da aldez aurretik, izakinen ezaugarriak kontuan hartuz, jakina.
Biltegiratze-sistema hau oso aproposa da picking biltegietarako, baina, normalean, biltegiaren bolumen
osoaren % 40tik % 60ra alperrik edukitzera behartzen gaitu. Alde batetik, erreferentzia bakoitzeko gune
konkretu bat beharko dugulako, izakin horiek dituzten ezaugarriak eta bakoitza zer kopurutan biltegiratu
beharko dugun kontuan hartuta; eta beste aldetik, izakin bat biltegitik ateratzean sortzen den hutsunea hutsik
gorde beharko dugulako izakina berriro jarri arte, nahiz eta beste erreferentzia baten gehiegizko stocka
izan, irteera- eta berrornitze-programazioak eragindako desfaseak direla eta. Horregatik, administrazio- eta
gestio-lanak guztiz optimizatuta egon behar dute, biltegiaren bolumena ondo aprobetxatu ahal izateko.
Praktikan, kasurik gehienetan sistema mixtoak erabiltzen dira: pickinga egin ahal izateko
behar den erreferentzia kopuru konkretua “toki finkoetan” izaten dute biltegiek, normalean
biltegiaren behe partean, eskuratze-lanak errazteko. Eta erreserbarako diren izakinak, aldiz,
biltegiaren goiko partean biltegiratzen dira, normalean “libre ikusten den lehen tokia”
teknika jarraituz. Horrela lortzen da bi metodoen abantailak aprobetxatzea.

5.7 Elikagaiak biltegiratzea
Biltegiak, orokorrean hartuta, nola antolatzen diren aztertu eta gero, elikagaiak biltegiratzeak dituen
ezaugarri berezkoak landuko ditugu.
Elikagaiak hondatu egin daitezke biltegiratzeak irauten duen denboran, eta hondatzeko arrazoiak hauek
izan daitezke:
9

Organismo bizidunek kutsatu eta kaltetu ditzakete elikagaiak. Karraskariak, txoriak, intsektuak,
parasitoak, onddoak, legamiak, bakterioak, birusak… dira organismo horien artean aipagarrienak.

9

Elikagaietan ematen diren erreakzio biokimiko ugarik ere elikagaia hondatu edo haren kalitatea murriztu dezakete: arnasketak, gehiegizko heldutasunak, arretasun entzimatikoak edo
ez-entzimatikoak, bitaminen galerak…

9

Prozesu fisikoek ere eragina izan dezakete elikagietan: ontzia apurtzeak, kolpeek, argiaren
eraginak...

Elikagaiak honda ez daitezen, edo hondatze hori atzeratzeko, honako faktore hauek kontuan hartu
beharko dira elikagaiak biltegiratzean:
9

Tenperatura

9

Zenbat denbora eman beharko duen biltegiratuta

9

Atmosferaren konposizioa

9

Beste batzuk
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Faktore horietaz gain, ezin dugu ahaztu, elikagaiak egoera onean biltegiratzeko eta biltegiratuta
mantentzeko, ezinbestekoa dela haiek modu egokian manipulatzea, bai alderdi higienikoari eta bai
alderdi mekanikoari dagokienez.

Biltegiratze tenperatura
Biokimikan ikusi duzuenez, erreakzio biokimikoen abiadura tenperaturarekin batera igotzen da:
erreakzio biokimikoen abiaduraren logaritmoaren eta tenperaturaren arteko erlazioak funtzio lineal zuzena
ematen du. Tenperatura-tarte arruntean (5 ºC eta 60 ºC bitartean), tenperatura 10 ºC igotzen den
bakoitzean bikoiztu egiten da erreakzioen abiadura.
Ondorioz, biltegiratze-tenperatura zenbat eta baxuagoa izan, orduan eta denbora gehiago iraungo
dute elikagaiek baldintza egokietan. Tenperatura baxuetan murriztu egiten da:
9

Erreakzio biokimikoen abiadura.

9

Mikroorganismoen hazkuntza.

Tenperatura baxuek eragin bakteriostatikoa dute mikrorganismoengan, haien hazkuntza geldotu edo
geldi baitezakete. Intsektuak ere nekez hazten dira 4 ºC azpitik. Hala ere, beti daude salbuespenak, eta
kontu handia izan beharko dugu haiekin. Adibidez, irinean eta zerealetan agertzen diren zenbait parasito
0 ºC-tan ere haz daitezke, eta mikroorganismo psikrofiloak gai dira errefrigerazio tenperaturetan ere hazteko.
Esandakotik atera daitekeen ondorioa argia da: biltegiratze-tenperatura murriztuz gero, elikagaien
iraupena luzatzen da.
Baina badira salbuespenak ere: tenperatura baxuak ez dira egokiak elikagai guztietarako. Adibidez,
ur aktibitate (aw) handiko elikagaietan eragin kaltegarria izan ditzakete tenperatura oso baxuek, elikagaia
izoztu daitekeelako eta ondorengo desizozketak produktuaren ezaugarriak alda ditzakeelako. Zenbait
frutak ere kalteak jasaten dituzte izozte-puntutik gertu dauden tenperaturetan biltegiratuz gero.
Adibidez: 0 ºC-tan biltegiratutako madariek “biguntze hezea” izenarekin ezagutzen den fenomenoa
jasaten dute, baita barne arretasuna ere, madaria erdigunetik iluntzen hasten baita. Alterazio horiek ez
dira horren azkar gertatzen, madariak 3-4 ºC-tara biltegiratuz gero.
Fruta eta barazki bakoitzak biltegiratze-tenperatura optimo bat du; eta, biltegiratzean, kontuan izan
beharko dugu ezaugarri hori, elikagaien iraupena luzatu nahi baldin badugu.
Elikagaiak egoki kontserbatzeko, oso faktore garrantzitsuak dira tenperatura eta biltegiratze-denbora;
baina biltegiratze horrek eragiten duen kostua ere kontuan hartzeko faktorea da. Zenbat eta denbora
gehiago igaro elikagaiak biltegian, orduan eta garestiagoa izango da biltegiratze hori, nahiz eta izakin
horren balioa igo ez (edo jaitsi, batzuetan) (ardoa salbuespena izan daiteke). Elikagaiak giro-tenperaturan
biltegiratzea errefrigerazio-tenperaturetan biltegiratzea baino askoz merkeagoa da; eta zenbat eta baxuagoa izan tenperatura, orduan eta garestiagoa izaten da biltegiratzea.
Elikagai bat biltegiratzeko tenperatura zehazteko garaian, hiru faktore hartzen dira kontuan, nagusiki:
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9

Alterazio-prozesuen abiaduraren eta tenperaturaren arteko erlazioa.

9

Hotzak elikagaia kaltetzeko dagoen arriskua.
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9

Produktuaren kalitateak elikagaiak hotzetan biltegiratzeak eragiten duen kostua konpentsatzen
duen.

Biltegiratze-denbora
Beste izakin mota batzuk ez bezala, elikagai-enpresetako izakinak ezin dira nahi beste denboraz
biltegiratuta eduki, denborarekin hondatzen doaz eta. Elikagaien segurtasuna bermatzea da garrantzitsuena,
eta horretarako, kontuan hartu behar da, zenbait baldintzatan, 20 minuturo bikoiztu daitekeela mikroorganismoen kopurua.
Aurrekoa aintzat hartuta, zehaztu egin behar da zenbat denboraz edukitzen duten elikagaiek kalitate
egokia, tenperatura jakin batean. Denbora-muga hori jakiteko katatzaile espezializatuak egoten dira.

Hezetasun erlatiboa
Biltegiko hezetasun erlatiboak zerikusi handia du elikagaiaren kontserbazio-denborarekin.
Biltegiko hezetasun erlatiboa, elikagaiaren hezetasuna baino baxuagoa baldin bada, elikagaia egoera
hori konpentsatzen saiatuko da, ura galduz eta deshidratatuz. Aldiz, biltegiko hezetasun erlatiboa, elikagaiarena baino altuagoa bada, elikagaiak ura zurgatuko du, eta bere ur-aktibitatea (aw) handituko da eta
mikroorganismoen hazkuntza erraztuko.
Frutek zein barazkiek hezetasun erlatibo altuak behar izaten dituzte biltegietan, bestela oso azkar
zimurtzen eta lehortzen baitira. Baina oso hezetasun altua izanez gero, berriz, errazago hasten dira onddoak.
Elikagaiak biltegiratzeko tenperatura egoki bat dagoen era beretsuan, hezetasun erlatibo egoki bat
ere existitzen da; eta gure lana izango da hezetasun erlatibo optimo hori zein den determinatzea eta mantentzea.
9

Konpromisozko hezetasun erlatiboa: tarteko hezetasun-maila da; puntu horretan elikagaien
deshidratazio txiki bat gertatzen da, baina horren ordainez mikroorganismoen hazkuntza
oztopatzen da.

Zenbait elikagairen ur-aktibitateak (aw):
9

0,98 edo altuagoa: haragi eta arrain freskoa, fruta eta barazki freskoak, esnea eta edari
gehienak…

9

0,93 - 0,98: tomate-saltsa, gazta, hartzidura-prozesua jarraitu duten hestebeteak…

9

0,85 – 0.93: hestebete lehorrak, behi-zezina, urdaiazpiko ondua, esne kondentsatua...

9

0,60 – 0,85: fruta lehortuak, irina, zerealak, intxaurrak…

9

0,60 edo baxuagoa: txokolatea, gozotegiko/pastelgintzako produktuak, eztia, bizkotxoak,
arrautza eta barazki deshidratatuak, esne-hautsa…

Elikagaiak kaltetzen dituzten mikroorganismoen hazkuntza errazten duten ur aktibitate mailak (aw)
honako hauek dira:

LANBIDE EKIMENA

47

Elikagaigintza

9

0,91: bakterio asko.

9

0,88: legamia ugari.

9

0,80: onddo asko.

9

0,75: bakterio halofiloak.

9

0,65: Onddo xerofiloak.

9

0,60: Legamia osmofiloak.

Aurreko tauletan ikus daitekeen moduan, aw handiko elikagaietan bakterioek hezetasun-maila
egokia aurkitzen dute hazteko. Aldiz, aw baxuagoko elikagaietan onddoek eta legamiek eragin ditzakete
bakterioek baino arazo gehiago.
Elikagaiak biltegiratzeko orduan, hezetasun erlatibo egokiena zein den jakiteko ikerketa ugari egin
dira. Hala ere, beste aukera bat ere badago: elikagaiak ontziratu egin litezke ingurutik isolatzeko, eta
hala, edozein biltegitan gorde genitzake arazo barik. Beste aukera bat da elikagaien gainazalak sustantzia
bereziekin tratatzea; sustantzia horiek uraren elkartrukea ekiditen dute. Teknika hori arrautzekin erabiltzen
da; adibidez: arrautzen oskola lurrunarekiko iragazkorra da, baina iragazkaiztu daiteke olioz igurtziz gero.
Horrela biltegiko hezetasun erlatiboa murriztu eta mikroorganismoen hazkuntza oztopa daiteke, arrautzak
deshidratatzeko arriskurik gabe.

Biltegiko atmosferaren konposizioa
Elikagai asko eta asko hobeto kontserbatzen dira aire arrunta ez den atmosferetan. Atmosfera horiek
lortzeko teknika bi daude: atmosfera egokitua eta atmosfera kontrolatua. Biltegiratze-teknika horiek oso
erabiliak dira gaur egun, hozketarekin konbinatuz gero elikagaien iraupena asko luzatzen laguntzen dutelako.
9

Atmosfera kontrolatua: kasu horretan, biltegiko oxigeno- (O2) eta anhidrido karboniko (CO2)mailak kontrolatzen dira.

9

Atmosfera egokitua: sistema honetan elikagaiak kontserbatzeko egokia den atmosfera sortzen
da biltegian edo ontzian, baina ondoren ez da kontrolatzen atmosfera hori. Ondorioz, elikagaien
arnasketa-aktibitatea dela eta, aldatzen joango da atmosfera horren konposizioa: O2 kontzentrazioa murriztu egingo da, CO2 kontzentrazioa igoz.

Elikagai asko biltegi errefrigeratuetan biltegiratzen dira, anhidrido karbonikotan (CO2) aberatsa eta
oxigenotan(O2) pobrea den atmosferan.
Tenperaturarekin eta hezetasunarekin gertatzen den bezala, atmosferaren kasuan ere atmosfera
optimo bat dago elikagai bakoitza kontserbatzeko. Atmosfera egokitzeak laguntzen du elikagaiak denbora
gehiagoz kontserbatzen, baina aldaketa handiegiek kaltetu ere egin ditzakete elikagaiak.
Duela urte batzuk % 10eko CO2-ko atmosferetan garraiatzen zen haragia, horrela janari hori Australiatik
Euskal Herrira egoera onean garraiatu ahal zen. Gaur egun, ez da teknika hori erabiltzen, ikusi baita
haragiaren kontserbaziorako ezinbestekoa dela O2-a, batez ere, haragiaren kolore gorria mantentzeko.
Tobare (silo) hermetikoetan biltegiratutako zereal-aleek berez aldarazten dute siloko atmosfera;
horrela, kontrolpean edukitzen dute intsektu, parasito eta lizunen hazkuntza. Zehazki, zereal-aleek agortu
egiten dute, arnasketaren bitartez, atmosferako oxigenoa, organismoen hazkuntza oztopatuz.
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Beste batzuk

Usaina
Biltegiratutako elikagai batzuek beste elikagai batzuek zabaldutako usainak har ditzakete; baita
inguruko, ontzietako edo hozkailuko usainak ere.
Usain arrotz horiek hainbat jatorri dituzte:
9

Usain askoko zenbait elikagai, hala nola, espezia ugaridun haragiak, arrain ketua, haragi zein
arrain hondatuak…

9

Zenbait ontziren ekoizpenean sortutako usain arrotzak ontzitik elikagaira igaro daitezke.

9

Eraikineko zenbait materialek ere eraikin inguruko usainak zurgatu ditzakete, eta haietatik
elikagaietara igaro daitezke.

Usain horiek guztiek elikagaiaren balio nutrizionala aldatzen ez duten arren, duen balio komertziala
murriztu dezakete. Hori ekiditeko modurik zuzenena da biltegiratzea modu egokian egitea, hau da,
usainak hartzeko ahalmen handia duten elikagaiak usainak igortzeko ahalmen handia duten elikagaiekin
batera ez biltegiratzea. Ontziek ere asko lagundu ahal digute elikagaiek usain arrotzik hartu ez dezaten.
Karbono aktiboa eta ozonoa (O3) ere erabili izan dira usain zurgatzaile gisa, baina ozono-kontzentrazio
altuak behar izaten dira usain arrotz horiek zurgatzeko; eta ozonoa, kontzentrazio horietan, arriskutsua
da, toxikoa delako.

Argia
Biltegi gehienetan ez da sartzen argi naturala, eta intentsitate baxuko argi artifiziala baino ez da
erabiltzen; horregatik argiak ez du ia eraginik izaten elikagaietan. Dena den, jakin behar da eguzki
errainuen izpi ultramoreek eragin kaltegarria dutela biltegiratutako elikagaietan, adibidez, esneak eta gurinak
usain arrotzak garatzea eragin dezakete, lipidoen oxidazioa dela eta; patatetan kolore berdeko klorofila
eta solanina izeneko toxina sor ditzakete. Duela urte batzuk, era horretako arazo ugari izaten zuten
supermerkatuetan patatekin, intentsitate altuko fluoreszenteak erabiltzen baitziren; egun, koloretako filtroak
edo ontziak erabiltzen dira arazo hori ekiditeko.

5.8 Biltegiratze baldintzen kontrola eta mantentze lana
Elikagaien biltegiratze-baldintzez hitz egin ondoren, baldintza horiei eusteko izan behar dugun jokabidea
eta egin beharreko kontrolak aztertuko ditugu.

Tenperatura
Elikagaien biltegiak termikoki isolatzen dira, giro tenperaturan gerta daitezkeen aldaketa bortitzek
elikagaietan izan dezaketen eragina murrizteko.
Aparteko garrantzia du hozkailuak eta izozkailuak termikoki ondo isolatzea, beroaren sarrera ekiditeko edo gutxienez murrizteko. Baina biltegi arruntak ere isolatu egiten dira, ahal den neurrian temperaturaaldaketarik egon ez dadin.
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Isolatze hori lortzeko erabiltzen diren materialak dentsitate baxuko material inerteak izaten dira, hala
nola kortxoa, apar sintetikoak, beira-artilea… Isolatzaile horiek hormetan, zoruan eta sabaian itsasten
dira. Dena den, gaur egun aurretiaz ekoiztutako panelak erabiltzen dira, nagusiki.
Isolatze-baldintza horiek lortzeko nahikoa isolatzaile erabiltzen ez bada, lan asko egin beharko du
hozte-ekipoak hozkailuko tenperatura gordetzeko, eta kostua handituko da. Aldiz, isolatze material onona erabiltzea garestiegia izan daiteke, eta espazio asko gal dezakegu hozkailuan, materialaren lodiera
dela eta. Horrregatik, oso ondo aztertu behar dira ditugun isolatze beharrak eta isolatzaileek duten
kostua.
Beroa hozkailuen ateetatik ere sartzen da. Ateak zabalik egoten diren denboran bero asko sartzen
da hozkailura, eta horrek energia-kostu handia eragiten du. Bero truke horiek murrizteko helburuarekin,
ateak modu automatikoan ixteko eta zabaltzeko sistemak, ate bikoitzak eta uhal garraiatzaileak (elkartrukeespazioa murrizteko) ezartzen dira. Plastikozko xaflak ere erabiltzen dira, hozkailu zein izozkailuen ateak
nolabait kontrolatzeko. Beste aukera bat da aire-gortinak erabiltzea. Sistema horretan aire-korronte bat
bideratzen da hozkailuaren atearen goiko aldetik beherantz eta kanporantz, eta horrela, eragotzi egiten
da kanpoko aire beroaren sarrera baita, bide batez, kutsaduraren sarrera ere.
Beraz, zein hozte-maila behar dugun erabakitzeko, ezinbestekoa izango zaigu ondo ezagutzea zer
bero kantitate sartzen zaigun ateetatik eta zein isolatze-sistema dugun. Baina hori ez da nahikoa izango;
hirugarren faktore bat ere aintzat hartu beharko dugu: hozkailuan dauden elikagaiek berek ere beroa
sortzen dutela.
Hozte-tenperaturak gordetzeko erabiltzen diren sistemarik arruntenak konpresioko hozte-sistemak
dira; sistema horietan hoztaileak hidrokarburo halogenatuak izaten dira. Hozte-efektua gertatzen da
hoztaileak tenperatura baxuetan irakin eta hozkailuko beroa zurgatzen duenean.

Hezetasuna
Elikagaiak baldintza egokietan edukitzeko, biltegiek eduki behar duten hezetasun erlatiboa parametro zaila da kontrolatzen, faktore askok eragiten baitute hezetasun-mailan:
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`

Kanpoko kondentsazioak: hozkailuen kanpoko paretek giro-tenperaturan egon behar dute.
Baina gerta daiteke pareta horiek giro-tenperatura baino tenperatura baxuagoan egotea eta
ura kondentsatzea haietan. Ur horrek materialak kaltetu ditzake. Hori ekiditeko isolatzaile
termikoa erabiltzen da; isolatzaile horrek barruko hotza kanpoko paretara heltzea eragozten
du, eta horri esker, epel egoten da kanpoko paretaren tenperatura.

`

Barneko kondentsazioak: hozkailu barnean dagoen lurrunaren presioak uraren saturaziopresioaren balorea berdintzen duenean, kondentsatu egiten da lurrun hori. Fenomeno hori
hozkailuetako paretetan antzematen da. Kondentsazio hori ekiditeko lurrunaren kontrako
barrerak jartzen dira, hala nola, aluminiozko xafla iragaztezinak edo espuma sintetikoak…

`

Paretan zehar ematen den lurrun-fluxuak: ur-lurrunak kanpoko airean duen presioa eta
barneko airean duen presioa ezberdinak direnean, presio horiek orekatzeko joera duen fluxu
bat sortzen da. Fenomeno hori dela eta, hezetasun erlatibo ezberdineko puntuak egongo dira
hozkailuetan.

`

Ateetatik hezetasuna sartzeak edo ateratzeak
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Elikagai bakoitzak orekan duen hezetasun erlatiboak

Faktore horien guztien arabera aldatzen da hozkailuetako hezetasun erlatiboa. Aireak ura zurgatzen
du eta hotzak elikagaiak deshidratatzea eragiten du; bi faktore horien arteko oreka dinamikoaren ondorio
da hezetasun erlatiboa.

Biltegietako atmosferaren konposizioaren kontrola
Biltegietako atmosferaren konposizioa kontrolatzeko bi era nagusi daude. Lehenengo aukera da
elikagaiak arnasten uztea: horrela, O2-a kontsumitzen da eta CO2 kontzentrazioa igo egiten da. Sistema
hori erabiltzen da madariak eta sagarrak atmosfera girotuan biltegiratzen direnean, baita zerealak biltegi
hermetikoetan biltegiratzen direnean ere. Bigarren aukera CO2-a kanpotik gehitzea da.
CO2 gasa, CO2 solidotik abiatuta, sublimazioz lortzen denean, CO2 horrek hozte-efektua eragiten
du. Atmosfera girotuko biltegiek ez dute handiegiak izan behar, bolumen osoa bete eta hermetikoki ixtea
komeni delako, atmosfera horren efektu onuragarri guztiak lortzeko.
Kasu horietan ezinbestekoa da isolatze-sistema egoki bat izatea. Baina guztiz hermetikoak diren
biltegi horiek oso garestiak dira, eta askotan sistema alternatibo bat erabiltzen da haien ordez: galera
txikiak dituzten biltegiak erabili eta gasa injektatu, noizean behin, galera horiek konpentsatu eta atmosferaren konposizioa egonkor edukitzeko.
Plastiko zulatuzko edukiontzietan edo partzialki itxitakoetan ontziratutako frutek lekuan lekuko barne
atmosfera bereziak gara ditzakete kanpoko atmosfera ez bezalakoak. Baina biltegietan gertatzen den
bezala, kasu horretan ere ezin da barneko kontzentrazioa kontrolatu. Ontziratze-sistema hori “ontziraketa
atmosfera girotuan” izenarekin ezagutzen da.
Elikagaien kontserbazioan faktore horiek guztiek eragiten dutela ikusita, eta biltegiek bete behar
dituzten ezaugarriak ezagututa, argi dago hainbat berezitasun dituela elikagaiak biltegiratzeak. Baldintza
horiek betetzeko aintzat hartu beharko dugu, batetik, elikagaiak biltegiratzearen gaineko legeek arautzen
dutena, adib: “Reglamentación Técnico Sanitaria para el almacenamiento frigorífico o no frigorífico de
productos alimenticios” (Elikagaiak hozkailuetan edo hozkailuetatik kanpo biltegiratzearen gaineko
Osasun Araudi Teknikoa). Baina, horrez gain, kontuan hartu beharko dugu bezeroak legediak eskatzen
duena baino eskakizun zorrotzagoak izan ditzakeela; eta, gure produktua saldu nahi baldin badiogu,
haren eskakizunak ere bete beharko ditugula, beti ere, teknologia, kudeaketa-sistema eta lehengai errentagarrienak erabiliz, jakina.
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ELIKAGAIEN MANIPULAZIOA
ETA MANUTENTZIOA

6

6.1 Sarrera
Elikagai-enpresetan pertsonek eta ekipoek egiten dituzte elikagaien manipulazio-lanak; dena den,
azken urteotan pertsonen partehartzea murriztuz joan da, eta ekipoena handituz. Izan ere, pertsonak ez
gara gai karga handiak manipulatzeko, eta ekipoek azkarrago egin dezakete lan; gainera, hutsegite kopurua
ere murriztu egiten da ekipo egokiak erabiliz gero.
Arlo horretan, bi kontzeptu bereiztu behar ditugu lehenik eta behin:
9

Manipulazioa: biltegiko lanak eskuak erabiliz egitea.

9

Manutentzioa: biltegietako izakinak ekipoak erabiliz mugitzea alde batetik bestera. Mugimendu
horiek plano bereko bi punturen artekoak izan daitezke edo plano ezberdinetan dauden bi
punturen artekoak. Mugitzen ditugun materialak hainbat motatakoak izan daitezke (produktu
bukatuak, erdi bukatuak, lehengaiak...); eta edozein eratan egon ahal dira: egoera solidoan,
egoera likidoan, paletetan, soltean… Manutentziorako ekipoak askotarikoak dira, eta funtzio
asko bete ditzakete: kargak igo, garraiatu, mugitu, kokatu…

Duela urte batzuk, ekipo automatikoen erabilera hedatzea zen biltegien kudeatzaileen lehentasuna;
gaur egun, aldiz, elektronika eta informatika biltegiko lanetara egokitzea da premiazkoena.
Joera berri horiek direla-eta, berrikuntza ugari egin dira azken urteotan, biltegiko lanetan, eta ekipo,
sistema eta osagarri berri asko garatu dira:
9

Paletizazio-robotak: finkoak zein mugikorrak.

9

Hainbat komunikazio-sistema, eskorgan doan langilea bulegoarekin edo biltegiarekin etengabe
komunikatuta egon dadin.

9

Artikuluak barra-kodeen bidez sailkatzeko eta ikuskatzeko eskanerrak, eta eginkizun horiekin
loturiko gainerako sistema ugari.

9

Izakinak giza ahotsen aginduei erantzunez sailkatzeko gai diren ekipoak.

9

…

Manutentzio-ekipoak oso azkar ari dira garatzen. Esan bezala, gaur egun, automatizazioa eta elektronika nagusitu dira biltegiko lanetan; eta arduradun eta langile guztiak ordenadoreekin komunikatuta
egoten dira uneoro. Horretaz gain, orain arte gizakiak egindako hainbat lan egin ditzaketen “ekipo inteligenteak” ere zabaltzen ari dira. Ekipo horiek pertsonek baino ekoizpen handiagoak lortzen dituzte, eta akats
gutxiago egiten dituzte.
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Biltegiko lanak aurrera ateratzeko orduan, bai kostuak eta bai denborak ahalik eta gehien murrizten
saiatu behar dugu. Manutentzio-ekipoen erabilera handitzea eta esku-lana gutxitzea da helburu horiek
lortzeko biderik eraginkorrena. Eta, horregatik, manutentzio-ekipoei buruz hitz egingo dugu nagusiki, unitate
honetan.

6.2 Manutentzio ekipoak
Lehenik, unitate karga zer den definituko dugu. Unitate karga da solte dauden unitateak ezaugarri
bereko beste unitate batzuekin batuz lortzen den unitate multzoa. Unitate kargekin lan eginez, erraztu eta
optimizatu egiten dira elementuen biltegiratzea, desplazamendua edo garraioa.
Azken urteotan, gero eta gehiago erabiltzen dira paletak, produktuak garraiatzeko eta biltegietan gordeta
edukitzeko. Hasiera batean, arazoak izan ziren, tamaina ezberdineko paletak erabiltzen zirelako. Eta, hori
dela eta, paleten tamaina normalizatu egin zen. Egun, neurri honetako paletak erabiltzen dira, normalean:
1.000 x 2.000 mm.koak eta 800 x 1.200 mm.koak.
Paleten erabilera hedatzearekin batera, paletak mugitzeko edo garraiatzeko ekipoak ere garatu dira,
eta eskorga mota ugari diseinatu eta ekoitzi da azken urteotan.
Jarraian, biltegietan gehien erabiltzen diren ekipoak definitu eta haien ezaugarriez hitz egingo dugu.

Garraio horizontala
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`

Eskuzko eskorgak: garraio horizontalerako dagoen ekiporik sinpleena da eskorga manuala.
Tresna hau solte dauden kargak distantzia laburrean garraiatzeko erabiltzen da. Dituen abantailak hauek dira: oso merkea da eta ezaugarri ezberdinetako kargak garraiatzeko balio du.
Hori dela eta, enpresa txiki gehienetan oso erabilia da lan konkretu batzuk egiteko. Eskuzko
eskorga eredu asko daude.

`

Eskuzko transpaletak: enpresa edo biltegi barruan, garraio horizontala egiteko erabiltzen
den tresna bat da. Sistema hidrauliko manual bat duenez, karga apurtxo bat igotzeko aukera
ematen du, eta horri esker errazago garraia daiteke karga biltegian zehar. Garraia dezaketen
pisu maximoaren arabera, sailkatzen dira (tona batekoa, 2 tonakoa…). Urkiletan jar daitezkeen
osagarriei esker hainbat motako produktuak garraiatzeko aukera ematen dute: bidoiak, bobinak,
paletak...

`

Transpaleta elektrikoak: eskuzko transpaletak ez dira oso erabilgarriak kargen desplazamendu ugari egin behar direnean: izan ere, kargak altxatzeko, sistema hidrauliko bat izan arren,
eskorga bultzatu egin behar da desplazamenduak egiteko, eta langilea oso denbora laburrean
nekatuko da. Holakoetan, hobe da transpaleta elektrikoak erabiltzea. Transpaleta elektrikoek
bateriaz elikatutako motore bat dute, eta horri esker langileak, nekatu gabe, garraiatuko ditu
kargak alde batetik bestera.

`

Batu daitekeen plataforma duten transpaleta elektrikoak: transpaleta elektrikoak erabiliz,
asko errazten da langilearen lana, baina lan hori egiteko behar den denbora ez da asko
laburtzen, langilearen ibil-pausoaren abiaduran garraiatzen baitira kargak. Plataformadun transpaleta elektrikoetan, berriz, plataforma gainean igota joan daiteke langilea. Ekipo horiek bi
abiadura izaten dituzte, normalean: mantsoa, langilea oinez doanerako; eta azkarragoa,
langilea plataforma gainera igo eta bertan joaten denerako.
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`

Gidaria daraman transpaleta elektrikoak: ekipo horietan gidaria transpaleta gainean igota
joaten da, zutik zein jarrita. Horrela, kargak abiadura handiagoan garraiatzeaz gain, langileak
erosoago lan egiten du. Garraio-lanak behin eta berriro, maiztasun handiarekin, edo/eta distantzia luzeetan egin behar izaten direnean erabiltzen dira ekipo horiek.

`

Eskaera-hartzaileak: eskaera jasotzea garraio horizontalean askotan egin behar izaten den
lana da. Eta, horretarako, ekipo bereziak izaten dira. Ekipo horiek hainbat abiadura izaten
dituzte, langileak, eskaerak batzeko orduan, geldialdi laburrak behin eta berriro egiteko aukera
izan dezan, batetik; eta bestetik, distantzia luzeak egin behar dituenean, alegia, biltegiko
edozein puntutatik eskaera prest uzteko guneraino joan behar duenean, azkarrago desplazatzeko aukera izan dezan.
Luzera ezberdineko urkilei esker, karga unitate bat baino gehiago garraiatu ahal dira batera
ekipo hauetan.

`

Arrasterako traktoreak: arrasterako traktoreek, erremolke batez baliatuz, tiraka garraiatzen
dituzte kargak, horizontalean. Ekipo hauen bitartez, karga edo bolumen oso handiak garraiatu
ahal dira distantzia luzeetara. Elikagaien kargak eta deskargak denbora asko hartzen duenean,
erremolkea askatzea komeni da, denbora horretan traktoreak beste karga bat garraiatu ahal
izango baitu.
Orain arte ikusitako ekipo guztiak, neurri batean edo bestean, langilerik gabe gida
daitezke, filogidatze-sistema bat ezarriz gero. Kasu horretan, ekipo automatizatuen
multzoan sartuko genituzke.

Garraio horizontala eta bertikala
`

Eskorga kontrapisatuak: manutentzio-ekipoetatik ezagunena eta erabiliena da. Fenwich
izena ere ematen zaio, izen hori eskorga kontrapisatu marka konkretu bati dagokion arren.
Sistema hau palankaren legean oinarritzen da: ekipo horien grabitate zentroa aurreko gurpilen
ardatzean dago, eskorgaren pisurik handiena atzeko partean dagoela kontuan hartuta, pisu
handiak har daitezke aurreko aldean. Gidaria jarrita joaten da, eta ekipoak abiadura handi
samarrean desplaza daitezke, eta mugikortasun handia dute.
Diametro handiagoko gurpilak dituztenez, beste eskorga batzuk baino azkarrago desplazatu
ahal dira; eta, normalean, pneumatikoak izaten dituztenez, gainazal zakarretara ere ondo
egokitzen dira.
Dena den, desabantailak ere badituzte: atzeraka egin beharreko ibilbideak luzeak edo oso
ugariak baldin badira, deserosoa izan daiteke; eta, luzera, arriskutsua ere bai langilearen osasunerako, burua jiratzen ibili beharko du-eta etengabe.

`

Hiru gurpileko eskorga kontrapisatuak: eskorga horiek bi gurpil aurrean eta bestea atzean
dituzte; atzeko gurpilak 90ºko birak egin ditzake, eta norabidea ematen dio eskorgari. Eskorgak
aurreko ardatzaren erditik biratzen du, eta horri esker, ekipoak leku estu samarrean ere maniobra dezake. Horrek biltegiko pasilloen zabalera murrizteko eta espazioa hobeto aprobetxatzeko aukera emango digu. Elikagai-enpresetan erabiltzen diren hiru gurpileko eskorga kontrapisatuek elektrikoak izan behar dute, elikagaia kutsatzeko arriskurik egon ez dadin. Normalean
1.500 kg. inguru garraia dezakete.
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`

Lau gurpileko eskorga kontrapisatuak: makina horiek hiru gurpileko eskorgek baino abiadura
handiagoa har dezakete, eta haiek baino errazago igotzen eta jaisten dituzte aldapak. Trakzioa
aurreko gurpilek izaten dute beti. Makina sendoak direnez, biltegi itxietan zein irekietan erabil
daitezke (biltegi irekiak ez dira ohikoak elikagai-enpresetan). Lau gurpileko eskorgak ere elektrikoak izaten dira normalean.

`

Karga handiak garraiatzeko eskorga termikoak: mota askotako eskorga termikoak daude,
eta potentzia handiko diesel motoreak izaten dituzte gehienetan.

`

Biltegi barnerako eskorgak: biltegien barnean lan egiteko diseinatutako makinak dira horiek,
eta biltegiratze-lanen artean, lan espezifikoak egiteko egokituak egon ohi dira. Normalean,
pneumatikoen ordez gurpil trinkoak izaten dituzte; horregatik, zoru laua behar dute. Barnerako
eskorga guztiak elektrikoak edo elektronikoak dira: bateriaz funtzionatzen dute, elikagaiak
kutsatzeko arriskurik egon ez dadin.

`

Pertsona bat ondoan daraman pilatzailea: izakinak pilatzeko erabiltzen den makina da, eta
ibilbide laburrak egiteko egokitua dago. Ekipo hori gidatzen duen langilea eskorgaren ondoan
desplazatzen da. Ekipo horiek karga handi samarrak garraiatzeko gai dira, eta nahikoa altuera
handira igo ditzakete izakinak. Korridore estuak dituzten biltegietan maniobra dezakete. Enpresa
txikietan, edo mugimendu gutxiko enpresetan, erabiltzen dira; baina enpresa handietan ere
erabil daitezke ekipo nagusien lagungarri.

`

Pertsona bat gainean daraman pilatzailea: kasu horretan gidaria makinaren gainean joaten
da, zutik edo jarrita. Ibilbideak ugariak edo luzeak direnean, egokiagoa da ekipo hau erabiltzea,
langilea neka ez dadin. Pasillo estuetan lan egin dezakete eta, oreka mantentzeko osagarriak
erabiliz gero, 6 metroko altueretara irits daitezke urkilak.

`

Eskorga erretraktilak: ekipo horiek eskorga kontrapisatuen eta eskorga pilatzaileen abantailak
uztartzen dituzte. Masta erretraktila dute; eta karga gainean eramaten dutenean, luzatuta
eraman dezakete masta, eta eskorga kontrapisatuen lana egin. Karga barik doazenean, berriz,
masta batu eta erraztasun handiagoz maniobratu ahal dute biltegiko alde batetik bestera
joateko. Makina horiek 8 metroko altuerara irits daitezke, eta 3.000 kiloko kargak ere garraia
ditzakete. Eskorga kontrapisatuek baino hainbat gehiago. Eskorga erretraktilak ekiporik egokienetarikoa dira barneko biltegietarako, moldakortasun, sendotasun eta fidagarritasun handiko
makinak dira eta.

Altuera handitarako makinak
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`

Altuera handiko eskari-pilatzailea: urkilekin batera kabina bat daramaten ekipoak dira; horri
esker, langilea kargarekin batera igo eta edozein baldaren altuerara iritsi ahal izango da.
Langileak pakete edo karga unitario txikiekin egingo du lan, eta erreferentzia kopuru handia
manipulatu ahal izango du espazio txikian, apalategiaren edozein altueratan lan egin ahal
izango du eta.

`

Eskorga trilateralak: makina horiek ez dute 90ºko birarik egin behar izaten: urkilen ardatzak
egiten du bira alde batera zein bestera, eta horrela, pasilloen bi aldeetan egin dezake lan.
Pasillo oso estuetan (1,60 metroko zabalera dutenetan) lan egiteko gai dira, eta 13 metroko
altuerara irits daitezke. Errailen gainetik edo filogidatze-sistema bat erabiliz desplaza daitezke.
Eskorga trilateralek altuera aldez aurretik aukeratzeko sistema bat dute, eta sistema horri
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esker, elikagaiak igotzeko edo jaisteko orduan, eskorgaren urkilak automatikoki gelditzen
dira gelditu behar duten lekuan. Eskorga horiek karga handiak garraiatzen dituztenez, gainazal
leuneko eta sendoko zoruetan erabili behar dira derrigorrez. Makina horiek oso egokiak dira
altuera handiko biltegietan lan egiteko.
`

Combi eskorgak: eskorga trilateralaren eta altuera handiko eskari-pilatzailearen ezaugarriak
uztartzen dituzte. Eskorga trilateralak bezala, pasillo estuetan lan egiteko gai dira, eta, altuera
handiko eskari pilatzaileen antzera, altuera oso handietara igo ditzakete paketeak edo/eta
pertsonala.
Urkilak eskuinera eta ezkerrera biratzeko gai dira, eta horretaz gain, urkilekin eta kargarekin
batera, langilea igotzeko prestatuta daude. Horrela, langileak biltegiko altuera osoan zehar
lan egin ahal izango du izakinak hartzeko edo uzteko orduan. Makina horiek paletak biltegiratzeko ez ezik pakete unitarioen pickinga egiteko ere balio dute.

`

Transjasogailuak: zutabe bat edo gehiago izan ditzakete ekipo horiek. Teleskopio erako
kabina bat izaten dute, eta errailen gainean desplazatzen dira pasilloan zehar. Transjasogailu
horien mugimenduak kabinako langileak egin ditzake eskuz, edo ordenadore bidez agin
daitezke “on line”, automatikoki. Biltegi batzuetan, makina bat egoten da pasillo bakoitzeko;
eta beste batzuetan, pasillo batetik bestera eramaten da transjasogailua.

`

Karga-jasogailua (montacargas): karga handiak altuera handietara igotzeko gehien erabiltzen
diren ekipoak dira. Finkoak direnez, kargak makinara eramateko beharko den denbora
baloratu beharko da biltegian, ekipoa errentagarria izango den ikusteko. Oso ekipo egokiak
dira pisu handiko kargak igotzeko edo jaisteko.
Manutentzio-ekipo hauek etengabe aldatu eta berritzen dira izakinak aldatzen
direlako, errotazio-indizeak aldatzen direlako edota berrikuntza teknologikoak
aplikatu nahi direlako. Hori dela eta, ekipo beraren modelo asko aurki daiteke
merkatuan. Batzuk, aldaketa txikiekin; eta beste batzuk, berrikuntza nabarmenekin.

6.3 Elikagaien mugimendua eta enpresaren diseinua ekoizpen prozesuan
Atal honetan, aztertuko dugu nola egiten den lehengaien mugimendua elikagai-enpresetan; baina ez
soilik biltegiko lanen ikuspuntutik, ekoizpen-prozesu osoa kontuan hartuz baizik. Hau da, lehengaien
eskaera egiten den unetik produktu bukatua bezeroari banatzen zaion artean egiten diren mugimendu
guztiak aztertuko ditugu, ekoizpen-prozesua, ontziraketa eta biltegiratze-lanak aintzat hartuz. Lan horiek
egiten dituztenen artean komunikazio egokia egotea ezinbestekoa da, bezeroak egiten dituen eskakizunak betetzeko, eta produktua kantitate eta une egokian hel dadin harengana.
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Lehengaien mugimendua
Lehengaiak modu antolatuan mugitu behar dira, hau da, behar den lekutik hartu eta behar den
lekura eraman behar dira, eskatutako kantitatean, ahalik eta denbora laburrenean eta ahalik eta esfortzu
txikienarekin. Horrez gain, ahalik eta hondakin gutxien sortu behar da mugitzean, eta bai elikagaien eta
bai langileen segurtasuna bermatu behar da. Hori guztia lortzeko oso ondo planifikatu behar dira lanak,
eta kontuan hartu beharko da, automatizatuz gero, askoz errazago kontrolatu ahal izango direla lan
horiek.
Ekoizpen-prozesuan zehar, materialen fluxua egokia izan dadin, alegia, botila-leporik edo horniketahutsegiterik egon ez dadin, ondo aztertu beharko ditugu erabiliko diren ekipoen ezaugarriak, abantailak
eta eragozpenak. Gainera, kontuan hartuko dugu materialak ahalik eta modurik sinpleenean eraman behar
direla batetik bestera; alde batetik, kostuak murrizteko; eta beste aldetik, lehengaien eta produktu bukatuaren artean gerta daitekeen kutsadura gurutzatua ekiditeko.
Lan egiteko aukeratzen dugun ereduak ez du arriskurik izan behar langileentzat, eta horretaz gain,
ondoko abantaila hauetara iristeko aukera eman behar digu:
Zer egin behar dugu materialen
desplazamendua eraginkorra izan dadin?

Abantailak

Materialak alperrik ez garraiatu, guztiz ezinbestekoa ez den garraiorik ez egin

Biltegian zein ekoizpengunean espazioa hobeto
aprobetxatzea

Materialak lotetan maneiatu

Stockak hobeto kontrolatzea

Materialak multzokatu edo enbalatu

Lan-baldintzak hobetzea

Ahal dela etenik gabeko sistemak erabili

Produktuaren kalitatea hobetzea

Manipulazioak gutxitu

Ekoizpen-denbora murriztea

Material-hornitzea sistematizatu

Produktuaren kalitatea hobetzea

Enpresaren bolumen osoa erabili.

Alperrik galtzen diren materialen kopurua murriztea, eskulana gutxitzea eta lanari etekin handiagoa ateratzea

Erabilera anitzeko makinaria erabili.
Grabitate bidezko garraio sistemak erabili, ahal
denean

6.1 taula.

Elikagaien segurtasuna bermatzeko, ezinbestekoa da elikagai-enpresaren diseinua egokia izatea.
Ondoren, arrain izoztua ekoizten duten bi enpresen diseinua ikusiko dugu. Zein da, zure ustez, zuzena?
Eta zein, okerra? Zergatik?
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a)

b)
1
2
2

5

3

Irteera

9

B

8
1

4

3

4

5

C
A

6

6

7

7

Sarrera

Irteera

Sarrera

1. Lehenengo garbiketagunea
2. Burua mozteko eta erraiak ateratzeko gunea
3. Ikuskatzegunea
4. Ontziraketa
5. Izozketa
6. Produktu bukatua biltegiratzeko izozkailua
7. Bulegoak
8. Izozkailuan sartzen ez dena sartzeko hozkailua
9. Lehengaiak biltegiratzeko hozkailua
6.1 irudia.

Materialen garraioa ekoizpen prozesuan zehar
Azken urteotan, lehengaien garraiorako erabiltzen den makinarian, nagusituz joan dira modu jarraian
lan egin dezaketen ekipoak. Ekipo horien abantaila nagusia da etekina handitzeko aukera ematen dutela.
Elikagai-enpresetan gehien erabiltzen diren ekipoak uhal garraiatzaileak eta jasotzaileak dira.

Uhal garraiatzaileak
Elikagai-enpresetan asko erabiltzen dira uhal-garraiatzaileak, gehienetan, produktuak ekoizpenprozesuaren etapa batetik hurrengora garraiatzeko. Uhal garraiatzaile ereduak hainbat dira:
9

Etenik gabeko uhal garraiatzailea: bi erraboilen artean biratzen duen uhala. Uhal hori hainbat
materialez egina izan daiteke: sarezkoa, altzairu herdoilgaitzezko harizkoa, material polimerikozkoa (poliesterra, poliuretanoa…). Leun-leunak elikagai ontziratuak garraiatzeko erabiltzen
dira normalean; eta arrakaladunak (artekatuak), aldiz, solteko elikagaiak garraiatzeko erabiltzen
dira. Sistema batzuek 45ºko inklinazioa izaten dute, eta kasu horietan uhalak langet batzuk
(zeharkako euskarri batzuk) izaten ditu elikagaia atzerantz eror ez dadin, gorago dagoen
maila batera igotzean.
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9

Erraboilak eta gurpilak dituzten uhal garraiatzaileak: guztiz horizontalki kokatzen dira,
elikagaiak eskuekin bultzatuz garraiatu nahi izanez gero; edo inklinazio txiki batekin jar
daitezke, elikagaiak grabitate-indarrarekin soilik garraiatu nahi baditugu; zenbat eta handiagoa
izan inklinazioa, orduan eta azkarrago garraiatuko dira produktuak. Dena den, normalean,
nahikoa izaten da 3 metroan 10 cm-ko desnibela izatea, elikagaiak beren pisuaren bidez
garraiatu ahal izateko. Erraboilak dituzten uhalak gurpilak dituztenak baino sendoagoak dira,
eta karga pisutsuagoak garraiatzeko balio dute.

9

Kate bidezko uhal garraiatzaileak: upelak, kaxak eta bidoiak garraiatzeko erabiltzen dira.
Sistema horrek irtengune (koskor) batzuk izaten ditu, eta edukiontziaren azpiko partea irtengune (koskor) horietara egokitzen da garraiatzeko.

9

Torloju bidezko garraiatzaile etenik gabekoak: karkasa metaliko baten barnean birak
ematen dituen elementu helikoidal batek mugitzen du. Solteko elikagai batzuk garraiatzeko
erabiltzen da, esate baterako, azukrea edo irina garraiatzeko. Ekipo trinkoak dira, eta batzuetan
hermetikoki itxita egoten dira, elikagaiaren garraioan zehar eman daitezkeen kutsadurak
ekiditeko. Horizontalki zein bertikalki instala daitezke; baita inklinazio-maila ezberdinekin ere.
Kontuan hartu behar da, garraio mota honetan, elikagaiak marruskadura indar handiak jasan
beharko dituela.

9

Uhal garraiatzaileak bibraziodunak: uhal horiek bibrazio mugimendu bertikal bat jasaten
dute, eta bibrazio mugimendu horrek uhalaren gainean dagoen elikagaia milimetro batzuk
altxatu eta aldi berean aurrera bultzatzen du, elikagaia luzetara desplazatu dadin. Garraio
sistema hau oso egokia da ekoizpen-prozesuaren etapak lotzeko, edota itsats daitezkeen
elikagaiak (haragi pikatua, snackak…) garraiatzeko.

Jasogailuak
Elikagaiak altuera ezberdinetara altxatzeko erabiltzen diren sistemak dira. Lau jasogailu mota bereizten
dira, nagusiki:
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9

Edukiontzidun jasogailuak: plastikozko edukiontziz hornitutako amaigabeko uhalak dira.
Normalean, hauts eran dauden elikagaiak garraiatzeko erabiltzen dira.

9

Jasogailu magnetikoak: imanez hornituta daude, eta horri esker, latak buruz behera jarrita
eraman ditzakete, eta haiek errazago garbitzeko eta garraiatzeko aukera eman. Jasogailu
magnetikoen bitartez, latak abiadura handiz, zarata gutxirekin eta kolperik hartu gabe garraiatzen dira. Jasogailu magnetikoak oso erabiliak dira kontserba-lantegietan.

9

Langetdun jasogailuak: langetez hornitutako uhal amaigabeak dira. Solteko elikagaiak
garraiatzeko erabiltzen dira. Eta solteko elikagaiek ontziratutakoek baino espazio gutxiago
hartzen dutenez, biltegiko lekua hobeto aprobetxatzeko aukera ematen dute.

9

Jasogailu pneumatikoak: zirkuitu itxi batean haizea pasarazten da abiadura handiz, pisu
gutxiko elikagaiak airean garraiatu ahal izateko. Hauts eran edo oso zatikatuta dauden
elikagaiak garraiatzeko erabiltzen da sistema hori. Sistema horretan oso faktore garrantzitsua da haizearen abiadura: baxuegia baldin bada, hauspeatu egingo da elikagaia; eta, altuegia
baldin bada, urratu egin daiteke. Marruskadura dela-eta sortzen den elektrizitate estatikoa
meta ez dadin, hezetasuna kontrolatu behar da, eta ekipoak masara konektatuta egon behar
du.
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7.1 Sarrera
Orain arte honako gai hauek landu ditugu: biltegiaren egitura, biltegiko guneak, biltegiratze faseak,
harrera, izakinak biltegian kokatzeko moduak eta biltegiratzean mantentze-lanetarako erabiltzen diren ekipoak. Honako gai honetan, berriz, eskarien kudeaketa landuko dugu, alegia, zer gertatzen den biltegietan,
eskari bat jasotzen denean. Arlo hau oso garrantzitsua da, etengabe jasotzen baitira eskariak biltegietan,
eta eskari horiek ondo, azkar eta merke helarazi behar baitzaizkio bezeroari edo eskaria egin duenari.
Lehenago ikusi dugun bezala, Picking izena ematen zaio eskariak prestatzeari. Gaur egungo enpresa
handi gehienetan sistema informatizatuen bidez kudeatzen dira biltegiak; izan ere, hala, pickingerako
eta gainerako lanetarako behar diren baliabideak optimizatzea lortzen da.
Eskariak prestatzeko modu asko daude, eta, enpresa bakoitzaren ezaugarri edo berezitasunen arabera, bat edo beste aukeratuko da. Erabaki horretan eragina izango duten elementu aipagarrienak honako
hauek dira: enpresaren ohiturak, baliabideak, bezero motak, ingurunea, klima, lehiakideak, izakin motak…
Gai honetan, eskariak prestatzeko sistema bat edo beste aukeratzeko kontuan hartu behar diren
faktore nagusiak aztertuko ditugu.

7.2 Erabilera unitatea
Eskariak prestatzeko unean kontzeptu hauek hartu behar dira kontuan:
`

Eskaria: eskaria bezeroak (edo ekoizpenaren guneko aginduak) eskatzen digunaren arabera
prestatzen da. Beraz, ezinbestekoa da zehaztasun guztiz ezagutzea zein den eskaria. Ez
ahaztu: eskaria bezero batengandik nahiz ekoizpen gunetik etor daiteke.

`

Erreferentziak: biltegiak antolatzeko, ezinbestekoa da une oro ezagutzea zer erreferentzia
kopuru eta zer espazio dugun biltegian. Erreferentzia kopuru hori ez da oso handia izango
ekoizpen-lanak egiten dituen enpresa batean (adibidez, HEISAn): gehienez, dozena batzuk.
Banaketa-lanak egiten dituzten enpresek (adib: Elorrioko EROSKIko Plataforma), aldiz, ehunka
erreferentziarekin egin dezakete lan.

`

Ezaugarriak: biltegiaren antolaketa ezberdina izango da bertan biltegiratzen diren produktuen
ezaugarrien arabera. Besteak beste, honako ezaugarri hauek hartu behar dira kontuan: pisua,
tamaina, produktua erraz hondatzen den ala ez, biltegiratze-tenperatura…

Enpresak erabiltzen duen erreferentzia kopurua eta produktuen ezaugarriak ezagututa, ahalegindu
behar dugu jaso ditzakegun eskarien tamaina zenbatesten:
9

Eguneko batez besteko eskariak

9

Ekoizpen osoko zenbat ekoizpen-lerrotako produktuak eskatzen diren
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9

Ekoizpen-lerro bakoitzeko zenbat produktu eskatzen diren

9

…

Antolaketa- edo aurreikuste-lan horrek biltegiko lanak hobeto antolatzen lagunduko digu, eta hala,
errazago aurre egin ahal izango diegu etortzen zaizkigun eskariei.

7.3 Eskariak prestatzeko sistemen sailkapena
Hona hemen eskariak prestatzeko garaian kontuan hartu beharreko ezaugarriak:
9

Materialen fluxua

9

Informazioaren fluxua

9

Enpresaren zein biltegiaren antolaketa

Materialen fluxua
Hiru dira materialen fluxuarekin lotutako oinarrizko lanak:
`

Izakinak prestatzea: eskaria jasotzen denean egin beharreko lana da hau. Izakinak kokaleku
zehatz batean ipini behar dira, eta, horretarako, bi aukera daude:
9 Izakinak modu estatikoan prestatzea: kasu honetan, eskariak prestatzeko egin beharreko lanetan, unitate-kargak ez dira lekuz mugitzen: izakinak zuzenean jasoko dira
biltegian duten kokalekutik. Pickinga egiten duten langileak izakinak dauden tokiraino
joango dira, korridoreetan barrena oinez edo eskariak jasotzeko ekipo batekin. Izakinak
prestatzeko sistema hau “Pertsona izakinarengana” izenez ezagutzen da.
9 Izakinak modu dinamikoan prestatzea: kasu honetan, izakinak beren kokalekutik atera,
eta eskariak prest jartzeko gunera eramaten dira. Hortaz, langileek gune jakin batean
egiten dute lan, eta gune horretara eramaten dira izakinak. Izakinak prestatzeko sistema
hau “Izakina pertsonarengana” izenez ezagutzen da.

`

Izakinak garraiatzeko erak: kasu honetan ere bi dira aukera nagusiak: izakinak horizontalean eramatea edo bertikalean eramatea.
9 Garraio horizontala: eredu honetan, langileak lurraren mailan egiten du lan, eta gehienez
ere lehen altuera-mailan dauden izakinak jasotzen ditu. Biltegi horietan, normalean
lurraren mailan dauden apalak eta lehen altuera-mailan daudenak erabiltzen dira
pickingerako izakinak biltegiratzeko; eta gorago dauden apalak erreserbarako izakinak
biltegiratzeko uzten dira. Pickingerako izakinak biltegiratzen diren apal horietan, normalean, kokaleku zehatza izaten dute erreferentziek; erreserbarako izakinak biltegiratzen
diren apal altu horietan, aldiz, “libre dagoen lekua” sistema betetzen da.
“Altuera baxuko pickinga” izenarekin ezagutzen da metodo hau, eta biltegi hauetan erabiltzen da:
9 Errotazio-indize altukoetan
9 Erreserba-bolumen handikoetan
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9 Eskari bakoitzean erreferentzia asko prestatu behar dituzten biltegietan
9 Pisu edo bolumen handiko izakinak manipulatzen dituztenetan
ARIKETA
Aurreko kasu horietako bakoitzean zergatik erabiltzen da “altuera baxuko pickinga”?
Garraio horizontala elikagai-supermerkatuetan erabiltzen da, adibidez; halako lekuetan maila
baxuko eskari-biltegiak ere erabil daitezke.
9 Garraio bertikala: erreferentziak altuera ezberdinetatik hartuz egiten den garraioa da.
Langilea eskorgaz edo beste baliabide mekaniko batez baliatuz iristen da biltegiko
altuera ezberdinetara. Izakinak garraio bertikalaren bidez jasotzeko sistema hori kasu
hauetan erabiltzen da:
Ð Erreferentzia askoko biltegietan
Ð Pisu gutxiko edo tamaina txikiko artikuluak dituztenetan
Ð Erreserba-izakin kopuru baxua duten biltegietan
ARIKETA
Aurreko kasu horietako bakoitzean zergatik erabiltzen da garraio bertikala?
Teknika honen bitartez, hobeto aprobetxatu ahal izango da biltegiaren bolumena picking-lanak
egiteko garaian.
Lan-sistema hau aukeratzen duten biltegietan, biltegiko gunerik altuenak eta baxuenak erreserbako izakinak gordetzeko erabiltzen dira; eta bitarteko altueretan egoten dira pickingerako
izakinak. Horren arrazoia hau da: altuera handietara iristeko denbora asko behar dute ekipoek,
eta altuera oso baxuetan ere ezin dute eroso lan egin, tamaina handiko kabinak direlako eta
apaletatik oso hurbil mugitzen direlako.
Sistema honek duen eragozpen aipagarri bat da ekipo edo kabina batek, korridore batean
eskari bat prestatzen ari denean, ez diola uzten beste kabina bati aurreratzen. Hori dela eta,
ondo aukeratu behar da izakinak —bereziki errotazio handiko izakinak— kokatzeko lekua.
Izan ere, eskari ugari leku beretik atera behar badira, gerta daiteke puntu batean kabinak
betetzea. Hori ekiditeko, kabinek izakinak jasotzeko bide bat baino gehiago izatea gomendatzen da.
`

Izakinak jasotzeko era: nagusiki, izakinak jasotzeko bi era daude: eskuzkoa —izakinak
langileak jasotzen ditu— eta automatikoa —izakinak makinen bidez jasotzen dira—.
Duela urte gutxira arte, langilea izaten zen eskariak jasotzeaz arduratzen zena, baina horrek
eragozpen handiak ditu: karga handiak hartzeko ezintasuna, abiadura mugatua, hutsegiteak
egiteko aukera, nekea, lesioak edo istripuak izateko arriskua…
Hori dela eta, azken urteotan asko hedatu dira sistema automatikoak, batez ere biltegi handietan; hasierako inbertsioa epe laburrean edo ertainean berreskuratzeko aukera izaten da
mota horretako biltegietan.
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Informazioaren fluxua
Informazioaren fluxuari dagokionez, hauek dira egin beharreko oinarrizko lanak:
9

Datuak jaso

9

Informazioa transmititu

9

Izakinak lokalizatu

9

Izakinak egoki prestatu direla egiaztatu
OINARRIZKO LANAK

LAN HORIEK EGITEKO AUKERAK

Datuak jaso

Programatua

Unean unekoa

Informazioa transmititu

Papera erabiliz

Zuzenean: ahoz, irratiz, Internet
bidez, telefonoz, infragorriak erabiliz…

Izakinak lokalizatu

Langileek dakite zer non dagoen

Modu ordenatuan biltegiratu

Izakinak egoki prestatu
direla egiaztatu

Modu aktiboan

Modu automatikoan

7.1 taula.

`

`

`

Datuak jasotzeko erak
9

Programatua: jasotako eskariak multzokatu eta ordenatu egiten dira, eta aurretiaz zehaztutako plangintza bati jarraituz prestatzen dira epe jakin batean: lan-jardunaldiaren amaierarako, orduro, erreferentzia bateko palet bat presta daitekeenean… Dena den, eskari urgenteak
jaso bezain laster prestatzen dira.

9

Unean unekoa: eskariak jaso ahala bideratzen dira prestaketa-lanak.

Informazioa nola transmititu
9

Idatziz: kasu honetan, idatziz transmititzen da eskaria prestatzeko beharrezkoa den informazioa; horretarako, zerrendak, emate-agiriak edo beste formatu batzuk erabiltzen dira.

9

Zuzenean: eredu honetan, une oro daude harremanetan zer eskari prestatu behar diren
erabakitzen duten pertsonak eta eskari horiek prestatzeko ardura duten pertsonak. Harreman
hori ahoz, irratiz, Internet bidez, telefonoz, infragorrien bidez edo beste teknika batzuk erabiliz
lor daiteke.

Izakinak lokalizatzeko sistemak
9

64

Langileek jakitea: eskariak prestatzeko ardura duen pertsonak aurkitu beharko ditu produktuak. Sistema hau erabiliz gero, langile jakin baten edo batzuen oroimena eta haiek lan hori
egiteko duten ahalmena dira sistemaren euskarriak; halakoetan, oso handia da langile horiekiko
mendekotasuna. Nahikoa izan daiteke langile horietako bat egun batean lanera ez etortzea,
biltegia hankaz gora jartzeko. Hori dela eta, gaur egun ez da oso sistema erabilia, eta biltegi
txikietan, erreferentzia gutxi dituztenetan eta lanpostu egonkorrak dituztenetan baino ez da
erabiltzen.
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`

Biltegiratze ordenatua: erreferentzia bakoitza sistema jakin baten arabera kokatua dago
biltegian; hala, biltegiak une jakin batean lan-karga handia izanez gero, behin-behineko langileak kontratatu ahal izango dira, eta arazorik gabe egin ahal izango dituzte biltegiko lanak.
Horrez gainera, sistema horri jarraitzen dioten enpresek modu ordenatuan tratatzen dituzte
eskariak; eta, horrela, ibilbiderik laburrenak edo egokienak har daitezke eskariak prestatzeko
unean ere.

Izakinak egoki prestatu direla nola egiaztatu
9

Modu aktiboan: izakinak prestatu dituzten langileek edo ikuskapen-lana egiteko ardura espezifikoa dutenek egin dezakete lan hau. Lehenengo kasuan, langileak berak izango du bere
lana ikuskatzeko ardura, horrek izan ditzakeen eragozpen guztiekin. Bigarrenean, aldiz, langile
gehiago kontratatu beharko dira, eta kostuak nabarmen handituko dira. Bi ikuskapen-eredu
horien eraginkortasuna oso baxua da, batez ere artikulu kopuru handiak ikuskatu behar badira.
Kontuan hartu behar da normalean izakin guztien % 85 - % 95 bitartean ondo egongo dela,
eta, horrek lana oso monotonoa bihurtuko duenez, oso altua izango dela akatsak egiteko
probabilitatea.

9

Modu automatikoan: izakinak prestatzeko erabiltzen den sistema bera gai da izakin horiek
ikuskatzeko. Ikuskapena modu automatikoan egiteko sistema ugari daude: prestatutako izakinetan etiketak jartzea, erreferentzia egokia dela berresten duten barra-kodeen irakurleak
erabiltzea, erreferentzia bakoitza pisu jakin bati lotzen dioten balantzak…
Izakinak egoki prestatu ditugula ziurtatzen duten sistemak erabiltzea da helburua; zenbat eta
sistema sinpleagoak eta merkeagoak erabili, hobeto, betiere ikuskatze-lana betetzen dela
ziurtatzen bada.

Beraz, argi dago oso-oso garrantzitsua dela koordinazio egokia izatea materialaren fluxuaren eta
informazioaren fluxuaren artean. Hasiera batean, biltegiak izakinik gabe ez gelditzea edo gainezka
ez egitea izan daiteke helburua; baina behin hori lortuta, helburu handiagoak lor daitezke; adibidez, materialaren eta informazioaren fluxuak optimizatzea.
Ekoizpenaren gunetik izakinen eskaria azkarregi egiten bada, ekoizpenaren gunea izakinez bete
dezakegu, neurriz kanpo. Eskaria beranduegi eginez gero, ordea, stock-haustura gertatu daiteke,
eta ekoizpen-erritmoa geldotu; eta ezin da ahaztu bezeroa galtzeko arriskua ere hor dagoela
halakoetan.
Biltegia egoki antolatuta egoteak asko errazten ditu picking-lanak. Argi adierazi behar da zein
tokitan dagoen biltegiko erreferentzia bakoitza. Izakinak prestatu behar dituen pertsonak izakin
horien zerrenda argia eta zehatza izan behar du; eta izakinen prestaketa modu sekuentziatuan
egiteko aukera baldin badago, asko azkartu eta murriztu daiteke lana.
Eskariak eskuz prestatzen direnean, informazioa idatziz transmititzen da normalean: hau da,
izakinen jasotze-zerrenda baten bidez.
Aurrerago esan dugun bezala, azken urteotan asko hedatzen ari dira informazioa modu zuzenean
transmititzeko sistemak (walkie-talkieak, posta elektroniko bidezko komunikazioa, palm-ak…);
hala ere, metodo garesti samarrak direnez, oraindik ez da guztiz zabaldu haien erabilera.
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Sistema automatikoen abantaila nagusiak hauek dira:
9 Biltegiko makinaria informatizatu eta automatizatuz gero, ekipo horiek guztiak etengabe
egongo dira lanerako prest, eguneko 24 orduetan; hala, ekipo kopurua murriztea ere lor
daiteke.
9 Askoz errazago jaso, batu eta transmitituko da informazioa, jasotzen den unean bertan
transmitituko baita.
9 Barra-kodeen irakurle sinple batez, erraz baieztatu ahal izango da eskariak egoki prestatu
direla.
9 Askoz zorrotzagoa izango da biltegiko stocken kontrola.
9 Une konkreturen batean ekoizpenaren gunea lehengairik gabe geratuz gero, sistemak
azkar erantzun ahal izango dio egoera horri.
9 Emate-agiriak, zerrendak eta tarteko beste hainbat dokumentu ezabatzen direnez,
nabarmen gutxitzen da hutsegiteak edo gaizki-ulertuak gertatzeko arriskua.
Papera eta sistema informatikoak, biak, erabiltzen dituzten biltegiak ere badaude; eta eredu
misto horiek bi sistemen abantailak uztartzen dituzte. Kasu horretan, eskariaren datuak eskuz
jasotzen dira paperean; eta, ondoren, terminal eramangarri batera pasatzen da informazioa.
Terminal horietako batzuk oso txikiak dira: tabako-pakete baten tamainakoak; eta erreferentzien
barra-kodeak irakurtzeko irakurlea izan dezakete.
Enpresa askok erabiltzen dute aukera hau, arrazoi ekonomikoengatik. Hasierako inbertsio baxuagoa behar da, eta erabat informatizatua dagoen sistemaren antzeko emaitzak lor daitezke:
paper gutxiago erabiltzen da, hutsegiteak egiteko probabilitatea jaisten da, gertatutakoak jasotzeko aukera ematen du eta sistema zentralak eskaria prestatu bezain laster izan dezake lan
horren berri.

Eskariak prestatzeko sistemaren antolaketa
Antolaketan egin beharreko oinarrizko lanak honako hauek dira:

`
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9

Izakinak kokatzea

9

Izakinak prestatzea

9

Izakinak banatzea

Izakinak kokatzea: izakinen kokalekua zein izango den erabakitzeko garaian, izakinen ezaugarriez gainera, beste faktore batzuk ere kontuan hartu behar ditugu. Batez ere, gogoan izan
beharko dugu eskariak prestatzeko lanak azkartzeko eta errazteko moduan antolatu beharko
dugula biltegia. Horregatik, ezinbestekoa izango da artikuluen errotazio-indizeari, eskari-bolumenari eta eskari kopuruari erreparatzea, eta aurreikustea zein izango diren eskari urgenteak, eskari
txikiak, eskari oso handiak… Ezaugarri horien guztien arabera hainbat biltegi mota egon daitezke.
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Izakinak prestatzea:
9 Fase bakarrean: eskaria handia edo txikia izan, jaso ahala prestatzen da.
9 Zenbait fasetan: kasu honetan, zenbait eskari batera prestatzen dira, lehenengo prestatzegunera ekartzen dira eta han uzten dira eskariak berrantolatzeko unea heldu arte.
Bigarren eredu horrek baditu zenbait abantaila, batez ere erreferentzia bereko eskari txiki ugari
jasotzen direnean prestaketa-lanak erraztu eta azkartu egiten direlako. Halakoetan, garraio-lanak
dira gehien azkartzen direnak, zenbait eskari uzten baitira prest aldi berean. Dena den, sistema
honek baditu eragozpen batzuk ere: eskariak erabat prest uzteko, bitan manipulatu behar dira,
gutxienez, izakinak; gainera, erreferentziak bigarren aldiz antolatu ondoren, izakin kopuru handia
izan dezakegu karga-nasan, eta nasaren tamainak handia izan beharko du, eta antolaketak egokia,
arazorik izan ez dadin.

`

Izakinak banatzea:
Izakinak banatzeko orduan bi jokabide izan ditzakegu:
9 Eskariak banan-banan banatzea prest daudenean.
9 Zenbait eskari homogeneo izan arte banaketarik ez egitea.

Eskarien prestaketa eta haien eraginkortasuna
Aurreko ataletan ikusi ditugun ezaugarrien arabera —materialen fluxua, informazioaren fluxua eta
biltegiaren antolaketa—, modu ugari egon daiteke eskariak prestatzeko. Eskariak prestatzeko beharrezkoa izango den denbora eta lan hori egiteko dugun eraginkortasuna oso faktore garrantzitsuak izango
dira sistema bat edo beste aukeratzerakoan.
Biltegi motaren arabera, hainbat sistema probatu behar izaten dira batzuetan, eskariak prestatzeko
sistemarik egokiena zein den jakiteko.
Eskariak prestatzeko zenbat denbora beharko den kalkulatzeko, jakin behar da zenbat denbora
beharko den ekintza partzialak egiteko.
4.000 / 5.000 paleteko biltegietan egindako azterketa baten bidez, batez besteko datu hauek lortu
dira.
ESKARIAK PRESTATZEKO DENBORA
Oinarrizko denbora
%5
% 25

Mugitze-denbora
% 45
Jasotze- denbora

% 25
Galdutako denbora

7.1 grafikoa. Eskariak prestatzeko beharrezkoa den denbora.
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Denbora-tarte hauek osatzen dute eskariak prestatzeko denbora:
`

Oinarrizko denbora: eskariak prestatzeko ekintza lagungarri ugari egin behar dira: edukiontziei harrera egin edo atzera bidali, emate-agiriak jaso, eman edo/eta bidali… Ekintza horiek
denbora osoaren % 5 eta % 10 bitartean hartzen dute.

`

Mugitze-denbora: izakinak kokapen batetik bestera eramateko behar den denbora (garraiatu,
igo, jaitsi, gelditu…). Ekintza horiek dira denbora gehien hartzen dutenak: % 40 eta % 60
bitartean.

`

Jasotze-denbora: izakinak jasotzeko behar den denbora, hau da, izakinak hartzeko, ateratzeko eta/edo kokatzeko behar den denbora. Denbora osoaren % 15 eta % 35 bitartean
hartzen du.

`

Galdutako denbora: izakinak aurkitzeak, izakinak zenbatzeak, pisatzeak, idazteak… hartzen
duen denbora. Denbora osoaren % 20 eta % 30 bitartean.

Eskariak prestatzeko behar den denbora osoa denbora-tarte horien batura da. Beraz, prozesua
azkartzeko, denbora partzial horiek guztiak laburtzen ahalegindu beharko dugu.
Sarritan, mugitze-denbora azkartzen laguntzen diguten ekipo berriek ez dute neurri berean laburtzen
denbora osoa, beste etapa batzuk ez direlako maila berean eraginkorrago bihurtzen. Biltegiko lanaren
antolaketa orokorrean egiten diren hobekuntzek, aldiz, asko murriztu dezakete eskariak prestatzeko denbora
osoa. Hona hemen egin daitezkeen hobekuntza horietariko batzuk:
9

Izakinak jasotze-maiztasunaren arabera biltegiratzea.

9

Eskariak jasotzeko zerrendak era ordenatuan idaztea, hau da, izakin horiek jasotzeko ordenarik egokienean.

9

Bulegoko lanak murriztea.

9

Segurtasun-stock egokia mantentzea, stock-hausturarik gerta ez dadin.

9

Azken orduko elkarrizketak ekiditea izakinak jasotzen edo prestatzen diren guneetan; horretarako, eskakizun eta eginbehar guztiek aurretik ondo zehaztuta egon behar dute.

Aurrerago ikusi dugun bezala, mugitze-etapa da denbora gehiena behar duen jarduera. Biltegiko
antolaketan egiten diren hobekuntzek zuzenean eragiten diote denbora-tarte horri, eta murriztu egiten
dute izakinen prestaketa-lanen iraupena.

Horniketa
Izakinak modu egokian prestatu ahal izateko, ezinbestekoa da biltegia hornitzeko lanak ere ondo
egitea. Izakinak berriz egoki hornitu ezean, ezinezkoa da eskariak prestatzea.
Horniketa-lanak eta izakinak prestatzeko lanak fisikoki banatuta egoteak asko errazten du bi lanen
kudeaketa; baina ezin da ahaztu biltegia hala antolatuz gero espazio gehiago behar izaten dela, halakoetan ezin izaten baita biltegiaren bolumen guztia aprobetxatu.
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Jasotze-lanak egiteko sistema aukeratzeko arauak
Aurretik aipatutako gai guztiak kontuan hartu behar dira jasotze-lanak egiteko sistema zuzena
aukeratzeko. Baina, horrez gain, komeni da honako arau hauek ere aintzat hartzea:
9

Arazoak konpontzeko biderik errazena eta sinpleena aukeratu behar da.

9

Duten jasotze- edo erabiltze-maiztasunaren arabera kokatu behar dira izakinak.

9

Oso garrantzitsua da sistema ziurra eta malgua izatea.

9

Espazioa ondo aprobetxatu behar da, sistemak ez dezan eraginkortasunik galdu.

9

Inbertsioa.

Enbalajea edo edukiontzia
Izakinen edukiontzia edo enbalajea askotan ahazten den elementua da, baina sarritan garrantzi
handia du izakinen prestaketan.
Edukiontziak prestaketa-lanetarako egokia izan behar du: osteko manipulazio gutxi eskatzen duena,
biltegiko bolumena ondo aprobetxatzeko aukera ematen duena eta jasoko duen bezeroarentzat ere
erosoa.
Azken puntu horri, jasoko duen bezeroarentzat erosoa izateari alegia, ez zaio behar beste garrantzi
eman oraintsu arte; azken urteotako joera, ostera, bezeroaren asegarritasunari lehentasuna ematea da.
Izan ere, guretzat erosoa den edukiontzi bat bezeroarentzat guztiz deserosoa bada, bezero hori galtzeko
arrisku handia izango dugu.
Adibide garbi bat: eman dezagun gure biltegiaren bolumena hobeto aprobetxatzeko —edo biltegiratzelanak errazteko— paletetan jartzen ditugula izakinak. Hori ez da arazo handia izango gure bezero
handientzat; baina arazo larria izan daiteke gure bezero txikientzat, gerta litekeelako haiek lekua falta
izatea beren biltegian horren bolumen handietarako, edo paletak manipulatzeko ekiporik ez edukitzea,
edo eramaten dizkiegun kantitateak handiegiak izatea haien beharretarako…
Elikagai-enpresak enpresarik aurreratuenetarikoak dira picking-lanetan, elikagai askoren iraungipenepe laburrek eta errotazio-indize altuek picking-lanak optimizatzera derrigortzen dituzte eta.
Enpresa horietan sarritan erabiltzen den ekipo bat Roll-Containerrak dira. Gurpilak eta ateak dituzten
edukiontzi handiak dira. Izakinak bertan kargatzen dira, eta erraz desplazatu daitezke gurpilei esker.
Kamioi asko edukiontzi horiekin lan egiteko moldatuta daude, eta plataforma jasotzailea izaten dute,
atzealdean, karga- eta deskarga-lanak errazteko. Gaur egun, horrela iristen dira, denda askotara, izakin
gehienak.
Ikusitako Roll-Container horiek aukera bat baino ez dira, eta beste hainbat aukera daude eskariak
prestatzeko, adibidez: kartoizko, metalezko, plastikozko edo egurrezko enbalajeak.
Helburua da bezeroen beharretara ahalik eta ondoena egokitzea.
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Logistikaren atal guztietan gertatzen den bezala, izakinak prestatzeko garaian ere, oso lagungarria
da eskariaren tamaina eta maiztasuna zenbatekoak izango diren aurreikustea, eta horretarako aukera
ona ematen dute sistema informatikoek.
Gure bezeroen beharrizanak betetzeko gai den sistemarik sinpleena zein den aztertu, eta orduan
aukeratu behar dugu. Azterketan, eskari bakoitzarekin batera sortzen den dokumentazio guztia hartu
behar dugu kontuan: izakinen helmuga adierazten duten etiketak, emate-agiriak… Hori guztia egin ahal
izateko, argi dago ezinbestekoa dela bezeroaren beharrak zein diren ezagutzea.
Edukiontziek, oro har, bete behar dituzten baldintzak edo/eta izan behar dituzten ezaugarriak honako
hauek dira:
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9

Produktuak edo/eta haien ontziak babestuta eta multzokatuta mantentzea.

9

Edukiontzien kanpoaldean legeak adierazitako informazio guztia azaltzea: izakin mota, barrakodea, kopurua…

9

Paletak tamaina estandarizatuetara egokituta egotea; eta, ahal den neurrian, erreferentzia
bakoitzera ere bai.

9

Edukiontziak bata bestearen gainean pilatzeko aukera ematea.

9

Izakina egonkor mantentzea paletean dagoen denboran.

9

Unitate kopuru uniformea edukitzea salmenta-prozesua errazteko.

9

Diseinu ergonomikoa (pisuaren, bolumenaren eta formaren aldetik), manipulazioa ahalik eta
erosoena izan dadin.

9

Barne- zein kanpo-hutsuneak ekiditea (alferrikako espazioak).

9

Ahalik eta hondakin gutxiena sortzea, eta sortzen dena birziklagarria izan dadila.

9

Etiketatzeko eta irekitzeko errazak izatea.

9

Dendan erakusgarri jartzeko modukoak izatea, eta azken bezeroak erraz hartzeko modukoak.
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8.1 Horniketak eta erosketak
Sarreran ikusi genuen horniketa-lanak logistika-prozesuaren ataletariko bat direla.
Horniketa-lanen bidez, kalitateko izakinek beharrezkoak diren gunera heldu behar dute, kantitate
egokian eta une egokian, betiere ahalik eta kosturik txikienarekin. Helburu horiek lortzeko, honako kontzeptuak izan behar dira kontuan:
9

Hornitzaile egokiak aukeratu behar dira, eta hornitzaile onartuen zerrenda sortu.

9

Jakin behar da horniketak zer maiztasunekin egitea komeni den.

9

Ziurtasun-stock kopuru egokia mantendu behar da.

9

Ziurtatu behar da denbora pasatu arren hornitzaileek jarraitzen dutela zerbitzua adostutako
eran ematen, bai kalitate-mailari dagokionez, bai epeei eta izakin kopuruari dagokienez.

Arestian aipatutako kontzeptu horiek lehenago ere aztertu ditugu, Kalitateaz, Antolakuntzaz zein
Logistikaz hitz egin dugunean. Hori dela eta, ikasgai honetan ez dugu gehiegi sakonduko gai horietan.
Dena den, azpimarratu behar da hornitzaile egokia aukeratzea dela puntu horietatik guztietatik garrantzitsuena. Aukeraketa horretan asmatuz gero, errazago bete ahal izango dira Enpresaren helburuak; gaizki
aukeratzeak, berriz, guztiz ezinezko bihur dezake helburu horietara hurbiltze hutsa.
Hornitzaile egokia aukeratzea, duela urte gutxi arte, Erosketa Sailaren ardura izaten zen. Egun,
Horniketa Prozesua deritzona ardura ezberdinak dituzten pertsonen erantzukizuna da: Kalitate-, Erosketa-,
Ekoizpen- eta Merkaturatze-arduradunena, besteak beste.

8.2 Erosi beharreko izakinen estimazioa
Prozesu Logistikoak emandako datuen bitartez, Erosketa Departamentuak aurreikusi egingo du zer
lehengai erosi beharko dituen. Prozesu Logistikoak ematen dituen datuen Kalitatearen eta Kantitatearen
arabera, aurreikuspen hobeak edo epe luzeagokoak egin ahal izango dira.
Lehengaiak erosteko orduan oso kontuan izan behar dira salmenta-aurreikuspenak. Salmentaaurreikuspen horiek aldatu egiten dira bezeroen eskarien arabera; beraz, garbi dago, aurreko gaian ikusi
genuen moduan, oso-oso garrantzitsua dela modu egokian bideratzea bezeroarengandik hornitzailearenganainoko informazio-fluxua.
Merkatuan denbora asko daramaten enpresek, normalean, ez dute aldaketa nabarmenik izaten salmentetan, ez behintzat bat-batean. Hala ere, beti izan daitezke gorabeherak, eta, gorabehera horiei erantzun
ahal izateko, ezinbestekoa da aldaketa horiek lehenbailehen ezagutzea.
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Plangintza hori egin ahal izateko, enpresak erabiltzen dituen artikuluak multzoka biltzea da biderik
ohikoena. Artikuluak zenbat eta multzo zabalagoetan bildu, orduan eta errazagoa izango da epe luzerako
aurreikuspenak egitea; artikuluak banan-banan hartuz gero, ordea, oso epe laburrerako aurreikuspenak
baino ezin izango ditugu egin.
Taula honetan adierazten da aurreikuspenak egiteko erabiltzen ditugun multzoen arabera zer nolako
aurreikuspenak egin ditzakegun:
1. EPEA
(astebete)

2. EPEA
(2 aste)

ARTIKULUA
(“Kaiku” markako
marrubizko jogurt
gaingabetuak)

9

GAMA
(Marrubizko jogurt
gaingabetuak)

9

9

FAMILIA
(Jogurtak)

9

9

3. EPEA
(4 aste)

4. EPEA
(8 aste)

9

8.1 taula.

`

Aurreikuspen fidagarria.

Bestela esanda: elikagai-denda batean, astebeteko denbora-tartearekin aurreikus daiteke “Kaiku”
markako zenbat marrubizko jogurt gaingabetu salduko diren. Marrubizko jogurt gaingabetuen multzo
osoa kontuan hartuz gero (alegia, marka guztietakoak kontuan hartuta), aldiz, bi asteko aurreikuspenak
egin ahal izango ditugu. Azkenik, jogurten multzoa orokorrean hartuz gero, epe luzeagora egin ahal izango
ditugu aurreikuspenak, kasu honetan 4 astera.

8.3 Horniketarako ikuspuntua
Ez da erraza horniketa egiteko ardura duten pertsonen lana; izan ere, stockak duen kostua dela-eta
ahalik eta izakin gutxiena pilatzeko joera dago biltegietan (enpresako arduradunek horretara bultzatzen
dituzte langileak). Eta stock txikiekin lan egin nahi izanez gero, ezinbestekoa da hornitzaileek duten
horniketa-epea murrizten saiatzea. Baina, sarritan, hornitzaile horiek ezin dute prozesua azkartu. Horrela,
gerta liteke enpresa batzuek astebeteko aurreikuspenak egitea, eta hornitzaileek, berriz, astebete baino
gehiago behar izatea enpresa hori hornitzeko.
Gauzak horrela, ziurrena da stock handi samarrak edukitzea biltegian, eskarietan edo horniketetan
egon daitezkeen gorabeherei erantzuteko aukera ematen baitu. Baina konponbide hori garestia da, batetik,
eta, bestetik, izakinak hondatzeko arriskua dakar berekin. Elikagai-enpresen berezitasun hori dela eta, erosketak egiteko ardura duten pertsonek era honetan jokatu behar dute:
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9

Aurreikuspenak egokiak direla baieztatu behar dute.

9

Hornitzaileek lehengaiak ekartzeko behar duten denbora erreala (ez teorikoa) ezagutu
behar dute.
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9

Izakin bat ekartzeko aurreikuspena astebetekoa bada eta hornitzaileak denbora gehiago
behar badu enpresa hornitzeko, kasuan kasuko egoera aztertu behar dute erabakirik zuzenena
hartzeko.

9

Arazoak banan-banan aztertu behar dira: hornitzaile batekin izandako arazoak konpontzeko
baliagarria izan daitekeen bide bat guztiz desegokia izan daiteke beste hornitzaile baten kasuan.

Lau puntu horiek zehaztasun handiagoz landuko ditugu.

Aurreikuspenak egokiak direla baieztatu
Enpresek lehengaiei dagokienez dituzten beharrizanak aurreikusi behar dira: hau da, ezinbestekoa
da aurrez jakitea zer, zenbat eta noiz erosi behar den. Behin zenbatespen horiek aplikatu ondoren,
hasieran egindako kalkuluak eta benetan izan diren beharrak konparatu behar dira, lehenbailehen jakiteko
aurreikuspenak zuzenak izan diren edo zuzenketak behar izango dituzten.
Adibidea: zenbat asteko datuak beharko ditugu 10. astean egongo den kontsumo errealaren aurreikuspen zuzena egiteko?
ASTEA

KONTSUMOA (Kilogramo haragi)

1

322

2

419

3

360

4

411

5

402

6

409

7

301

8

367

9

382

10

376 (Kontsumo erreala)
8.2 taula.

Taulan azaldu dugun prozesua astero-astero eta produktu guztiekin egiten badugu, eta, behar
errealak zein izan diren dakigunean datuak konparatzen baditugu, jakin ahal izango dugu zein diren
lehengai guztietarako —edo, behintzat, oinarrizkoenetarako— aurreikuspen-epe egokiak, baita eskari
bakoitzean eskatu beharreko izakin kantitatea zein den ere.
1. ariketa: taula hau erabiliz, erabaki zenbat hilabetetako datuak izango diren beharrezkoak 2005eko
abenduko gatz-kontsumo erreala aurreikusi ahal izateko.
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2005. urtea

Hilabetea

Gatz-kontsumoa (kg-tan)

Urtarrila

4.500

Otsaila

3.000

Martxoa

2.900

Apirila

6.000

Maiatza

2.500

Ekaina

4.000

Uztaila

3.200

Abuztua

4.300

Iraila

3.800

Urria

6.000

Azaroa

2.954

Abendua (kontsumo erreala)

3.822
8.3 taula.

Hornitzaileen erreakzio-denbora ezagutu
Ezinbestekoa da ezagutzea hornitzaileak zer jarrera izango duen lehengai berriren bat behar dugunean, normalean eskatzen dioguna baino kantitate handiagoa eskatzen diogunean edo, egunen batean,
normalean baino azkarrago hornitzeko eskatzen diogunean. Izan ere, etorkizunean, edozein momentutan
aurkitu gaitezke horrelako egoera erreal batean, eta, hornitzaileak ondo erantzun ezean, guk ere ezingo
diegu ondo erantzun gure bezeroen eskakizunei.
Hornitzailearen erreakzio-denbora zein den ezagutzeko bi bide daude:
`

Zuzeneko modua: hornitzailearekin dugun harremana zuzena eta egokia bada, argi eta
garbi azaldu ahal izango diogu zein diren gure eskakizunak. Hala, zehaztuko diogu zenbait
lehengai, derrigor, epe jakin batean igorri beharko dizkigula, kalitatean eta kantitatean hutsik
egin gabe jakina, eta beste lehengai batzuk, aldiz, ez dituztela horren azkar bidali beharko.
Horrela, bi gauza lortzen dira: batetik, guk, bezerook, jakingo dugu oinarrizko lehengaiak
garaiz jasoko ditugula; eta, bestetik, hornitzaileak bezero fidel bat irabaziko du, hitzartutakoa
edo sinatutakoa betetzen badu behintzat.

`
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Zeharkako modua: hornitzailearekin horren harreman estua ez dugunean, beste sistemaren
bat erabili beharko dugu haren igortze-epe errealak zein diren jakiteko. Kasu horretan,
honako hau egingo dugu: bestelako azalpenik gabe aldatuko dizkiogu normalean eskatzen
dizkiogun kopuruak edo epeak. Hornitzaileak arazorik gabe erantzuten badu, haren erreakzioepe erreala zein den ezagutu ahal izango dugu. Hornitzailea eskari berri horietara ondo
egokitzen ez bada, jakingo dugu egunen batean, benetan, horrelako eskari bereziren bat
eginez gero, ez dela gai izango ganoraz erantzuteko.
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Hornitzailearekin dugun harreman motaren arabera, sistema bat edo bestea aukeratuko dugu haren
horniketa-epe erreala ezagutzeko.

Gatazka-egoeren analisia
Behin gure hornitzaileen erantzun-epe errealak ezagutzen ditugunean, gure ardura izango da epe
horiek aintzat hartzea. Hau da, gure hornitzaile-zerrendako hornitzaile baten erantzun-epea 3 egunekoa
bada eta noizbait lehengaiak 2 eguneko epean gure enpresan egotea behar badugu, beste hornitzaile
batengana jo beharko dugu ziurrenik. Ez zaigu komeni gure behar jakin bat dela-eta epe-luzerako
hornitzaile egoki batekin arazoak izatea.

Arazoak banan-banan aztertu
Sarritan egiten den hutsegitea da hornitzaile batek lehengai jakinen bat igortzeko arazoak dituelaeta hornitzaile horren kontrako ekintzak egitea, kontuan hartu gabe beste lehengai batzuk modu egokian
igortzen jarraitzen duela. Arazo bakoitza modu independentean aztertu beharko dugu, erantzun egokiaren bila; ez da komeni kasu guztietarako erantzun edo konponbide berberak erabiltzea.

8.4 Horniketarako sistemaren helburuak
Erosketak egiteko garaian puntu hauek izan beharko ditugu kontuan:
9

Argi eta garbi definitu beharko ditugu hornitzaileari eskatzen dizkiogun lehengaien ezaugarriak

9

Zehaztasunez jakin beharko dugu eskaria noiz egin behar den

9

Zehaztua izan beharko dugu zenbateko eskariak egin behar ditugun

9

Oso garrantzitsua da hornitzaile onartuen zerrenda eguneratu bat izatea ere

Argi dago zein den hori guztia zehaztearen helburua: horniketa-lanek eragiten dituzten gastuak (beren
osotasunean) ahalik eta baxuenak izatea. Horretarako, negoziatu egingo ditugu prezioak hornitzaileekin,
hornitzaileak zerrendatuko ditugu, ABC metodoa erabiliko dugu izakinak sailkatzeko…
Baina aipatutako hori —hau da, nori, zer, zenbat eta nola erosi erabakitzea— ez da erosketez
arduratzen diren pertsonen lan bakarra. Hori hasierako lana izan daiteke: hornitzaile berri batekin harremana hasten dugunean egin behar dena. Baina hortik aurrera ere hornitzaileak gure eskakizunak betetzen
jarraitzen duen jakin beharko dugu.
Horregatik, bi funtzio nagusi bereizten dituzte Erosketen ardura duten pertsonek:
9 Hasierako kudeaketa-lanak: gure eskakizunak betez merkeen hornitzen gaituen hornitzailea
bilatzea
9 Jarraipen lana: horniketa horren baldintzak denboran mantentzen direla ziurtatzea
Bi lan horietatik zein da garrantzitsuena?
Oso zaila da bat edo bestea aukeratzea. Hasierako kudeaketa-lan horiek —lehenengo negoziazioa—
oso garrantzitsuak dira horniketa-lanari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. Hala ere, horniketei jarraipena
egiteak ere berebiziko garrantzia du, gure eskakizun guztiak denboran mantentzen direla ziurtatzeko.
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Etekin ekonomikoa lehenbiziko atalean lortzen da, nagusiki; hori dela eta, enpresetan baliabide
gehiago jartzen dira lehenengo kudeaketa-lan horietarako. Aldiz, denboran egiten den jarraipen horretarako zenbat eta baliabide gutxiago erabili, orduan eta hobeto, ahaztu gabe hornitzaileek gure eskakizunak betetzen jarraitzen dutela bermatu behar duela sailak.

8.5 Erosketa-arduradunen politika
Garai batean, erosketak egiteko ardura zuten pertsonak Erosketa Sailean biltzen ziren, eta ez zuten
behar besteko loturarik enpresaren gainerako atalekin. Egungo enpresetan Sailak ez daude horren
bereiziak: langile guztiek osatzen dute enpresa, eta erosketa-lanak egin behar dituztenek zehatz-mehatz
ezagutu behar dute enpresaren egoera. Hori dela eta, Erosketa-arduradunek enpresak oro har dituen
Politikari eta Estrategiari jarraituz betetzen dute beren lana.
Arlo horretan bi jokabide izan daitezke:
9

Epe laburrerako sortu diren enpresetan, helburua ahalik eta denbora laburrenean ahalik eta
etekin handiena lortzea denez, erosketa-arduradunak ahalik eta lehengairik merkeenak
erosten ahaleginduko dira, etorkizunari arreta berezirik jarri gabe.

9

Epe luzean irauteko helburua duten enpresak, aldiz, ezin dira horren printzipio sinpleetan
oinarritu, gaur merke erositako lehengaia garesti irten dakigukeelako bihar. Hori dela eta,
hornitzailerik egokiena aurkitzeko garaian, prezioaz gainera beste faktore batzuk ere
kontuan izan beharko dira, hala nola produktuaren kalitatea, hornitzaileak epeak eta kopuruak errespetatzea, harekin dugun komunikazioa egokia, hurbila eta malgua izatea…

Dena den, kontuan hartu behar da hornitzaileek ezagutzen dutela, normalean, enpresa erosleek
jarraitzen duten politika mota batekoa edo bestekoa den. Hori dela eta, epe laburrerako sortu den
enpresa erosle baten eskaria jasotzen dutenean, gerta liteke enpresa horri plus bat kobratzea, badakitelako laster galduko dutela bezero hori eta ez duela merezi ahalegin berezirik egitea harremanari
eusteko.
Politika bati edo besteari jarraitu, argi dago hornitzaileekin harreman irekia eta egokia izanez gero
ekonomikoki erraz antzeman ezin diren zenbait onura jasotzen direla. Izan ere, hornitutako lehengaiei
buruzko ezagutza tekniko eta teknologiko zuzena eman diezagukete hornitzaileek, edo horniketa bereziak eskatzeko aukera, edo merkatuari buruzko informazioa… Onura horiek guztiak zailak dira ekonomikoki neurtzen, baina eragin zuzena izan dezakete stock kopuruan; eta stocka, enpresak egindako
inbertsioa denez gero, ekonomikoki balioetsi daiteke.
Hala eta guztiz ere, enpresa gehienek merkatuan dauden hainbat hornitzailerekin izaten dute harremana; eta hornitzaile onartu bat baino gehiago izaten dute euren hornitzaile-zerrendan. Hala, batzuekin
eta besteekin negoziatu ahal izango dute baldintzarik onenak lortzeko helburuarekin.
Ondoren, aipatutako bi horniketa-politikak labur-labur azaltzen saiatuko gara:
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Jarraipen Politika: enpresaren politika orokorra epe luzera bideratuta dago; ondorioz,
etorkizun egokia eta elkarlana eskaintzen duten hornitzaileak aukeratzen dira. Uneko
etekinek baino garrantzi handiagoa izan ohi dute harreman horrek epe luzean eman
ditzakeen etekinek.
Halakoetan, erosketen ardura duten pertsonek gustura jarduten dute lanean enpresak
dituen hornitzaileekin; eta, normalean, lehengai-aldaketarik ez badago, ez da erraz aldatzen
hornitzailea.

Unean uneko politika: enpresaren helburua epe laburrean ahalik eta etekin handiena
lortzea denez, erosketa-arduradunen urratsak lehengaiak ahalik eta merkeena lortzera
bideratuko dira. Une jakin batean hornitzaile merkeagoren bat aurkituz gero, berehala
aldatuko da hornitzailea.
Egoera honetan, erosketa-arduradunek etengabe jartzen dute zalantzan hornitzaileak
egokiak diren. Halakoetan, hornitzaile-aldaketak oso ohikoak izaten dira lehengaiak
aldatu ez arren.

Politika batek zein besteak abantailak ditu:
`

Jarraipen Politikaren bidez
9 Hornitzaileen aldetik laguntza edo informazio baliagarria jasotzeko aukera dago.
9 Epe ertainera edo epe luzera plangintza egiteko aukera egongo da.

`

Unean uneko politikaren bidez
9 Horniketak eragiten dituen gastuak etengabe gutxitu daitezke, hornitzailea presionatuz
edo hornitzailez aldatuz.
9 Merkatuan dauden hornitzaileen balioespena egin daiteke.

Egokiena litzateke politika batek eta besteak eskaintzen dituen abantailak aprobetxatu ahal izatea,
eta horretan ahalegintzen dira enpresa asko eta asko:
9 Enpresa gehienen helburua da denboran irautea, eta horretarako etekinak lortu behar dira
epe ertainean eta epe luzean. Helburu hori betetzeko, ezinbestekoa da konfiantzazko hornitzaileak izatea. Hornitzaile horiek “Co-maker” izenarekin ezagutzen dira, eta esan dezakegu
azken produktuaren ekoizle ere badirela, gurekin batera. Enpresa guztiek izan behar lituzkete
halako hornitzaileak ekoizpenerako oinarrizkoak diren zenbait lehengaitarako, eta lehengai
horien ekoizleekin lankidetza-harreman egokia izan behar genuke.
9 Lehiakortasuna mantentzeko, guztiz ezinbestekoa da merkatuan dauden hornitzaileen
kontrola egitea.
9 Zenbait hornitzaile guztiz fidagarri izan behar genituzke gure hornitzaile onartuen zerrendetan, eta unean-unean baldintzarik mesedegarrienak eskaintzen dituen hornitzailea aukeratu.
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9 Enpresako pertsona guztiek barneratua izan behar dute aldaketen aldeko iritzia, ez dadin
aldatzeko beldurrik izan. Hornitzailez aldatzea arrisku onargarritzat hartu behar da, mesede
ugari ekarri baititzake.

8.6 Nola egiten dira horniketa-lanak?
Gai honetan eta aurrekoetan azaldu dugu horniketaz arduratzen diren pertsonek betekizun hauek
dituztela:
9 Enpresaren helburu orokorrak betetzeko lan egin behar dute.
9 Oinarrizkoak diren lehengaien jarraipen zorrotza egin behar dute, eta stockak mugatu, ahalik
eta etekin handiena lortzeko.
9 Hornitzaile egokiak aukeratu behar dituzte, eta haiekin unean uneko erlaziorik mesedegarrienak lortu.
9 Hornitzaile egokiak aukeratzeko garaian, kontuan hartu behar dute ziurtasun-stockak ezabatzea edo murriztea dela helburua.
9 Eskari bakoitza entregatzeko epea eta kostuak murriztea ere oso garrantzitsua da.
Puntu horiek guztiak kontuan hartuta, aztertuko dugu nola egiten diren Horniketa-prozesuari loturiko
logistika-lanak.
Horniketa-prozesua Logistika Prozesuaren atal bat da. Enpresako logistika-arduraduna produktu
bukatuaren stocka ezabatzen ahaleginduko da, ekoizpen-prozesua horretarako egokituz.
Gauzak horrela, gure bezeroen eskaeretan ezusteko aldaketak egonez gero, aldaketa horiek oso
azkar eragingo diote horniketa-prozesuari, ia stockik ez dagoelako. Hori dela eta, hornitzaileei gure eskaria jaso eta horniketa egiteko ematen diegun epea geroz eta laburragoa izan ohi da; eta, une batera iritsita, gerta liteke hornitzailea gai ez izatea gu garaiz hornitzeko. Hori ekiditeko, ziurtasun-stockak eduki
behar ditugu.
Halako egoeretan, stockari eusteko ardura hornitzaileari berari pasatzen dioten enpresa askok. Hala,
gure eskarietan aldaketarik izanez gero, hornitzaileak izango luke, bere biltegian, gu hornitzeko ziurtasunstocka, eta arazorik gabe bidaliko lizkiguke lehengaiak.
Hornitzaileak gure stockak edukitzea onartzen ez duenean, bi aukera hauek ditugu:
9

Ziurtasun-stocka geuk edukitzea

9

Horniketa-epeak laburtzea

Hornitzaileekin lan egiteko metodologia zorrotz horren ondorioz —hau da, horniketa-epe geroz eta
laburragoak eta ziurtasun-stockik eza bilatzen ahaleginduz gero—, ezinbestekoa da hornitzaileek bidaltzen
dizkiguten lehengaiek guk eskatutako kalitate-baldintza guztiak betetzea. Izan ere, lehengai horiek atzera
bota behar izango bagenitu, oso handia izango litzateke stock-haustura izateko arriskua. Hori ez gertatzeko, irtenbide egokia izan daiteke Kalitate Itundua kontratua sinatzea gure oinarrizko zenbait hornitzailerekin.
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Egoera horretan, hornitzaileek geroz eta kantitate txikiagoak ekarriko dituzte entrega bakoitzean, eta
handitu egingo dute maiztasuna. Hortaz, lehengaiak maiztasun handiarekin heltzen direnez, azkar optimizatu daitezke horniketa-lanak, askotan errepikatuko dugulako horniketa-prozesua. Eskarien maiztasuna
handitzen denez, murriztu egiten dira eskari bakoitzaren garraio-kostuak. Eta, apurka-apurka, 0 Stock
egoera idealera hurbildu gaitezke, hau da, Just In Time (JIT) egoerara. Entregak egunero egingo dira,
eta entrega bakoitzean aztertzen den eskakizun ia bakarra kantitatearena izango da, hornitzailearekin
Kalitate Itundua kontratua sinatua dugulako.
Hori guztia egin ahal izateko, ezinbestekoa da bi baldintza hauek betetzea:
9

Eskaera bakoitzaren kostua oso txikia izatea

9

Akatsik edo hutsegiterik egiten ez duten hornitzaileekin lan egitea

Bi baldintza horiek betetzen ez badira, ezinezkoa da lana JIT ereduari jarraituz antolatzea.
ARIKETA
Zergatik da ezinezkoa JIT ereduari jarraituz antolatzea arestian aipatutako bi baldintza horiek ez
badira betetzen?

LANBIDE EKIMENA

79

KANPO-GARRAIOA

9

9.1 Garraioa oro har
Funtzioa, historia eta sailkapena
Garraioaren funtzioa da izakinak edo pertsonak puntu batetik beste batera eramatea.
Produktuen salerosketa eta garraioa oso faktore garrantzitsuak izan dira gaur egun ezagutzen
dugun gizartearen bilakaeran. Historiaurreko gizakiek mugitu egin behar izaten zuten baliabideen bila;
baina, geroago, izakin horiek garraiatzeko sistemak garatu zituzten. Gero, apurka-apurka, nekazaritza,
abeltzaintza eta arrantza garatzen joan ziren heinean, ekoitzitako izakinen garraioa ere garatzen joan
zen, eta elikagaiak sobran zeuden lekuetatik hartu eta biztanleak zeuden guneetara garraiatzen ziren.
Garraioa lokala, nazionala edo nazioartekoa izan daiteke:
`

Lokala: gehienez 500 kilometroko joan-etorriak egiten dira.

`

Nazionala: estatu osoa hartzen du.

`

Nazioartekoa: munduko edozein herrialdetara egiten den garraioa.

Garraiobide motak
Honako hauek dira elikagaiak eta lehengai osagarriak garraiatzeko gehien erabiltzen diren garraiobideak: errepidea, itsasoa, trenbideak, airea, kanalak, ibaiak eta oliobideak. Banan-banan landuko ditugu
horietariko batzuk.

Errepide bidezko garraioa
Espainiar estatuan garraiatzen diren izakin guztien % 75 errepidez garraiatzen da. Sistema hori elikagai erdibukatuak eta bukatuak garraiatzeko erabiltzen da batez ere, distantzia labur eta ertainetan
bereziki. Hala ere, beste edozein elikagai mota garraiatzeko ere erabil daiteke.
Garraiobide mota honek dituen abantailen artean honako hauek aipa ditzakegu:
9

Atetik aterainoko zerbitzua: bitartean beste mota bateko garraiorik erabili gabe.

9

Ibilgailu mota asko daude merkatuan (saltzen zein alokairuan), eta kopuruz ere zabala da
eskaintza.

9

Salbuespenak salbuespen, hornitzailea eta bezeroa lotzeko komunikabide-azpiegitura egokiak
—edo, gutxienez, nahikoak— daude.

Garraiobide-eredu honek dituen eragozpenak elikagai-bolumen handiak edo pisu handiak distantzia
luzeetara garraiatu behar direnean agertzen dira, eta hauek dira: behar den tamainako ibilgailurik ez ego-
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tea; garraiatu bitartean elikagaiak egoera ezin hobean mantentzeak dituen kostu handiak; distantzia oso
luzeak egiteko denbora asko behar denez, elikagaiak hondatzeko arriskua.
Ibilgailuak garraiatze-ahalmenaren arabera sailkatu daitezke:
`

Eraldatutako autoak: gehienez ere 500 kg garraiatu ahal izango dituzte. Oso egokiak dira
pisu gutxiko garraio urgenteak egiteko.

`

3.500 kg-rainoko ibilgailu arinak: karrozeria-eredu ugari daude, zertarako erabiliko diren
kontuan hartuta egokituak. Produktuak txikizkariei banatzeko gehien erabiltzen den ibilgailu
mota da hau.

`

Kamioi ertainak: 4 ardatz edo gutxiago dituzten kamioiak dira. Gehienez ere 21.000 kg
garraia ditzakete. Gehienez 11 m-ko luzera dute. Ibilgailuen industrian ez dira aurreko ibilgailuak bezainbeste ekoizten; hala ere, badago non aukeratu.

`

Ibilgailu artikulatuak: atoiak edo atoi-erdiak daramatzaten kamioiak dira. 24.000 kg baino
gehiago garraia ditzakete, 13,5 metro baino gehiago luzera izan dezakete, eta 2,8 metro
baino gehiagoko altuera.

Ibilgailu hauek karrozeria motaren arabera ere sailkatu daitezke:
`

Plataforma-eredua: sinpleena da; plataforma leun bat izaten dute, eta haren gainean kokatzen
dira izakinak. Karrozeriarik erosoena da karga- eta deskarga-lanak egiteko; baina elikagaiak
gutxien babesten dituen ibilgailu mota da.

`

Kutxa-eredua: aurreko ereduak duen plataformaz gainera, paretak eta sabaiak izaten dituzte
kutxek. Horrela, elikagaiak babestuago garraia daitezke, baina karga- eta deskarga-lanak
aurreko kasuan baino konplexuagoak izaten dira. Normalean, atzealdean izaten dute atea,
baina batzuek alboetan izaten dituzte.

`

Gortinak edo Taut liner-a dituztenak : alboratu daitezkeen gortinaz osatuta daude ‘paretak’.
Batetik, nolabaiteko babesa ematen dute eguraldi txarraren aurka; eta, bestetik, karga- eta
deskarga-lanak azkar eta eroso egiteko aukera ematen dute.

`

Tangak: oso egokiak dira elikagai likidoak edo hauts eran dauden elikagaiak garraiatzeko.
Horrez gainera, tenperatura erregulatzeko aukera ere ematen dute zenbait kasutan.

`

Hozkailu bidezko garraioa: ibilgailu hauek kutxa hozten duen konpresore batez hornituta
daude; eta, horri esker, elikagai galkorrak tenperatura hotzean garraia daitezke distantzia
luzeetara. Beste aukera bat da termikoki isolatuak dauden karrozeriak erabiltzea; karrozeria
horiek ez dute hotza sortzeko ekiporik, baina izakinak kanpo-tenperaturatik isolatuta mantentzeko gai dira. Oso ekipo egokiak eta ekonomikoak dira oso galkorrak ez diren elikagaiak
distantzia laburretara garraiatzeko.

Aurretik aipatutako eredu horiek guztiak karrozeria finkoetan zein atoietan edo atoi-erdietan erabil
daitezke. Gainera, ibilgailu horiek karga- eta deskarga-lanak egiteko lagungarri izan daitezkeen ekipo
osagarriez hornitu daitezke, hala nola garabiz, transpaletez, plataforma altxagarriz…
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Itsaso bidezko garraioa
Espainiar estatuan, itsaso bidezko garraioa da garraiobiderik erabilienen zerrendan bigarrena.
Karga guztiaren % 18 inguru garraiatzen da itsasoz. Garraiobide ziurra da, oso istripu gutxi gertatzen
baitira urtean zehar itsasontzietan. Dena den, garraio mota hau erabiltzekotan, kontuan hartu behar da
denbora luzea behar izango dela produktuak jatorritik helmugara eramateko. Hori dela eta, bide hau
aukeratzen duten enpresak behartuta daude stock oso handiekin lan egitera, stock-hausturarik izan ez
dezaten.
Itsas garraioan geroz eta gehiago erabiltzen da ferry-sistema; itsasontzi horietan kamioiak sar
daitezke, eta hala, errepidearen luzapen bihur daiteke itsasoa.
Itsasoz egiten den garraioan bi eredu nagusi erabiltzen dira:
`

Tramp eredua: garraioa kontratatzen duen pertsonak itsasontzi osoa edo parte bat kontratatzen du. Zerbitzua ordaintzen duen pertsonak zehazten du itsasontziaren nondik norakoa.

`

Liner eredua: izakinak garraiatu nahi dituzten pertsonek linea erregularreko itsasontziek
eskaintzen dituzten zerbitzuak erabiltzen dituzte.

Garraioaren nondik norakoaren, merkatuko eskaintzaren, pisuaren, bolumenaren eta izakinen ezaugarrien arabera aukeratzen da eredu bat edo beste.
Bi eredu horien ezaugarri nagusiak aztertuko ditugu ondoren.
TRAMP EREDUA
Tramp ontziak izakin homogeneoak garraiatzeko egokiak dira; normalean, izakin mota jakin bat
garraiatzeko diseinatuta daude. Itsasontzi horiek 2 edo 3 portutan gelditzen dira gehienez, eta hala,
denbora-galtze asko ekiditen dituzte.
Itsasontzi horien ibilbidea aldatu egiten da kontratuan sinatutakoaren arabera; hori dela eta, itsasontzi horien abiadura ez da horren garrantzitsua, ez baitute portuetara heltzeko ordu jakinik. Horrez
gainera, portuetako mantentze-ekipoak erabiltzen dira normalean Tramp itsasontziak deskargatzeko eta
kargatzeko, eta, ondorioz, ez dute zertan itsasontzian garraiatu lan horiek egiteko ekipoak.
Tramp kontratuak merkatu librean egiten dira, eta, eskuarki, nazioartekoak dira bezero eta hornitzaileen arteko harremanak.
Izakinen jabeak itsasontziaren jabeari garraioa egiteagatik ordaindu behar dion diru kopuruari pleit
deritzo. Izakin kantitatearen, izakinen ezaugarrien eta egin beharreko distantziaren arabera kalkulatzen
da prezioa; eta pleitari deitzen zaio itsasoz garraiatu behar diren izakinen jabeari.
Normalean, Tramp ereduko kontratuak sinatzeko, ez dute zuzenean hitz egiten izakinen jabeek eta
itsasontzien jabeek; lan horiek egiteko bitartekariak izaten dituzte biek. Bitartekari horien lana kontratu
horiek sinatzea da: kontratuak konplexu samarrak izaten direnez, beharrezkoa da haien lan profesionala.
Ontzijabeen bitartekariak “broker” izenez ezagutzen dira. “Broker”-ek itsasontzietako espazioa eskaintzen
dute; eta pleitarien bitartekariek, aldiz, garraiatzeko kargak eskaintzen dituzte.
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Tramp ereduan bi kontzeptu hauek izan behar dira kontuan:
`

Alokairua: pleitariak itsasontzi osoa edo itsasontziaren zati bat aloka dezake. Alokairu hori
era askotan ordaindu daiteke: egunero, hilero, garraioa egin aurretik edo ondoren, edo beste
era batzuetan. Pleitariak ez du ordainduko itsasontziak geldirik egiten duen denbora. Geldialdi
horiek gertatzeko arrazoiak ugari izan daitezke: itsasontzian matxurak izatea, portuetan
atzerapenak gertatzea, tripulazioarekin arazoak izatea…

`

Kalte-ordainak: kargaren erruz itsasontziak kalteren bat pairatuz gero, pleitariaren ardura
izango da itsasontziaren jabeari kalteak ordaintzea. Kontrakoa gertatuz gero, hau da, izakinak
badira kaltetuak, garraio-kontratuan sinatutakoaren arabera jokatuko da.

LINER EREDUA
Itsasontzi horiek askotariko kargak garraiatzeko diseinatuta daude. Izakinak portu askotan kargatzen
eta deskargatzen dira. Portu horietara heltzeko ordutegi jakin bat izaten dute, baita haietatik irteteko ere;
hori dela eta, oso garrantzitsua da Liner itsasontziak azkar samarrak izatea, portuetara garaiz heldu ahal
izateko. Horrez gainera, kasu gehienetan, karga- eta deskarga-lanak egiteko beharrezkoak diren mantentzeekipoak itsasontziek garraiatzen dituzte, lanak azkartzeko batez ere.
Eredu horri jarraitzen dioten garraio-enpresek ibilbide jakin bat egiten dute behin eta berriro, eta
aurretik zehaztutako portu batzuetan geldialdiak egiten dituzte ibilbide horretan.
Itsasontzietan egiten diren karga- eta deskarga-lanei “estiba” (zamaketa) eta “desestiba” izena ematen
zaie, hurrenez hurren. Zamaketa-lanetan kontuan hartu beharko da kargak ontzian nola erabili eta nola
kokatu behar diren bidaian arriskurik sor ez dadin.
Eroslearen eta saltzailearen arteko erlazioa:
Itsaso bidezko garraioa erabiltzen denean, eredu bati edo besteari jarraitu (Liner edo Tramp), ondo
zehaztu behar da eroslearen eta saltzailearen arteko erlazioa nolakoa izango den. Hau da, argi eta garbi
utzi behar da zein diren bakoitzaren betebeharrak eta eskubideak. Horretarako, Incoterms izenez ezagutzen diren nazioarteko arauei jarraitzen zaie.
Incoterms horietako batzuek izakinak beren jatorrian erosteko arauak zehazten dituzte; halako
kontratuetan, erosleak bere gain hartzen ditu salmentaren eta garraioaren ardura gehienak. Beste termino
edo arau batzuek, aldiz, helmugan erosteko arauak definitzen dituzte; halako kontratuetan, salmentaprozesuaren ardura saltzailearena izango da, batez ere.
Incoterm kontratazio-eredu ugari daude, eta ezagunenak edo erabilienak hauek dira:
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`

F.O.B. (Free On Board): jatorrian erosteko eredu bat da; beraz, eroslearen ardura izango
da prozesuaren zatirik handiena. Saltzailearen ardura bakarra izango da izakinak eta haiei
dagokien dokumentazioa (kalitate-ziurtagiriak, analisien emaitzak, garraioa ordaindu dela
adierazten duen faktura…) itsasontzian jartzea eroslearen esku. Behin izakinak itsasontzian
daudenean, eroslearenak izango dira; eta ardura ere harena izango da.

`

C.F.R. (Cost and Freight): kontratu honen arabera, saltzaileak ordaindu beharko du garraioa;
baina izakinak eroslearenak izango dira itsasontzira igo bezain laster.
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Jatorri-portuko
kostuak

Nazioarteko
garraioa

Asegurua

Izakinen
arduraduna

Helmuga-portuko
kostuak

Inportazio-aduana

Barne-garraioa

Harrera eta
deskarga

D.D.P. (Delivered Duty Paid): aurreko kasuaren oso antzekoa da; baina, kasu honetan,
helmuga den herrialdean sartzeak eragiten dituen zergak ordaintzea ere saltzailearen ardura
izango da.
Esportazio-aduana

`

Barne-garraioa

D.D.U. (Delivered Duty Unpaid): izakinen ardura saltzailearena izango da helmugako portura
iritsi arte. Kasu honetan, izakinak portuan jasotzeak eragindako gastuak ere ez ditu erosleak
ordaindu beharko; saltzailearen ardura izango da hori ere.

Zamaketa-lanak

`

Ontziak ikuskatzea

C.I.F. (Cost, Insurance and Freight): aurreko kontratuan aipatutakoaz gainera, kasu honetan,
izakinek garraioan izan behar duten asegurua ordaintzea ere saltzailearen ardura izango da.

Incoterm

`
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S: Saltzailea
E: Eroslea
9.1 grafikoa. Incoterm terminoen laburpena.

Trenbide bidezko garraioa
Izakinak distantzia luzeetara garraiatzeko oso bide egokia izan daiteke trenbidea. Dena den, espainiar estatuan izakin guztien % 6 inguru baino ez da trenez garraiatzen. Beste zenbait herrialde garatutan
trenbidez egingo liratekeen garraio asko eta asko errepidez egiten dira espainiar estatuan.
Espainiar estatuan trenbide bidezko garraioa gehiago garatzeko dauden arazoetariko bat da estatuko
trenbideen zabalera eta Europako beste lurralde batzuetako trenbideena ezberdinak direla: kasu askotan,
ezinezkoa da espainiar estatuan dabilen tren bat Frantziara igarotzea.
Trenbide bidezko garraioak duen beste arazo bat da kasu gehienetan errepide bidezko garraioarekin osatu behar dela, izakinak helmuga-enpresaraino eramateko.
Beste herrialde batzuetan trenbide bidezko izakinen garraioak duen indarra ikusita, 1994. urtetik
hona, plan estrategiko bat garatzen ari da RENFE enpresa, izakinen garraioa indartzeko; izan ere, badakite zerbitzu logistiko egoki bat eskainiz mozkinak (etekinak) handitu ditzaketela.
RENFEk eskaintzen dituen zerbitzuen artean honako hauek aipa ditzakegu:
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`

Kargak: itsaso bidezko garraioan bezala, bi modalitate daude: tren osoak kontrata daitezke
—karga handiak garraiatu ahal izateko—, edo trenaren zenbait bagoi besterik ez. Bezero
batek baino gehiagok bagoi bat partekatzeko aukera ere ematen da. Itsasontzien kasuan
bezala, bezeroak linea erregularreko ordutegira molda daitezke, edo zerbitzu espezifiko bat
kontrata dezakete.

`

Nazioarteko garraioa: trenbideen zabaleraren arazoa konpontzeko, ardatzak alda ditzaketen
trenak erabiltzen dira.

`

Garraio konbinatua: trenek zenbait tamainatako bagoiak izan ditzakete, bezeroaren eskakizunei edo izakinen ezaugarriei egokitzeko (6, 9, 12 eta 14 metroko luzera duten bagoiak erabil
daitezke). Plataforma hutsez osatutako bagoiak ere eskain daitezke, baina horiek ez dira
batere egokiak elikagaiak garraiatzeko.

`

Paketeak: atetik aterainoko pakete-banaketako zerbitzua ere eskaintzen du RENFEk. Garraioa
24, 48 edo 96 orduan egiteko aukera ematen dute.

Beste garraiobide mota batzuk
`

Oliobideak eta gasbideak: fluido kantitate handiak puntu finko batetik beste batera garraiatzeko biderik egokiena dira. Hasierako inbertsio altuak dira eragozpenik handiena. Dena
den, inbertsio hori etekinekin berdinduz gero, funtzionamenduak zein mantentze-lanek oso
kostu baxuak dituzte, eta, gainera, oso arazo gutxi ematen dituzten garraio-sistemak dira.

`

Ibaietatik egiten den garraioa: espainiar estatuan ia ez da erabiltzen, baina oso erabilia da
ibai handiak dituzten herrialdeetan (Europan, Asian eta Amerikan, batez ere).

`

Aire bidezko garraioa: garraiobide honen abantaila nagusiak hauek dira: azkartasuna eta
ziurtasuna. Eragozpen handiena, aldiz, dituen kostu altuak dira.
Nazioarteko garraioetarako erabiltzen da bide hau, baita balio handiko izakinak garraiatzeko
ere. Garraioa azkar egiteak dituen abantailen truke pleitaren kostu handia ordaintzea merezi
duenean erabiltzen da. Geroz eta gehiago erabiltzen da garraiobide hau, eta hegazkinkonpainia gehienak hasi dira izakinak garraiatzeko zerbitzuak ere eskaintzen.

9.2 Garraioaren oinarrizko parametroen azterketa
Oinarrizko parametroak
Garraiatzeko izakinak dituen enpresak, garraiatzaile egokiena aukeratzeko orduan, honako parametro
hauek aztertzen ditu, bereziki:
9

Garraio-enpresak zerbitzua egiteko behar duen denbora

9

Ziurtasuna edo hutsegiterik eza

9

Kostua

Bestalde, enpresek erabaki behar izaten dute zer komeni zaien: zerbitzu propioak edukitzea edo
izakinen garraioan espezializatutako enpresetara jotzea. Erabaki hori hartu ahal izateko ere, arestian
aipatutako 3 parametroak aztertu beharko dira.
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Banaketa-zerbitzua kontratatzeak ibilgailuak erostearen aldean izan ditzakeen abantailen artean
garrantzitsuenak profesionaltasuna eta malgutasuna dira. Izakinak garraiatzen lan egiten duen enpresa
batek (aukeraketa egokia eginez gero, jakina), zerbitzu egokia emango digu lehendabiziko banaketatik;
izan ere, bizibidea garraioa dutenez, euren lana ondo egiteko gai izan behar dute. Horrez gainera, malgutasunerako aukera ere ematen digu bide horrek, une jakinen batean merkatuaren eskakizunak edo
beharrak aldatuz gero egoera berrira arazo handirik gabe moldatzeko aukera ematen baitigu, ibilgailuak
aldatu, edo bidaia kopurua edo epeak molda ditzakegulako edo beste garraio-enpresa batera jo genezakeelako.
Normalean, aukera bat edo bestea hautatzeko orduan ziurtasun-parametroari erreparatuko diogu,
eta ahalik eta arrisku gutxiena ematen duen sistemara joko dugu.

Garraioaren balio erantsia
Izakinek ez dute balio bera leku batean bestean egon, izakinak garraiatzeak kostu bat baitu. Horrela,
izakin batek ez luke baliorik izango behar dugun tokian eta unean eskuratzerik izango ez bagenu. Garraioak
balio erantsia ematen die izakinei.
Ekoizpen-lanetan aritzen den enpresa baten mozkinak hornitu ditzakeen merkatuen tamainaren
araberakoak dira. Enpresak dituen hornitzaileen globalizazioak ere garrantzi izugarria du, egun lehengai
merkeagoak eros baitaitezke urruti dauden herrialdeetan.
Garraioarekin loturiko erabakiek enpresa osoari eragin diezaiokete; izan ere, ezinbestekoa da garraioaren berezitasunak kontuan hartzea, enpresaren kokalekua nahiz tamaina erabakitzeko garaian. Izakinak
garraiatzen lan egiten duten enpresek kontziente izan behar dute beren lanak enpresa ekoizlearentzat
duen garrantziaz. Garraio-zerbitzua eskaintzen duen enpresarekin harreman egokia izatea oso lagungarria
izan daiteke, bai garraio-enpresarentzat, baita enpresa ekoizlearentzat ere.

Nola aukeratu garraiobiderik egokiena

Zerbitzu-denbora eta denbora horren osagaiak
Garraio-zerbitzu bat egiteko agindua bideratzen denetik izakinak helmugara iritsi arte igarotzen den
denbora da zerbitzu-denbora.
Produktu galkorrekin lan egiten dugunean, produktu galkor horien iraungipen-datak asko mugatzen
du garraioan gehienez igaro daitekeen denbora.
Garraio-denboraren osagai guztiak hartu behar dira kontuan. Arraroa dirudien arren, garraiobidearen abiadura ez da, askotan, faktorerik garrantzitsuena, sarritan gertatzen baita garraioan aurreratutako
denboraren ondoren galtzea, izakinek denbora luzez geldi egon behar dutelako, zenbait arrazoirengatik.
`

Informazioaren transmisioa: garraiobide bat edo beste erabiltzeko erabakia ekoizpenprogramazioaren arabera egiten da, baina bezeroen eskaera bereziek edo urgenteek ere
baldintzatu dezakete zerbitzu hori. Behin garraiobidea aukeratuta, denbora bat igarotzen da
garraio-enpresa horrekin edo gure enpresako garraio-arduradunarekin harremanetan jarri
bitartean. Garraio-zerbitzuak aurretiaz programatu daitezkeenean, ez dago zertan denborarik
galdu informazioaren transmisioan.
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`

Garraiobidearen erabilgarritasuna: garraiatzaileak garraio bat egiteko agindua jasotzen
duenetik garraio hori egiteko beharrezkoa den ibilgailua karga jasotzeko gunean prest egon
arte igarotzen den denbora da.

`

Garraioaren denbora: izakinak saltzailearen atetik irten eta bezeroaren ateraino iritsi arteko
denbora-tartea da. Beraz, izakinen garraioa bera eta garraio horretan izan daitezkeen denboratarte hilak sartuko dira atal honetan.

`

Larrialdiak eta eraginkortasun-hutsegiteak: garraioari eragiten dioten aurreikus ezineko
gertakari guztiak sartzen dira atal honetan.

`

Itxaronaldiak helmugan: bezeroak izakinak jasoko ditu; baina gerta daiteke, zenbait arrazoirengatik, iritsi bezain laster izakinei harrera egiterik ez izatea.

Ziurtasuna
Ezarritako epeak betetzeko gaitasunaren arabera neurtzen da garraiobide baten ziurtasuna. Garraiodenboraren osagaiak aztertzean, erraz ikus daiteke osagai horietako batzuk oso aldakorrak direla eta
beste batzuk ez direla beti gertatzen.
Modu errepikakorrean egiten den garraio-zerbitzu batean, neurtu egin daiteke garraio horretarako
beharrezkoa den denbora; eta, horrela, estatistikoki kalkula daitezke batezbestekoa eta desbideratze
estandarrak. Hori eginez, jakin dezakegu zein den izakinak entregatzeko beharrezkoa dugun denbora,
eta horren berri eman ahal izango diegu gure bezeroei. Horrez gainera, garraioak normalean behar duen
baino denbora gehiago irauten duenean, atzerapen horren arrazoiak aztertu eta neurri zuzentzaileak
hartu ahal izango ditugu, berriro ere halakorik gerta ez dadin.
Banaketan beste egoera hauek ere gerta daitezke:
9

Bezeroari eraman beharreko izakinak eraman ordez, beste batzuk eramatea

9

Izakinak kantitate desegokian eramatea

9

Izakinak bezeroarengana hondatuta iristea

Gisa horretako egoeren aurrean, derrigor hartu behar dira berehalako neurri zuzentzaileak. Normalean, bezeroari produktu egokia lehenbailehen bidaltzea izaten da neurri zuzentzailea. Halako egoeretan
sarritan egoten diren enpresek erantzun azkarreko zerbitzuak eduki beharko dituzte. Zerbitzu horiek edukitzea eta mantentzea oso-oso garestia denez, berebiziko garrantzia izango du banaketa-lan horietan
hutsegiteak gertatzeko probabilitatea ahalik eta baxuena izateak; eta, horretarako, prebentzio-neurri zorrotzak
hartu behar izaten dira.

Kostua
Garraiatzaileek bi faktoreren arabera ezartzen dituzte prezioak: izakin-bolumenaren edo pisuaren
arabera eta egin beharreko distantziaren arabera. Hala, azkenean enpresak hainbesteko bat ordainduko
du, kiloko, litroko edo unitateko. Hori dela eta, oso garrantzitsua izango da kontuan hartzea ontzien
tamaina eta forma, enbalajeen tamaina eta forma, eta bidoien, paleten edo erabiltzen dugun edozein
ontziren edo enbalajeren ezaugarriak; izan ere, elementu horiek guztiek eragina izan dezakete bolumenean edo pisuan.
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Horrez gainera, elikagaien kasuan, oso garrantzitsua izango da erabiliko diren ibilgailuak egokiak
izatea eraman beharreko izakinak garraiatzeko. Askotan, tenperatura- eta hezetasun-egoera jakinetan
egin behar izaten da garraioa; eta horrek, noski, garestitu egiten du garraioaren kostua.

Elikagaien hondatzea edo hutsegiteak
Kalitateari dagokion atalean aipatu dugun bezala, saihestu egin behar dira garraioan gertatzen diren
hutsegiteak edo elikagaien hondatzeak. Enpresa gehienek ziurtasun-stock oso baxuak izaten dituzte
biltegietan; ondorioz, oso galera ekonomiko handiak izan ditzakete lehengaiekin arazoren bat egonez
gero eta haiek atzera bota behar izanez gero. Horrez gainera, garraioa egiten duen enpresarentzat kostu
onartezina izango luke sarritan lan bikoitza egin behar izateak.
Beraz, hutsegite gutxien egiten duen garraio-sistema aukeratu behar da, eta, garraio-enpresa batekin
kontratu bat sinatuz gero, argi eta garbi definituta utzi behar dira enpresa bakoitzaren betebeharrak eta
eskubideak.

Garraioa fluxu logistikoan
Izakinak garraiatuko dituen enpresa kontratatzeko orduan parametro hauek hartzen dira kontuan:
azkartasuna eta ziurtasuna. Bi faktore horiei loturik, eskakizun batzuk izango ditugu; eta, eskakizun horiek
betetzen dituzten garraio-enpresekin, garraiolari onartuen zerrenda osatuko dugu. Eskakizun horiek
betetzeko gai ez diren garraio-zerbitzuak, berriz, baztertu egingo dira. Onartutakoen zerrendan agertzen
diren garraio-enpresetatik bat edo beste aukeratzean kostuari erreparatuko diogu.
Logistika Integratua aplikatzen denean, garraioa ezin da enpresaren osagai isolatutzat ulertu; beste
osagai guztiekin batera emaitza orokor batzuk lortzeko baliagarria den elementutzat hartu behar da.
Garraio-zerbitzurik egokiena aukeratzeko, jakin behar da zein den produktuaren kostu totala, hau da, zer
kostu duten oinarrizko lehengaiek, ekoizpen-prozesuak, garraioak, biltegiratzeak, manipulazioak, sistemaren
hutsegiteek… Prozesua osorik aztertuz gero, normalean ikusten da garraio azkar eta ziurrak erabiltzeak
beste kostu asko murrizten dituela zeharka, hala nola: ekoizpen-kostua unitateko, lehengaien zein produktuen biltegiratze-kostuak, garraioaren hutsegiteen ondorioz izandako kostuak…
Planteamendu horrekin, garraio-sistema oso espezializatuak eta eraginkorrak garatu dira azken
urteotan. Horrek JIT ereduari jarraituz lan egiteko aukera ematen die enpresei. Dena den, gaur egun garraiozerbitzua oraindik ez dago behar bezala optimizatua eta, ondorioz, ziurtasun-stock altu samarrak eduki
behar izaten dituzte enpresa gehienek.

Norberaren garraiobideak edo hirugarren batenak
Garraioak eragiten dituen kostuak kiloko, litroko edo unitateko kalkulatzen dira; behin datu hori esku
artean dugunean, erabaki behar dugu garraio-zerbitzua azpikontratatu edo garraioa egiteko ibilgailuak
geuk erosi behar ditugun, eta enpresarentzat errentagarriena den hura aukeratu behar dugu.

Norberaren garraiobideak
Sistema honek dituen abantailen artean hauek aipa ditzakegu:
9

Eredu honetan, ibilgailuaren gidaria enpresako langilea da; eta saltzaile-lanak ere egin beharko
ditu, bera baita entrega bakoitzean bezeroarekin harreman zuzena izango duena.
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9

Ibilgailuetan enpresaren logoa jartzeko aukera dago; hala, banaketa egiten den aldi berean
publizitatea ere egingo da.

Eragozpenak:
9

Enpresak behar bezain balioetsiak ez egotea. Ekoizpenean lan egiten duen enpresa batean,
garraio-lanak egiten dituzten pertsonek jasotzen duten aintzatespena eskasa izan daiteke,
normalean ekoizpenarekin loturiko lanak izaten baitira balioetsienak. Ondorioz, zaila izango
da pertsona horiek gustura lan egitea.

Garraio-zerbitzua azpikontratatzea
Abantailarik nabarmenenak:
9

Profesionaltasuna: azpikontratatutako enpresa garraio-lanetan baino ez da aritzen, eta horrek
asko murrizten du hutsegiteen arriskua.

9

Malgutasuna: garraio-enpresak bezeroaren ekoizpenera moldatzen dira; eta, ekoizpena sasoi
jakin batean asko igoz edo jaitsiz gero, arazorik gabe egokitzen dira.

9

Horrez gainera, egungo garraio-enpresa askok zerbitzu osagarriak ere eskaintzen dituzte:
informazioaren fluxu egokia, ibilbideen optimizazioa, bezeroarekiko arreta…

Enpresa ekoizle askok garraio-zerbitzu bat baino gehiago azpikontratatzen dute; eta, hala, enpresa
horien arteko lehiatik eratorritako abantailak balia ditzakete. Prezioak konparatu ahal izango dira, eta
enpresa egokiena aukeratu ahal izango da hurrengo zerbitzurako edo hurrengo urterako. Dena den,
prezioa ez da kontuan hartu behar den faktore bakarra; baliteke garraio-enpresa batzuek eskaintzen duten
zerbitzuaren kalitateak prezio altuagoa ordaintzea merezi izatea.
Dena den, oso zerbitzu espezifikoak behar direnean, epe luzerako ona izango den garraio-enpresa
bat azpikontratatzea da egokiena. Garraio-enpresarekin harreman estuak bultzatu behar lirateke, eta
harreman horiei etekina atera. Kontratu mota honek bi parteak (enpresa ekoizlea eta garraiatzailea) ia-ia
bazkide bihurtzen ditu, batentzat ona dena ona izango baita bestearentzat ere. Hala eta guztiz ere,
garraio-zerbitzu horren eskaintzak lehiakorra izan beharko du beti, une horretan merkatuan dauden beste
enpresen eskaintzarekin alderatuta.
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10.1 Oinarrizko kontzeptuak
Garraio-kontratua sinatu aurretik zenbait faktore hartu behar dira kontuan, merkatuko eskaintza oso
zabala da eta. Garraio-enpresa bakoitzak ezaugarri ezberdinak izango ditu: esperientzia, tamaina eta
espezializazio-maila ezberdinak. Ditugun aukera guztien artean, gure eskakizunak betetzeko gai diren
enpresak hautatu behar ditugu.
Kontratua egiteko orduan gogoan izan behar dugu enpresa guztiek ez dutela beti egia osoa esaten.
Horregatik, ezer kontratatu aurretik, ziurtatu behar dugu gure enpresak kontratazio-sistema egokia
duela. Egin beharreko lanekin zerikusia duten elementu guztiak aztertu behar dituzte kontratua sinatzen
duten bi aldeek, bientzat onuragarria izango den akordioa lotzeko.
Kontratatuko dugun garraio-zerbitzuak zer ezaugarri izan behar dituen definitzea da egin beharreko
lehenengo urratsa. Horrekin batera, parametro adierazle batzuk definitu behar dira, jakiteko zein puntutaraino betetzen dituen gure eskakizunak garraio-enpresa bakoitzak. Lan hori ganoraz egiteko gai ez
bagara, onena da lan horietan espezializatuta dagoen enpresa bat kontratatzea. Enpresa horrek gure
beharrak aztertuko ditu, lehendabizi; eta, ondoren, merkatuan dauden garraio-enpresak aztertuko ditu.
Hasierako lan hori oso-oso garrantzitsua da, garraio-kontratua sinatzean argi eta garbi utzi behar baitira
puntu guztiak, gaizki-ulerturik egon ez dadin eta espero ditugun emaitzak lor ditzagun.

Eskakizunak definitzea
Eskakizunak definitzeko hiru modu daude:
`

Garraioa nola egin behar den zehaztea
Adibidea: garraioa zisterna isotermoetan egingo da; zisternaren hozte-sistema bezperan
jarriko da martxan; elikagai likidoa goizean goiz jasoko da enpresa ekoizlearen biltegian, eta
aldez aurretik zehaztutako ibilbidetik eramango da helmugara. Gehienez ere 12 orduko atzerapenarekin heldu beharko du produktuak helmugako enpresara.

`

Zer lortu behar den zehaztea
Adibidea: elikagai likidoak goizeko 8:00ak baino lehen heldu behar du helmuga den enpresara,
3 ºC baino tenperatura baxuagoan.

`

Garraioa nola egin behar den eta zer lortu behar den zehaztea
Aurreko bi adibideen batura izango litzateke.
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Garraioa nola egin behar den zehaztean, honako puntu hauek hartu behar dira kontuan:
9

Ibilgailu mota eta garraioa egiteko era zein izango diren

9

Izakinek nolako “babesa” izango duten: aseguruak

9

Nola komunikatuko diren enpresa garraiatzailea eta gure enpresa, garraio-operazioak irauten
duen artean

9

Garraiolariak zer lan egin behar dituen eta zein ez

9

Zer eratan ordainduko den

Garraio-zerbitzua kontratatzean, ondo definitu behar dira puntu horiek guztiak; eta enpresa bakoitzak
dituen berezitasunak ezagutu behar dira, haiekin negoziatu ahal izateko eta egokiena aukeratzeko. Dena
den, kontratistari azalduz gero gure helburuak zein diren, haren esku utz dezakegu helburu horiek
lortzeko biderik onena zein den erabakitzeko ardura, hark ere bere hobetze-proposamenak egin ahal
izango ditu eta.

Kostua
Garraio-kontratua definitzen ari garen unean, oraindik ere lehen urratsak egiten ari garenez, ez dugu
zertan zehatz-mehatz ezagutu kostua; baina oso garrantzitsua da aurreikuspen egoki bat egitea. Aurretik
sarritan egin baditugu antzeko lanak, erraza izango da kalkuluak egitea; baina zerbitzua guztiz berria
bada, estrapolazio bat egin dezakegu ohiko zerbitzuen prezioa oinarri hartuz.

Lege-betekizunak
Hasierako informazioa biltzen ari garen une honetan, zenbait lege-betekizun ere kontuan hartu behar
ditugu, besteak beste:
9 Garraioa egin behar dugun eremu horretan gaur egun bete beharreko legedia.
9 Garraio-zerbitzurako enpresak bete beharreko legedia. Logistika-zerbitzuak eskaintzen dituzten
enpresa asko eta asko sortu dira azken urteotan: enpresa txikiak, ertainak, handiak eta multinazionalak daude buru-belarri sartuta negozio horretan, eta horietatik gehienek lege-eskakizun
guztiak betetzen dituzte; baina badira guztiak betetzen ez dituztenak ere.
9 Kontratua sinatzeko kudeaketa-lanek aurrera egiten duten heinean, kontratuaren lehen zirriborroa prestatu behar dugu. Jakina, kontratu guztiek bezala, sinatuko duten bi alderdiek
adostuta egon behar du garraio-kontratuak ere; eta, horretarako, garraio-zerbitzua egingo
duen enpresak ere hura aztertzeko eta aldaketak proposatzeko aukera izan behar du.

10.2 Hornitzaileak identifikatzea
Logistika-zerbitzuen merkatua oso zabala da gaur egun; garraiolari, logistika-operadore eta profesional asko eta asko ari dira alor honetan lanean, eta denak jarduten dira bezero bila. Europa osoan
izaten dira logistika-azokak, eta haietan erakusten eta eskaintzen dituzte enpresek euren zerbitzuak.
Horrez gainera, Logistikan espezializatutako aldizkari asko eta asko daude, eta enpresek publizitatea
egiten dute haietan. Nola ez, Internet ere informazio-iturri garrantzitsua da.
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Merkatuko garraio-zerbitzuak identifikatzea baino zailagoa da haien artean egokienak aurretik hautatzea. Aurretiko hautaketa hori egiteko, ahalik eta informazio gehiena bildu behar dugu garraio-enpresez;
informazio hori hornitzaileek, kontratistek edo zerbitzu horren beste erabiltzaile batzuek eman diezagukete.

10.3 Eskaintzak eskatzea
Garraio-enpresek, hasierako kontaktuetan, zerbitzuari buruzko informazioaz gainera, eskaintza konkreturen bat ere bidali diezagukete. Eskaintzak eta gainerako informazio hori guztia gordetzea komeni
da, datu guztiak ditugunean —ez aurretik— erabakitzeko.
Aurretiko hautaketan aukeratutako garraio-enpresei buruz jakin beharreko xehetasun guztiak ezagutzen ditugunean, eskaintza bat eskatzen zaie aurretiko hautaketan aukeratutako enpresei, idatziz. Idatzi
horretan, eskatzen dugun zerbitzuari buruzko ahalik eta informazio gehiena eman behar dugu —argi eta
garbi—, gaizki-ulerturik izan ez dadin. Eskabide horri erantzunez, zerbitzu jakin hori egiteko prest dauden
enpresen eskaintzak jasoko ditugu; eta behar duguna zehaztasunez finkatu badugu, eskaintza horiek konparatu ahal izango ditugu, eta egokiena aukeratu.

10.4 Eskaintzak aztertzea
Behin eskaintzak jasota, konparatu egiten dira. Garraio-lan jakin bat egiteko, kondizio ekonomiko
interesgarrienak eskaintzen dituen garraio-enpresa aukeratzen da. Baina, epe luzerako kontratu bat
sinatzeko orduan, dirua/prezioa ez ezik, beste faktore batzuk ere kontuan hartu behar dira. Kasu horietarako lagungarria izan daiteke taula konparatiboak egitea. Taula horietan, gure enpresarentzat garrantzitsuak diren faktore guztiak hartu behar dira kontuan, atal bakoitza balioetsiz eta haztatuz.
1. ARIKETA
Epe luzerako garraio-kontratu bat sinatzeko kontuan hartu beharreko faktore guztiak dituen
taula konparatibo bat diseinatu, faktore bakoitzak duen garrantzia haztatuz, balioetsiz eta
zenbatetsiz.

Taula konparatiboa aztertuz gero, garbi ikusiko dugu zein garraio-enpresa diren egokiak garraiozerbitzuetan gure hornitzaileak izateko.
Aurreneko erabaki hori hartuta, erabaki horren berri eman behar zaie aukeratuak izan ez diren
garraio-enpresei.
Aukeratu ditugun enpresek, bestalde, euren eskaintzak hobetu egin ditzakete batzuetan; baina
normalean adierazi ohi dute ezin dituztela tarifak jaitsi zerbitzuaren kalitateari eustekotan, eta horrek
hornitzaile horiei buruzko informazio gehiago biltzen laguntzen digu.
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10.5 Negoziazio pertsonala
Ondoren, berriro aztertu behar dugu zerbitzu-eskabidea, baina, oraingo honetan, enpresa hornitzailearen arduradunekin batera; eta han aipatzen dena benetan betetzeko gai dela ziurtatu behar dugu.
Behin kontratuaren eskakizun guztiak mahai gainean jarrita, ondo azaldu behar dira eskakizun horiek,
eta egon daitezkeen zalantzak argitu behar dira. Negoziazio horietan, bakoitza bere enpresarentzat ahalik
eta baldintza onenak lortzen ahaleginduko dira bi aldeak; baina, amaieran, biek onartzeko moduko akordio
batera heldu behar dute, kontratua sinatuko bada.
Negoziazioa pertsonala izanik, hartan parte hartuko duten pertsonen izaera oso garrantzitsua izango
da akordio egoki bat lortu nahi bada.
Ahozko akordio batera iritsi ondoren, ahoz aipatutakoak idatzi egin behar dira; eta, ondoren, idatzitakoa
eta aurretik aipatutakoa gauza bera direla ziurtatu.

10.6 Erabakia nola hartzen da?
Puntu honetara arteko lana honako urrats hauei jarraituz egiten da:

Garraio-zerbitzuak bete behar dituen ezaugarriak definitu

Garraio-zerbitzurako izan daitezkeen hornitzaileak identifikatu

Eskaintzak eta informazio osagarria jaso

Hainbat aukera balioetsi

Prozesu hori guztia beteta, erabakiak hartzeko behar adina informazio jasoko dugu. Dena den,
kontratatu beharreko zerbitzuaren bolumena oso handia bada, hilabeteak har ditzake erabakia hartzeko
prozesuak. Behin erabakia hartu eta gero, komeni da idatziz jasotzea zein izan diren erabaki hori hartzera
bultzatu gaituzten oinarrizko puntuak, etorkizunean kontratazio horren eraginkortasuna aztertu nahi badugu
oso baliagarria izango baitzaigu dokumentu hori. Hala, kontratazioak gure eskakizunak betetzen ez baditu,
baliteke hurrengo kontratazioan beste parametro batzuei eman behar izatea lehentasuna; eta horretarako
behar-beharrezkoak dira aurreko kontratazioari buruzko datuak.
Behin betiko erabakia hartzean, zehaztu behar dugu noiz eta nola hasiko garen lanean garraioenpresa horrekin. Oso proiektu handiak direnean, apurka-apurka ezarriko dugu zerbitzua.
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10.7 Garraio-zerbitzuen kontratua
Izaera juridiko-pribatuko kontratuak dira.
Garraio-zerbitzu kontratuaren bidez, ibilgailu mota jakin batekin izakin batzuk leku batetik bestera
garraiatzeko konpromisoa hartzen du enpresaburu batek (garraio-enpresakoa). Kontratu horren bidez
zehazten den ekintzaren emaitza izakinak garraiatzea izango da beti.
Kontratuak definitzea eta adostea nahiko lan zaila eta nekosoa izaten da; hori dela eta, ez dago zertan
kontratu bat sinatu garraio txiki jakinen bat egiten den bakoitzean.
Garraioak diru kantitate handia ordaintzea eskatzen duenean sinatzen dira kontratuak. Kontratuan
parte hartzen duten bi aldeek zehazten dute; eta enpresa handiek abokatuak kontratatzen dituzte lan horiek
egiteko. Kontratu horietan, izakinak babesteko klausulak zehazten dira batez ere; eta, horrez gainera, ezinbestekoa da ordaintzeko erak ere zehaztea.
Errepide bidezko garraioak kontratatzeko orduan, Salmenta Praktika Egokiak (SPE) zehazten dituzten
eskuliburuak erabil daitezke. Eskuliburu horien helburua da kontratazio-lan horiek erraztea.

10.8 Elikagaien garraioarekin loturiko legedia
Errepide bidezko garraioa LOTT legediak arautzen du (Ley de Ordenación de Transportes Terrestres).
Legedi horrek errepide bidez ematen diren garraio mota guztiak arautzen ditu, baita garraioarekin loturiko
gainerako jarduera guztiak ere.
Aire bidezko garraioa arautzeko lege ugari dago; horietako batzuk Estatukoak dira, eta beste batzuk
EAEn aplikatzeko baino ez dira.
Aire bidezko garraioan gertatzen denaren antzeko zerbait gertatzen da itsaso bidezko garraioan ere:
Estatuko zein EAEko lege ugari dago garraioak arautzeko.
Gure arloari dagokionez, lege garrantzitsuenak —eta derrigor bete beharrekoak—elikagaien garraiorako garatu diren Araudi Tekniko Sanitarioak (ATS) dira. Unean-unean indarrean dagoen ATSa bete egin
behar da; araudi berri bat argitaratzen denean, aurrekoa baliorik gabe gelditzen da, eta profesionalen
ardura da aldaketa horren berri izatea.
Azken urteotan, elikagaien garraioa asko indartu da Europan, eta legedia ere egoera berri horretara
moldatu behar izan da. Europako Batasuna osatzen duten herrialde guztietarako baliagarriak diren legeak
argitaratu dira, eta lege berri horien helburua bikoitza da:
9 Batetik, Europako kontsumitzaileak babestea: garraioa modu ezegokian eginez gero, elikagaiak kontsumorako arriskutsuak bilaka daitezke.
9 Bestetik, Europako garraio-enpresak Europaz kanpoko enpresen lehiakortasunetik babestea.
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10.9 Garraio-asegurua
‘Kalte-ordain’ kontzeptua da aseguruen oinarrizko kontzeptua. Garraio-aseguruen berezitasuna
da aseguratutako izakinak garraiatuak izango direla. Aseguruen helburua da garraiatzen diren izakinek
duten balioa babestea garraio-prozesuak irauten duen artean. Horretarako, kontuan hartu behar da
aseguruaren barnean sartu behar ditugula garraio-prozesuarekin zerikusia duten zenbait egoera edo
lan ere, hala nola garraio-prozesuak eragindako aldi baterako (edo behin-behineko) biltegiratzeak edo
karga- eta deskarga-lanak.
Garraio-aseguruak, historikoki, itsaso bidezko garraioetan erabiltzen ziren. Aseguruen hasiera haietan,
garraiatutako izakinak eta izakinak garraiatzen zituzten itsasontziak baino ez ziren aseguratzen; gaur
egun, bi kontzeptu horiez gainera, beste asko ere hartzen dira kontuan. Sinatutako kontratuaren arabera,
zabalagoa edo mugatuagoa izaten da estaldura.
Arestian esan bezala, kalte-ordain printzipioa da aseguruen oinarrizko kontzeptua, hau da, garraioan
izakinak hondatuz gero, gehienez ere izakin horiek zuten balioa itzuliko dio aseguru-etxeak izakin horien
jabeari. Asegurua ezin da izan, inolaz ere, izakinen jabeak aberasteko bidea.
Honako hauek dira garraio-aseguruen oinarrizko kontzeptuak:

96

`

Arrazoia: garraiatu behar diren izakinek izan ditzaketen arriskuak dira.

`

Objektua: aseguratutako izakinak izan daitezke, edo beste edozein kontzeptu. Kontzeptu
horien balioa “Arrazoia” kontzeptuan definitutako arriskuen aurrean egongo da “babestuta”.

`

Onarpena: asegurua kontratu formal bat da; hori dela eta, idatziz adierazi behar dira zehaztasun eta klausula guztiak. Balioa izan dezan, bi aldeek onartu behar dute, sinadura bidez.
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IZAKINEN IRTEERAREN
KUDEAKETA

11

11.1 Produktuen irteerarako bulego-lanak
Bezero bati bidali behar dizkiogun izakinak —edo garraiolari bati entregatu behar dizkiogunak—
zehazteko, atera beharreko produktuen zerrenda egiten da.
Bezeroak eskatutako produktuak bezeroak berak eskatutako lekuan eta unean entregatu behar dira.
Entrega hori modu egokian egin ahal izateko, enpresa saltzaileak zenbait lan egin beharko ditu aurretik.
Produktuei irteera eman ahal izateko, zenbait dokumentu aztertu beharko dira; baina enpresa batetik
bestera alde handia egon daiteke aztertu beharreko dokumentu motari eta kopuruari dagokienez.
Ondoko taula honetan adierazten dira produktuen irteera prestatzeko normalean egiten diren bulegoeta kudeaketa-lanak:
Egin beharreko lana

Aztertu beharreko dokumentuak

Ematen diguten informazioa

9 Biltegiko izakinen fitxak
Eskatu dizkiguten kantitateak
entregatzeko gai garen aztertu

9 Bezeroaren eskariaren fitxa

9 Zer izakin kopuru entregatzeko
gai garen

9 Salerosketa-kontratua

9 Biltegiko izakinen fitxak
Izakinen irteera izakinen fitxetan
idatziz jarri

Izakinekin batera entregatu
beharreko dokumentuak zehaztu
(emate-agiria)

9 Bezeroaren eskariaren fitxa

9 Bidali beharreko produktuek zer
erreferentzia, izendapen eta
kopuru dituzten

9 Salerosketa-kontratua

9 Eskatutako produktuak eta
bidalitako produktuak bat datozen

9 Biltegiko izakinen fitxak
9 Bezeroaren eskariaren fitxa

9 Bidali beharreko produktuek zer
erreferentzia, izendapen eta
kopuru dituzten

9 Salerosketa-kontratua

9 Bezeroaren datuak
9 Fardel, pakete, palet edo bidoien
kopurua

Izakinak garraiolari baten bidez
banatzekotan, garraio-kontratua lotu

9 Salerosketa-kontratua

9 Izakinen pisua edo bolumena

9 Emate-agiria

9 Ematea egin behar den eguna
(ordua) eta lekua

9 Garraiolariaren fitxa

9 Eroslearen datuak
9 Garraiolariaren datuak
11.1 taula.
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Izakinak saltzailearen enpresatik eroslearen enpresara garraiatu behar dira. Horretarako, argi eta
garbi zehaztu behar dira izakinak eroslearen esku jartzeko lanetan parte hartzen duten pertsonen ardurak.
Ardura horiek eroslearen eta saltzailearen arteko kontratuan zehaztu behar dira. Hauek izan daitezke
ardura horietako batzuk:
Garraioa nork
ordaintzen
du?

Garraioa
nork egiten
du?

Saltzaileak
bere
ibilgailuekin

Zer egiten du
Saltzaileak

Garraiolariak

9 Elikagaiak egoera
onean garraiatu
eroslearen helbideraino

Garraiolari
batek

9 Garraio-kontratua sinatu

Erosleak
ekoizlearen
biltegian
jasotzen
ditu

9 Elikagaiak erosleari
eman egoera onean
emate-agiriarekin batera,
emate-agiria sinatzeko
eskatu, eta gorde

9 Garraiolariari ordaindu

Garraiolariari hauek
entregatu:
Garraiolari
batek

9 Elikagaiak jaso,
emate-agiria sinatu
eta saltzaileari igorri

9 Izakinak eta emateagiria erosleari eman,
kopia bat sinatzeko
eskatu eta gorde
9 Elikagaiak eta emateagiria garraiatzaileari
eman

Saltzaileak

9 Garraio-kontratua sinatu
9 Elikagaiak garraiatu

9 Emate-agiria
9 Izakinak egoera onean

9 Elikagaiak jaso dituela
adierazten duen agiria
sinatzeko eskatu
erosleari
9 Elikagaiak jaso,
emate-agiria sinatu
eta saltzaileari eman

9 Elikagaiak egoera onean
garraiatu eta erosleari
entregatu
9 Bezeroari garraiokontratua sinatzeko
eskatu

9 Elikagaiak eroslearen
helbideraino egoera
onean garraiatu
9 Elikagaiak eta emateagiria erosleari eman,
emate-agiria sinatzeko
eskatu, eta kopia bat
gorde
11.2 taula.
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9 Elikagaiak jaso,
emate-agiria sinatu
eta saltzaileari igorri

9 Elikagaiak erosleari
egoera onean entregatu

9 Garraio-kontratua sinatu

Erosleak

Saltzaileak
bere
ibilgailuekin

Erosleak

9 Elikagaiak jaso,
emate-agiria sinatu
eta saltzaileari eman
9 Garraio-kontratua
sinatu
9 Garraiolariari ordaindu

9 Elikagaiak jaso,
emate-agiria sinatu
eta saltzaileari eman

Logistika

11.2 Emate-agiria
Eskari bat jasotzen denean edo salerosketa-kontratuan zehaztutakoaren arabera salerosketa-prozesua
martxan jartzen denean, eskatutako izakinak prestatuko ditu saltzaileak, eta, haiekin batera, emate-agiria.
Emate-agiri horretan zehazten da, besteak beste, zein eta zenbat diren erosleari entregatuko zaizkion
izakinak; emate-agiria saltzaileak diseinatzen du, eta izakinekin batera joango da, izakinak eroslearenganaino iritsi arte.
Beraz, emate-agiriak bi funtzio beteko ditu:
9 Saltzailearen biltegitik zer elikagai eta zenbat atera diren adieraztea
9 Izakin horiek erosleak jaso dituela frogatzea (behin erosleak sinatu eta gero, berriz ere
saltzaileari igortzen baitzaio)
Dokumentu bidaiaria izango da beraz, saltzailearen biltegitik eroslearen biltegiraino joango baita,
elikagaiekin batera.
Esan dugun bezala, emate-agiria saltzaileak diseinatzen du; hori dela eta, enpresak saltzen dituen
izakinak zein diren eta enpresaren ezaugarriak zein diren, eredu oso ezberdinak egongo dira. Ondoren,
emate-agiriaren eredu bat aztertuko dugu:
XEMEIN KONTSERBERA, S.A. Barrengorri-kontserbak ekoizten dituzte. Beren ohiko bezeroetariko
bat Carrefour da, eta, oraingo honetan, 124 zenbakia duen eskari-agirian, honako eskari hau egin die:
9

5 kg-ko 1.000 poto

9

250 g-ko 5.000 poto

9

100 g-ko 10.000 poto

Izakin horiek prestatzearekin batera, emate-agiri hau prestatu dute:
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Emate-agiri zenbakia (1): 730

Data (2): 2005eko apirilaren 21a

Bezeroaren datuak (3):

Gure datuak (4):

Carrefour

Xemein kontserbera, S.A.

Enekuri hiribidea, 75

Xemein etorbidea, 19

Oiartzun (Gipuzkoa)

48.270 Markina (Bizkaia)

Tel.: 943556718

Tel.: 946168745

Helbide elektronikoa: oiartzun@carrefour.net

Helbide elektronikoa: xemein@euskalerria.org

IFK: A-48/112469

Web-orria: www.xemein.org
IFK: A-48/754626

Eskari-zenbakia (5): 124
Garraio mota (6): Markina ibilgailuak
Garraioa ordainduta (7): ____Bai

_____EZ

Emate-lekua (8): Etxekoa kalea 23, Hondarribia (Gipuzkoa)
Palet kopurua eta pisu totala (9): 7 palet; 7.250 kg.
Kodea (10)

Ezaugarriak (10)

Kantitatea (10)

Prezioa (aleko) (11)

Guztira (11)

A 46

5 kg-ko potoak

1.000

6,3 €

6.300 €

T 23

250 g-ko potoak

5.000

1,40 €

7.000 €

Z 37

100 g-ko potoak

10.000

0,70 €

7.000 €

Emate-data (12):

Oharrak (14):

Eroslearen sinadura (13):

1. Emate-agiriaren zenbakia: trazabilitatea bermatzeko, emate-agiri bakoitzak bere kodea izan
behar du derrigor.
2. Emate-agiria noiz bete den ere jakin behar da, emate-agiria prestatu denetik elikagaiak entregatu arte zenbat denbora igaro den jakiteko.
3. Eroslearen zenbait datu ere emate-agirian jasotzea ezinbestekoa da, hala nola: enpresa eroslearen helbidea, telefonoa, fax-zenbakia, posta elektronikoa, IFK…
4. Gure enpresaren datuak ere sartu dira: izena, helbidea, telefonoa, faxa, helbide elektronikoa,
web-orria, IFK…
5. Eskari-zenbakia: emate-agiria eta jasotako eskaria erlazionatzeko balio du datu honek, eta
behar-beharrezkoa da izakinen trazabilitatea bermatzeko.
6. Garraio-zerbitzua: elikagaien garraioa kanpo-enpresa batek egiten badu, enpresa horren
izena aipatu beharko da emate-agirian.
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7. Garraioaren kostua ordainduta dagoen edo erosleak ordaindu beharko duen zehaztu behar da.
8. Izakinak non entregatu behar diren ere aipatu behar da emate-agirian.
9. Garraiatu behar den fardel edo pakete kopurua eta haien pisua zehaztea ere komeni da,
ahal den neurrian akatsak edo gaizki-ulertuak ekiditeko.
10. Garraiatutako izakinen zenbait datu jaso behar dira biltegitik zer eta zenbat atera den jakiteko eta biltegia berriz ere izakin horiekin hornitzeko. Datu horiek oso baliagarriak izango dira
zer ekoitzi behar den zehazteko, baita zer lehengai erosi behar diren zehazteko ere. Ezagutu
behar diren gutxieneko datuak: izakinen kodea, ezaugarriak eta kantitatea.
11. Eroslearentzat zein guretzat ezinbestekoa izango da saldutako edo erositako izakinen
salneurria ezagutzea, unitateko nahiz guztira.
12. Izakinak noiz entregatzen diren jakiteak ere berebiziko garrantzia du, gure zerbitzuaren jarraipena egiteko.
13. Izakinak modu egokian entregatu direla baieztatzeko, erosleak emate-agiria sinatu beharko du.
14. Oharrak: garraioan edo entregan aipatzeko beste ezer gertatuko balitz, atal honetan aipatu
beharko genuke.
Dena den, jakin behar da ez dagoela lege edo arau zehatzik emate-agiriak eredu jakin batean egin
behar direla zehazten duenik. Hori dela eta, enpresa bakoitzak ondoen egokitzen zaion emate-agiria
prestatzen du.

11.3 Emate-agiria prestatzea
Emate-agiria prestatzeko, taula honetan aipatzen diren dokumentuak kontsultatu behar dira:
Kontsultatu beharreko dokumentuak

Ematen diguten informazioa

9

Eskariaren oharra edo salerosketa-kontratua

9

Izakinen fitxa

9

Bezeroaren fitxa

9

Bezeroak eskatutako izakin mota eta kantitatea zein diren

9

Biltegian ditugun izakinei buruzko informazioa,
eskatutakoari erantzuteko gai garen edo ez
jakiteko

9

Bezeroaren identifikazioa

11.3 taula.

Emate-agiriaren diseinua enpresa ekoizlearen ardura den moduan, emate-agiri horrek zenbat kopia
izan behar dituen erabakitzea ere enpresari berari dagokio. Dena den, normalean lau kopia sortzen dira,
eta bakoitzaren funtzioa honako hau da:
9

Izakinak biltegitik atera direla ziurtatzea

9

Salerosketa-sailak faktura egiteko datuak izatea

LANBIDE EKIMENA

101

Elikagaigintza

9

Erosleak izakinak jaso dituela frogatzea

9

Erosleak kopia bat sinatu eta gero, kopia horrek saltzailearengana heldu beharko du, izakinak
entregatu direla ziurtatzeko

Bi emate-agiri mota erabiltzen dira, nagusiki:
9

Balioespen haztatua egin gabeko emate-agiriak: kasu horietan, emate-agiri bakoitzeko faktura
bat egiten da; emate-agiri horietan izakinak deskribatzen dira eta haien prezioa aipatzen da
(BEZa barnean duela).

9

Balioespen haztatua egina duten emate-agiriak: enpresa batzuetan, hilabete bakoitzean egiten
diren entrega guztiak egin ostean, sortutako emate-agiri guztiekin faktura bat egiten da, eta
han adierazten dira kostu totala eta BEZa.

Elikagaien entregan beste egoera batzuk ere izan daitezke, eta horietako batzuek eragina izan dezakete
emate-agirietan.
Hala, batzuetan, bezeroak atzera botatzen du bere eskaria, guk eskari horri dagokion emate-agiria
prestatu baino lehen; kasu horietan, gelditu egiten da emate-agiria prestatzeko prozesua.
Beste aukera bat da bezeroak elikagaiak jasotzea, baina jasotzen dituen unean bertan atzera botatzea edozein arrazoi dela medio. Kasu horretan, fakturazioan eta administrazio-lanetan gaizki-ulerturik
egon ez dadin, deuseztatu egin beharko dira emate-agiri horren kopia guztiak, edo emate-agiri hori ezeztatuko duen beste emate-agiri bat egingo da.

11.4 Izakinak garraiatzea
Elikagaiak eroslearenganaino helarazteko, garraio-enpresa egokia aukeratu behar da; eta garraiokontratua modu zuzenean lotu beharko da, aurreko bi gaietan ikusi ditugun urratsei jarraituz.

11.5 Ikuskatze-prozesua
Erosleak, izakinak jasotzen dituenean, ziurtatu beharko du elikagai horiek bat datozela kontratuan
zehaztutakoarekin, hau da, elikagaiak zehaztutako moduan iritsi direla, aldez aurretik zehaztutako kantitatean eta orduan, kolperik gabe, tenperatura egokian, higiene-kondizio egokietan, jasotako paketeak
kanpotik zein barrutik egoera onean daudela…
Horrez gainera, elikagaiekin batera datorren emate-agiria ere ikuskatu beharko du. Batetik, berak
eskatutakoa eta emate-agirian adierazitakoa bat datozela ziurtatu beharko du; eta, bestetik, jasotako izakinak berak eskatutakoak direla baieztatu beharko du.
Paketeak kanpotik ikuskatzean, egoera onean daudela ziurtatu behar da; eta, horrez gainera, emateagirian adierazten den helbidea gure helbidea dela, hau da, izakin horiek benetan guretzat direla eta
bertan aipatzen diren elikagai kantitateak (aleak, pisua, bolumena…) bat datozela guk eskatutakoarekin.
Ahal izanez gero, emate-agiriaren kopia sinatu baino lehen, arretaz eta garraiolariaren aurrean aztertuko da paketeak barrutik nola dauden, eskatutako kantitatea eta kalitatea edo/eta kontratuan zehaztutako gainerako ezaugarriak betetzen dituztela ziurtatzeko.
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Dena den, normalean, hori guztia ezin izaten da egin izakinak jasotzen diren unean eta garraiolariaren aurrean, garraiolariak presa duelako, guk astirik ez dugulako edo izakin batzuen egoera aztertzeko
azterketa edo analisi espezifikoak egin behar izaten direlako. Hori dela eta, gehienetan, kutxak kanpotik
nola dauden eta emate-agirian adierazitakoa guk eskatutakoarekin bat datorren baino ez da aztertzen.
Azterketa horren emaitzen arabera, elikagaiak onartzea edo atzera botatzea erabakiko du enpresak.
Dena den, bi aukera horiek baino gehiago izan daitezke berez:
Izan daitezkeen aukerak
9

9

9

9

Egin beharreko ekintzak

Paketeak banatzailearen aurrean ikuskatu,
kanpotik zein barrutik, emate-agiria ere
ikuskatu, eta eskatutakoarekin bat
datorrela baieztatu.

9

Izakinak jaso, eta kontratuan hala zehaztu
bada, garraioa edo izakinak ordaindu.

9

Izakinekin batera datorren emate-agiria
sinatu, eta kopia hori saltzaileari helarazi.

Paketeak banatzailearen aurrean ikuskatu,
kanpotik zein barrutik, emate-agiria ere
ikuskatu, eta eskatutakoarekin bat ez
datorrela baieztatu. Izan daitezkeen
arazoak: pakete batzuk zabalik edo
apurtuta iristea, eskatutakoak baino ale
gutxiago izatea, izakinak hondatuta iristea,
izakin ez-adosak…

9

Izakin guztiak onartu; batzuk onartu eta beste
batzuk atzera bota; edo denak atzera bota.
Izakinak onartuz gero, eta kontratuan hala
zehaztu bada, garraioa edo izakinak ordaindu.

9

Izakinak ikuskatzean sumatutako desadostasunak zehatz-mehatz zehaztu, baita onartu
ez diren izakinak zein izan diren ere. Dokumentu hori saltzaileari helarazi.

9

Izakin guztiak onartuz gero, eta kontratuan hala
zehaztu bada, garraioa edo izakinak ordaindu.

9

Izakinekin batera datorren emate-agiria sinatu.
Batzuetan, izakinen onarpena behin-behinekoa
dela adierazten da, ikuskatze sakonagoen
ondoren onartuko baitira izakinak behin
betiko. Dokumentu hori saltzaileari helarazi.

9

Behin garraiolaria joan ondoren, izakinak
zehatz-mehatz aztertu. Desadostasunen bat
egonez gero, erreklamazio-gutun bat igorri
saltzaileari, eta azkar erantzuteko eskatu.

9

Izakin guztiak onartu; batzuk onartu eta beste
batzuk atzera bota; edo denak atzera bota.
Izakinak onartuz gero, eta kontratuan hala
zehaztu bada, garraioa edo izakinak ordaindu.

9

Izakinak ikuskatzean antzemandako
desadostasunak zehatz-mehatz zehaztu,
baita onartu ez diren izakinak zein izan diren
ere. Dokumentu hori saltzaileari helarazi.

9

Behin garraiolaria joan ondoren, izakinak
zehatz-mehatz aztertu. Desadostasun
gehiago antzemanez gero, erreklamaziogutun bat igorri saltzaileari, eta azkar
erantzuteko eskatu.

Paketeak banatzailearen aurrean ikuskatu
(kanpotik soilik), emate-agiria ere
ikuskatu, eta eskatutakoarekin bat
datorrela baieztatu.

Paketeak banatzailearen aurrean ikuskatu
(kanpotik soilik), emate-agiria ere
ikuskatu, eta eskatutakoarekin bat ez
datorrela baieztatu.

11.4 taula.
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11.6 Erreklamazio-eskutitza
Argi dago zein izaten den erreklamazio-eskutitza idazteko arrazoia: jasotako izakinak guk eskatutako
zehaztasunekin bat ez etortzea. Dena den, gerta liteke izakinek ez betetzea % 100ean gure eskakizunean
zehaztutako baldintzak, baina arazoak erreklamazio-eskutitz bat idazteko adinako garrantzirik ez izatea,
huskeriak direlako, lehenengo aldia delako edo beste hainbat arrazoirengatik.
Erreklamazioak arrazoi askorengatik egin daitezke: enbalajeak, garraioa, kantitatea, kalitatea, kopurua,
emate-baldintzak…
Erreklamazio eskutitzetan, normalean, lehen paragrafoan erreklamazioaren arrazoia azaltzen da
labur-labur. Ondorengo paragrafoetan, zehaztasun gehiagoz azaltzen da arrazoi hori, erosleak argi eta
garbi uler dezan zein izan den arazoa, eta zein izakini eragin dion. Bukaerako paragrafoan, azalpen gehiago
behar izango balitu gurekin harremanetan jartzeko aukera duela esaten zaio saltzaileari.
Ez da komeni tonu gogorra erabiltzea, baina bai trinkoa. Ahal den neurrian, objektiboak eta zehatzak
izan behar dugu, bestelako epairik egin gabe. Hau da, izakinak nola heldu diren zehaztu behar dugu,
horrela zergatik heldu diren balioesten hasi gabe eta arazoaren erruduna nor izan daitekeen ere
zehazten hasi gabe.
Hona hemen erreklamazio-eskutitz baten adibidea: LON Sagardotegiaren kortxo-hornitzailea Quercus
suber enpresa da. 340 zenbakia duen eskaria jaso, eta, ikuskatzean, antzeman da 569 erreferentziazenbakia duten 10 kutxa ez datozela bat eskatutakoarekin; hori dela eta, ondoko erreklamazio-eskutitza
idaztea erabaki da.
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LON Sagardotegia
Erribera kalea, 41
Berriatua, 48.700 (Bizkaia)
Quercus suber
Calle Ricardo, 14
Caceres, 20.500 (Extremadura)
Berriatuan, 2008ko maiatzaren 5ean

Jaun / Andre agurgarria:
2008ko apirilaren 20an, 340 zenbakia zuen eskaria egin genion zuen enpresari, eta 2008ko apirilaren
29an jaso genuen eskari hori, 25 zenbakia duen emate-agiriarekin batera.
Izakinak ikuskatzean, ikusi genuen jasotako izakin-kutxetatik 10 ez zetozela bat guk eskatutakoarekin:
569 erreferentzia-zenbakia zuten kortxoak ziren, eta kortxo horien diametroa ez dator bat guk eskatutako
neurriekin; ondorioz, ez dituzte gainditu gure kalitate-kontrolak.
Urte asko daramatzagu Quercus suber enpresari kortxoak erosten, desadostasun bat gertatu den lehen
aldia da hau, eta ez dugu ulertzen zergatik gertatu den.
Gure ekoizpenari kalterik ez eragiteko, eskatzen dizuegu 22 mm-ko diametroa duten 10 kortxo-kutxa
bidaltzeko, lehenbailehen, errorez bidalitako 10 kutxen ordez.
Arazoa ahalik eta azkarrena konpontzeko, eskutitz honetan emandako azalpenez gainera beste azalpenik behar izanez gero, jarri gurekin harremanetan.

Harremanetarako:
Igor Agote Aizpuru
tel.: 696775533
Posta elektronikoa: iagote@lon.net

Erosketa-arduraduna:
Igor Agote
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