Palletisatie, basis van een goede distributie en klantgerichtheid !

De kwaliteit van de palletisatie bepaalt het aantal pallets dat we maken, en ook de bescherming van
de goederen zodat deze in goede kwaliteit bij de klanten aankomen.
In deze “doe” opleiding gaan we eerst in op de juiste manier van stapelen en de interactie met het
pick-proces.
Daarna gaan we in de praktijk oefenen.
Voor palletisatie van één artikel met gelijke dozen bestaat er software die heel snel de optimale
stapeling kan berekenen, rekening houden met maximaal gewicht of maximaal aantal op een pallet.
Identieke software bestaat voor de optimale volume vulling van een pallet met een mix aan
doosformaten.
De uitdaging hier is hoe krijg je dat voor de operator gevisualiseerd en hoe zorg je voor
bescherming van de artikelen en vooral, hoe krijg je dit in het pick-proces geïntegreerd?
Deze opleiding gaat niet over het gebruik van dergelijke software, maar wel over het trainen van
een aantal basisregels om een goede stapeling te kunnen maken !

HET PROGRAMMA :
•
•
•
•
•

Introductie : het belang van een goede stapeling in distributie
Basisregels van een goede palletstapeling
Collomodule maakt het leven iets makkelijker: basisbegrip
Integratie van de stapeling in de pickroute en het pickproces
Praktijkoefening met effectief “lerend” stapelen IN EEN ECHTE MAGAZIJNOMGEVING !
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Operationele medewerkers uit magazijn- en distributie omgevingen:
•
•
•
•
•
•

Operationele magazijnmedewerkers
Brigadiers
Teamleaders
Leidinggevenden
Supervisors
…

Aanpak

Interactief
Vertrekkend vanuit cases en dossiers uit de praktijk van de docent
Een praktijkoefening in de magazijnomgeving van Atrium Opleidingen.

Duur opleiding

0.5 dag van 9u tot 12.30u

Locatie en data

8380 Zeebrugge – Trainingscentrum Atrium opleidingen, Kielstraat 1
Donderdag 29 september 2022 (am)
3945 Ham – Trainingscentrum Atrium opleidingen, Truibroek 51
Dinsdag 23 maart 2023 (am)
In samenwerking met Atrium Opleidingen

Deelname

455 € / deelnemer voor 0.5 dag
In combinatie met de opleiding ‘Palletidentificatie, basis voor een vlotte
supply chain’ is de prijs als volgt:
560 € / deelnemer voor 1 dag
Prijzen exclusief 21 % BTW
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Zie ook onze “Speciale tariefvoorwaarden”!
Bespaar op de opleidingskost door gebruik te maken van de KMO Opleidingsportefeuille.
Erkenningsnummer DV.O105688
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