Raktározás
1. A raktározás fogalma: az áru tárolását, állagának megóvását, a készletek elhelyezését szolgáló tevékenység 4 fő folyamatmodulja: beszállítás, tárolás, komissiózás, kiszállítás
2. Tárolás: az anyagok, áruk nyugalmi állapotát jelenti - a tárolt áru épségének, minőségének, mennyiségének
megóvása mellett biztosítani kell az áttekinthetőséget - történhet állvány nélküli és állványos módon
3. Komissiózás: az áruk megadott megrendelések szerinti kigyűjtése és összeválogatása - a megrendelés
átvételével kezdődik és a kigyűjtött áruk rendelésenkénti összeállításával fejeződik be
4. RFID: Radio Frequency Identification - rádiófrekvenciás azonosítás, címkék és eszközök segítségével
5. Raktárgazdálkodás: a raktár gazdasági, technikai, technológiai és szervezési tevékenységeinek összessége
6. Készletgazdálkodás: a vállalkozás számára biztosítja, hogy a tevékenységéhez szükséges készletek a
megfelelő mennyiségben, minőségben és összetételben a rendelkezésre álljanak
7. Biztonsági készlet: a felhasználás zavartalanságát biztosítja - a készlet nem csökkenhet tartósan e szint alá
8. Halmozás, halmazolás: tárolási egységek, egységrakományok egymásra helyezése
9. Monostruktúra: a készlet kevés árufajtából áll, de fajtánként nagy mennyiségben
10. Polistruktúra: a készlet sok árufajtából áll, amelyek egyenként kis mennyiségűek (diverzebb: több féle)
11. FIFO: First In First Out - az elsőként bejövő egységet (árut, egységrakományt) használjuk fel először
12. LIFO: Last In First Out - az utolsóként bejövő egységet használjuk fel először
13. FEFO: First Expired First Out - azt használjuk fel először, amelynek előbb jár le a szavatossági ideje
14. Expediálás: az árukat olyan állapotba hozni, amely megfelel a kiszállítás és a megrendelés követelményeinek az áruk csomagolását és szállítási egység képzését jelenti
15. Centralizált, decentralizált: központosított vagy nem - pl. a komissiózás területén az áruleadás (a gyűjtés)
egy vagy több helyre történik
16. Tárolási egység: a tárolási egységek lehetnek egyedileg kezelhető egységek (dobozok, hordók, bálák,
tekercsek) vagy egységrakományok (rakodólapok, tároló ládák, konténerek)
17. Kötötthely-foglalásos tárolás: minden cikkcsoportnak kijelölt tárolóhelye van, csak szabad helyre lehet
betárolni, így könnyen követhető a készletmozgás
18. Szabadhely-foglalásos tárolás: bárhova, bármely cikk betárolható, így jobban kihasználható a tárolótér, de
nehezebben követhető.
19. WMS: Warehouse Management System - Raktárirányítási rendszer
20. Raktárirányítási rendszer: a raktár külső és belső áru- és információáramlási folyamatainak vezénylése
21. Közraktár, közraktári jegy: olyan gazdálkodó szervezet, amely a nála letétben elhelyezett áruk őrzésével,
valamint a közraktári jegy kibocsátásával foglakozik - a közraktári jegy helyettesíti az ott elhelyezett árut
22. Konszignációs raktár: bizományosi szerződés alapján működik, célja a piac közvetlen közelében történő
tárolás, a felhasználó telephelyén - az ott tárolt árucikkek az előállító tulajdonában maradnak
23. Sarzs: adag, gyártási tétel, amely egy időben, egy gyártósoron, azonos eljárással készül
24. Homogén, inhomogén az egységrakomány vagy a készlet egy vagy több árufajtából áll
25. Befogadóképesség: a tárolótérben biztonságosan elhelyezhető árumennyiség (raktárkapacitás)
26. Átbocsátóképesség: egy adott időszakban kezelhető (fogadható, kiadható) árumennyiség
27. EOQ: Economic Order Quantity - gazdaságos rendelési tételnagyság
28. Palettázás: a csomagolási egységek, gyűjtőcsomagok elrendezése a raklapon
29. Leltár: jegyzékszerű kimutatás, amely a szervezet eszközeit és forrásait egy adott időpontra vonatkozóan,
mennyiségben és értékben is tételesen felsorolja
30. Karusszel, páternoszter: vízszintes és függőleges forgó állvány
31. EAN: European Article Numbering - Európai Áruazonosító Kódrendszer - kiskereskedelmi árucikkek
jelzésére használt vonalkódok
32. GS1: Global System 1 - globális azonosítási szabvány, az EAN és az UCC egyesítése
33. Fluktuációs készlet: a kereslet ingadozásának nem pontosan előre jelezhető változását képesek kiküszöbölni

