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Uppdragsspecifikation avseende Eskortminne på racks. 
 
Uppdraget avser: En förstudie på hur eskortminne kan användas på racks inom BCD. 
    
   I förstudien skall ingå: 
   - Var på rackset skall eskortminnet placeras. 
   - Eskortminnet skall vara läs/uppdateringsbart: 
    = vid retur från kund. (Mottagning på BCD) 
    = vid placering av tomemballage på rullbana på ett sätt som  
     möjliggör borttag av rackset på ett enkelt sätt om  
     emballaget inte godkänns. 
    = vid packning av rackset uppdateras med information  
     motsvarande godsflaggan.  
    = vid inleverns i BCD-lager. 
    = vid uttag från lager 
    = vid leverans till kund i samband med läsning av godsflaggan. 
    = då felaktigheter upptäcks på rackset. 
    = spärras så att det inte får ingå i omloppet.  
 
 
Utvecklingsmöjligheter. 
   Då en kund retunerar rackset så skall kunden läsa eskortminnet samt  
   på elektronisk väg införmera BCD om i vilken container  eller 
   på vilken transportbärare rackset finns. 
   Jämför AVISERING till kund från BCD. 
 
   Det skall även vara möjligt att följa produktionsförloppet internt BCD 
   med hjälp av eskortminnet. 
 
   Använda eskortminnet vid in/ut läsning i BCD:s interna lager. 
    
 
Syftet med att använda eskortminne är: 
  - redahållning saldo per racks 
  - spärra felaktiga racks. 
  - mäta omlopp 
  - kunna redahålla var resp racks finns: 
   = på BCD 
    (Tomt, fyllt,på underhåll,ej få ingå i omlopp) 
   = hos kund 
  - säkerställa så att rätt racks kommer till rätt plats för att packas. 
  - säkerställa så att felaktigt racks inte kommer i omlopp förrän det är åtgärdat.  
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Exempel på information i eskortminnet: 
- rackstyp , fast. 
- löpnummer per rackstyp , fast. 
- info om emballaget är produktionsdugligt. 
- senaste underhållsidpunkt 
- till vilket förråd det senast sändes till.(Förråd kan även vara kund) 
- info motsvarande BCD:s odetteflagga. 
- ej vara tillgängligt för att ingå i omlopp. 
 
Systemkopplingar: 
- Inte vara beroende av ”databaser ” för läsning uppdatering i onödan. 
 D v s grundinformationen skall finnas i eskortminnet. 
- Läsas i samband med leverans till KUND (Lasta-ut). 
- mm 
 
 
Läsning/uppdatering av eskortminnet skall kunna göras med: 
- fasta utrustning , läsavstånd ?? cm. 
- handburen utrustning , läsavstånd ?? cm. 
- robot-buren utrustning , läsavstånd ?? cm. 
- utrustning placerad på truck. 
 
I arbetsgruppen skall följande personer ingå: 
 
Sammanhållande i arbetsgruppen VSLS/L.Å 
G : 
VS : VSLS/L.Å 
VV :  
VN : 
ISAB : 
VIT : 
 
Styrgrupp:  
Logistikrådet 
 
 
Övrigt: 
 
BCD vill att ISAB skall medverka i förstudien på grund av dess kunskap inom branchen samt 
deras kunskap BCD:s avsändningsrutiner. 
    
 
Upphandling via VIT enligt de regler som gäller. 
 
 


