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Безпілотні системи транспортування 

для внутрішньої логістики у сфері 

онлайн-торгівлі 

Підвищення ефективності роботи з поверненнями та 

комісіювання 

Показник повернень у сфері онлайн-торгівлі є високим, а зі збільшенням кількості 

замовлень через інтернет зростає і кількість повернень, які доводиться обробляти. 

Для цього необхідна система роботи з поверненнями, ефективна з точки зору 

часових та фінансових витрат, адже саме від цього залежить рентабельність 

інтернет-магазину. Повернені товари слід якомога швидше розмістити на складі для 

забезпечення їх доступності для наступного замовлення. Безпілотний транспортер 

контейнерів LEO Locative скорочує витрати часу на переміщення і полегшує обробку 

повернень. Крім того, безпілотну систему для транспортування можна 

використовувати при багатоетапному комісіюванні для переміщення у багаторівневих 

системах стелажів з метою економії часу і грошей. 

 

LEO Locative являє собою 

оптимальне доповнення 

системи внутрішньої 

логістики інтернет-магазину, 

сприяючи забезпеченню 

зв’язності маршрутів при 

багатоетапному комісіюванні 

чи обробці повернень. 

http://www.bito.com/
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Стійка тенденція до збільшення кількості покупок через інтернет і пов’язане з цим 

збільшення кількості замовлень у сфері онлайн-торгівлі одночасно означають для 

інтернет-магазинів необхідність обробки збільшеної кількості повернень. При 

замовленні через мережу товари неможливо як слід оглянути чи перевірити, і тому 

частка повернень у сфері онлайн-продажів є особливо високою. Передусім це 

актуально для сфери модного одягу та аксесуарів, але й у секторах автомобільної 

продукції, споживчої електроніки, електротехніки та мультимедіа інтернет-магазини 

стикаються з необхідністю належної організації роботи з поверненнями, кількість 

яких постійно зростає. 

 

 

 

 

 

 

 

Крім того, необхідно якомога швидше та ефективніше обробляти повернені 

замовлення на етапі отримання й сортування. Товари з дефектами слід відбракувати 

та відправити у ремонт чи утилізувати. Решту товарів, що підлягають обміну, слід 

перевірити, а потім повторно упакувати та оснастити етикетками до повернення на 

склад. Крім того, у сфері онлайн-торгівлі модним одягом повернені товари перед 

розміщенням на складі слід випрасувати та/або знову розвісити на вішаки. 

— Головна мета у будь-якому разі має полягати у якнайшвидшому сортуванні 

повернених товарів та їх розміщенні на складі, щоб вони якомога швидше були 

доступні для повторної покупки. 

 

 

 

Як правило, майже 70% витрат у сфері 

повернень припадає на обробку та 

розміщення повернених товарів на склад! 

 

http://www.bito.com/
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Скорочення витрат часу на 

переміщення та ефективна 

організація роботи з поверненнями 
 

Безпілотна система транспортування з широкими 

можливостями 

 
Для забезпечення конкурентоспроможності необхідна продумана система управління 

поверненнями та економічна, проста і водночас ефективна й перш за все 

результативна методика обробки повернень, здатна забезпечити якнайшвидше 

повернення у продаж повернених товарів, адже саме від цього залежить 

рентабельність інтернет-магазину. Безпілотний транспортер контейнерів 

LEO Locative компанії BITO Lagertechnik являє собою раціональне доповнення для 

складу інтернет-магазину. Зокрема, він допомагає скорочувати витрати часу при 

обробці повернень. 

 

 

 

 

 

Транспортер дозволяє об’єднати робочі місця і 

забезпечити переміщення за маршрутом від місця 

отримання повернених товарів або місця їх обробки 

до різних точок — у відділ ремонту, в зону утилізації, 

до станції прасування, в зону пакування і знову на 

склад. При потребі в маршрут можна включити 

різноманітні пункти призначення. 

Безпілотна система транспортування 

дозволяє забезпечити максимальну 

простоту, швидкість та ефективність 

обробки повернень у сфері онлайн-

продажів і тим самим зекономити значні 

кошти. 

http://www.bito.com/
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Гнучка організація внутрішньої роботи з поверненнями 
 

 

 Транспортер контейнерів забирає товари у зоні надходження повернень і 

розподіляє окремі позиції між точками збирання, у яких розташовані відповідні 

місця обробки або утилізації. 

 

 Товари безпечно перевозяться у контейнерах, на піддонах або в транспортній 

упаковці. 

 

 

 LEO Locative повертає порожні контейнери чи піддони у зону надходження 

повернень. 

 

 Об’їзд пунктів або відділів обробки повернень можливий в індивідуальному 

порядку і при потребі може бути змінений. 

 

http://www.bito.com/
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Допомога в транспортуванні при 

багатоетапному комісіюванні 
 

У сфері онлайн-торгівлі часто використовується 

багатоетапне комісіювання 

 
На відміну від одноетапного або простого комісіювання, при багатоетапному кілька 

замовлень об’єднуються у так звану «комісію» і тільки потім здійснюється пакування 

з поділом на окремі замовлення. Комісіонування виконується за окремими позиціями. 

Використання розташованого нижче у робочому ланцюжку пункту сортування або 

пункту консолідації дозволяє відокремлювати партії товарів у ході комісіювання за 

номером замовлення. У сфері онлайн-торгівлі багатоетапне комісіювання широко 

застосовується у першу чергу внаслідок значного різноманіття асортименту. 

Тут LEO Locative також здатен забезпечити ефективну підтримку: Транспортер 

контейнерів може переміщуватись за маршрутом між окремими пунктами 

комісіювання, де працівники будуть завантажувати його, та доставляти товари в 

контейнері до місця збирання або пакування, а звідти — у відділ доставки. 

 

http://www.bito.com/
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Транспортування контейнерів у 

межах окремих рівнів 

багаторівневої системи стелажів 
 
У сфері складської діяльності та комісіювання в інтернет-магазинах часто 

використовують багаторівневі системи стелажів. LEO Locative можна 

використовувати, наприклад, у межах окремих рівнів багаторівневих систем. 

Особливо добре ця система підходить, зокрема, для обслуговування зон 

навантаження і розвантаження, які використовуються не так часто, таких як склад 

неходового товару, зони зберігання небезпечних вантажів або зони зберігання 

вантажів, що перебувають під митним контролем. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bito.com/
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Простота самостійного введення в 

експлуатацію без потреби у 

використанні WLAN, Wi-Fi або 

інформаційних технологій 
 
У сфері обробки повернень, при багатоетапному комісіюванні або в межах одного 

рівня багаторівневої системи стелажів інтернет-магазину — скрізь діє єдине правило: 

для самостійного введення в експлуатацію і подальшого використання LEO Locative 

не потрібна наявність WLAN, Wi-Fi чи застосування інформаційних технологій, до 

того ж транспортер вирізняється невисокими витратами на придбання. Маршрути 

руху та місця зупинок транспортера контейнерів користувач задає самостійно. 

Маршрут руху LEO користувач визначає, прокладаючи кольорову самоклейку стрічку 

по підлозі складського приміщення. Місця зупинок безпілотного транспортера і 

завдання, які система має виконати у цих точках, визначаються за допомогою міток, 

які теж наклеюються безпосередньо на підлогу. Ці мітки слугують своєрідним 

«мозком» Leo і містять інформацію, яка потрібна системі для виконання завдань 

(наприклад, зупинитися, віддати контейнер, забрати контейнер, продовжити рух). 

LEO Locative відтепер доступний з функцією 

децентралізованого визначення цілей 

 
З моменту виходу на ринок практичні переваги безпілотної системи LEO Locative при 

перевезенні контейнерів і картонної тари оцінили багато клієнтів. Вирішальним 

аргументом для користувачів з різних галузей є простота принципу роботи і невисока 

вартість системи. На виставці LogiMAT 2018 компанія BITO продемонструвала 

інноваційну розробку — прототип LEO Locative з функцією децентралізованого 

визначення цілей. 

 

 

 

http://www.bito.com/
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З цього приводу менеджер продукту LEO Locative Денніс Рамерс (Dennis Ramers) 

заявив: «Децентралізоване керування розширює і доповнює можливості нашої 

системи LEO Locative. До цього LEO міг об’їжджати чітко визначені цілі лише у 

визначеній послідовності. Завдяки цьому він був і залишається найпростішою із 

представлених на ринку систем транспортування, що працюють за принципом 

«точка-точка». Завдяки функції децентралізованого визначення цілей користувачі 

зможуть відправляти транспортер до різноманітних цілей за допомогою 

найпростішого планшета. Завдяки цьому сфера застосування LEO Locative 

розшириться, але водночас він збереже свою головну особливість: простоту, 

відсутність потреби у використанні WLAN, можливість централізованого керування і, 

як результат, низьку вартість придбання у поєднанні з чудовими показниками 

амортизації». 

 
 

Розподіл товарів: від точки 

отримання або зберігання до кількох 

робочих місць 
 
У сфері онлайн-продажів при обробці повернень децентралізоване визначення цілей 

являє собою важливу перевагу. Зазвичай у місцях отримання повернені товари 

діляться на різні категорії («на склад», «на прасування», «в прання» тощо). 

 

 

 

 

 

http://www.bito.com/
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Система LEO Locative 

дозволяє забезпечити 

доставку відсортованих 

повернених продуктів у 

необхідні кінцеві точки. 

Наприклад, під час 

повернення на склад 

безпілотний транспортер 

здатен об’їжджати торці 

стелажів, точно 

дотримуючись заданого 

маршруту. Працівники 

можуть завантажувати 

товари буквально мимохідь.  

 

Варіант з функцією децентралізованого визначення цілей також залишається 

незалежним від наявності WLAN і працює без використання інформаційних 

технологій. Завдяки цьому він, як і LEO Locative з централізованим керуванням, 

являє собою самостійне рішення, а введення в експлуатацію може здійснювати 

безпосередньо кінцевий користувач. 

При потребі всі моделі LEO Locative, поставлені замовникам, можна дообладнати 

функцією децентралізованого керування.  

 

 

 

 

 

http://www.bito.com/
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Оцініть можливості LEO Locative 

 

 

Захопливі відео та інформативну анімацію Ви зможете знайти на YouTube-каналі 

компанії BITO: https://www.youtube.com/user/bitomeisenheim 

 

Додаткова інформація та детальні дані про систему в цілому, а також приклади 

використання на практиці та довідкові матеріали доступні на веб-сайті LEO Locative. 

 

 

 

 

www.leo-locative.com 

 

http://www.bito.com/
https://www.youtube.com/user/bitomeisenheim
https://www.youtube.com/user/bitomeisenheim
http://www.leo-locative.com/de-de
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Про нас:  

глобальний гравець, що 

любить свій регіон  

 

Компанія BITO Lagertechnik Bittmann 

GmbH асоціюється з інноваційним 

складським обладнанням. Як один із 

небагатьох комплексних 

постачальників, ми розробляємо, 

виробляємо і продаємо системи 

стелажів, контейнерів, рішення для 

комісіювання і транспортування для 

всіх галузей. Наше міжнародне 

промислове підприємство, кількість 

клієнтів якого перевищує 70 000, 

належить до провідних гравців на 

європейському ринку. Складське 

обладнання «Made in Germany». 

Як
 
невелика сімейна компанія з 

багатими традиціями, ми діємо по 

всьому світу і разом з тим любимо 

свою батьківщину. 

З моменту заснування у 1845 році штаб-квартира нашої компанії, а також підрозділи, 

що займаються розробкою і виробництвом, базуються в домашньому регіоні. 

  

http://www.bito.com/
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  ПІДХОДЯЩІ СИСТЕМИ ЗБЕРІГАННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ 

ГАЛУЗЕЙ, ПРОДУКТІВ ТА КОМПАНІЙ: 

Ми підготували для Вас перелік особливо цікавих проектів, 

які дозволять Вам переконатися у тому, що ми можемо 

запропонувати оптимальні рішення у сфері складської 

діяльності, здатні задовольнити різноманітні потреби у 

різних сферах. 

https://www.bito.com/uk-ua/rekomendaciji/ 
 
 

 ПЕРЕЛІК НАШИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ У ЄВРОПІ ДОСТУПНИЙ ЗА 
ПОСИЛАННЯМ: 

 

https://www.bito.com/uk-ua/kompanija/pidprijemstva-ta-filiali-po-vsomu-svitu/ 
 
 

 ПЕРСОНАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА ВИ МОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ТУТ: 
 

https://www.bito.com/uk-ua/kontakt/zapit-kontaktu/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bito.com/uk-ua/rekomendaciji/
https://www.bito.com/uk-ua/kompanija/pidprijemstva-ta-filiali-po-vsomu-svitu/
http://www.bito.com/de-de/kontakt/fachberatersuche

