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    Abstract—RFID systems can be implemented in warehouse 

management. The benefits of these systems include better 

inventory control, better "visibility" of products and the 

reduction of errors that can occur in various flows of goods. This 

article analyzes the solutions, the problems and the difficulties 

that occur in the implementation of such systems. In the end of 

this article is proposed an architecture of smart shelves that can 

be used successfully in warehouse management. 

 
Index Terms—RFID, tag, management 

I. INTRODUCERE 

În ultimele decenii, tehnicile de identificare automată a 
obiectelor sau a produselor au luat amploare, fiind folosite în 
mai toate domeniile de activitate. Dacă la finalul mileniului 
trecut tehnologia codurilor de bare a ajuns să fie aplicată în 
cele mai multe dintre aplicaŃiile ce necesită identificarea 
bunurilor sau persoanelor, cu timpul să ajuns la concluzia că 
în unele cazuri aceasta nu poate să satisfacă toate cerinŃele 
impuse de necesităŃile uzuale. În general, prin această tehnică 
putem codifica o cantitate destul de redusă de informaŃii 
(până la 128 biŃi) despre un produs, iar identificarea 
produselor sau obiectelor se face cu o viteză relativ scăzută. 
Un alt dezavantaj al identificări cu ajutorul codurilor de bare 
constă în sensibilitate ridicată la condiŃiile de mediu. Astfel, 
codurile de bare nu pot satisface cerinŃe precum identificarea 
şi localizarea bunurilor, monitorizarea unor parametrii cu 
ajutorul senzorilor, înregistrarea trasabilităŃii la nivel de 
produs etc. Pentru unele dintre aceste cerinŃe sistemele RFID 
pot oferi deja soluŃii, însă pentru altele soluŃiile sunt în curs 
de cercetare sau testare.   

Ca şi celelalte tehnologii de identificare, sistemele RFID, 
accelerează colectarea datelor şi elimină intervenŃia umană în 
procesele de fabricaŃie. FuncŃionarea acestor sisteme este mai 
mult sau mai puŃin influenŃata de prezenŃa lichidelor sau a 
mediilor metalice. În cazul sistemelor RFID ce lucrează pe 
frecvenŃe de operare din domeniul de joasă frecvenŃă efectele 
create de aceste medii sunt nesemnificative, însă odată cu 
creşterea frecvenŃei de operare, influenŃele mediilor lichide şi 
metalice devin din ce în ce mai vizibile, ducând chiar până la 
disfuncŃionalitate majoră. 

Un motiv al folosiri acestei tehnologii, de către companii, 
este acela de a aduce îmbunătăŃiri proceselor de inventariere a 
produselor, un mai bun control al stocurilor şi o identificare  

 
mult mai rapidă şi corectă a produselor care se află în diferite 
etape ale lanŃului de distribuŃie. Toate acestea duc la o mai 
bună „vizibilitate” a bunurilor pe întregul lanŃ producător – 
vânzător ceea ce înseamnă un profit mai mare pentru 
producători şi o satisfacŃie mai mare pentru cumpărători. 

II. PREZENTARE  PROCESELOR CARACTERISTICE 

MANAGEMENTULUI DEPOZITELOR 

Sistemul de management al depozitelor şi inventarul nu ar 
trebui confundate. Managementul inventarierii se referă la 
controlul stocurilor în tot lanŃul de aprovizionare pe când, 
managementul depozitării se opreşte la nivelul executiv şi se 
referă la activităŃile din depozit şi la o mai bună folosire a 
resurselor capitale şi umane. Depozitarea se referă în primul 
rând la controlul fizic al bunurilor şi al materialelor. În cadrul 
depozitelor se întâlnesc mai multe procese, care sunt la fel, 
indiferent de natura acelui depozit. Aceste procese sunt 
prezentate în figură 1. 

 
Fig. 1 Procese în managementul depozitelor 

Deşi există o gamă largă de depozite, cele mai multe dintre 
ele au un set fundamental de operaŃiuni comune, cu toate că, 
metodologiile operaŃionale şi tehnologiile folosite pot varia de 
la un caz la altul. OperaŃiunile efectuate în cadrul unui 
depozit sunt: recepŃia bunurilor, preambalare în unele cazuri, 
depozitarea şi păstrarea, primirea comenzilor, ambalare şi/sau 
stabilirea preŃurilor, sortare şi/sau realizarea „paletului” cu 
produsele rezultate în urma comenzi si livrarea comenzi; 

În figură 2 sunt prezentate etapele care sunt urmate în 
activitatea de zi cu zi a unui depozit. Astfel se disting: 

- în zona de recepŃie se face descărcarea paleŃilor cu 
bunurile care au fost solicitate; 

- se face verificarea cantităŃilor are au fost solicitate de 
către personalul depozitului şi în acelaşi timp se fac controale 
aleatoare pentru a determina condiŃiile în care produsele au 
ajuns la destinaŃie; 
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Fig. 2 ActivităŃile comune într-un depozit [8] 

 
- în funcŃie de cantitatea produselor primite se 

repartizează un număr de paleŃi, folosiŃi la separarea 
produselor de acelaşi tip, acest lucru ducând la o inventariere 
şi localizare mai rapidă a produselor; 

- următorul pas este introducerea informaŃiilor despre 
bunurile primite în baza de date a depozitului; 

- după ce bunurile au fost sortate aceste sunt etichetate 
(prin etichetare se pot ataşa etichete fie numai pe palet fie pe 
întregul conŃinut al paletului) şi apoi depozitate în locaŃii 
speciale din cadrul depozitului, etichetele folosite fiind cu 
coduri de bare, tag-uri RFID sau o mixtură între acestea 
(etichetă cod de bare - tag); 

-  după ce paleŃi au fost depozitaŃi, personalul poate să 
folosească sisteme automate de localizare a paleŃilor, sau 
poate să păstreze informaŃiile despre locul în care se află 
paletul într-o bază de date. Avantajul cunoaşteri locaŃii unui 
palet scurtează timpul de căutare în momentul în care un 
cumpărător plasează o comandă de achiziŃie a produsului 
respectiv; 

- la primirea unei comenzi se verifică dacă respectivul 
produs se află în depozit, (această verificare presupune 
existenŃa unei baze de date care să fie permanent actualizată 
cu informaŃii despre stocul de bunuri pe care îl deŃine 
depozitul la momentul interogări) după care se trece la 
efectuarea livrării; 

- după ce livrarea a fost făcută, informaŃiile legate de 
respectivele produsele sunt actualizate automat; 

III. PROBLEMATICA MANAGEMENTULUI DEPOZITELOR 

FOLOSIND TEHNICILE RFID 

Cantitatea de materii prime, materii aflate în diferite etape 
ale unui proces de producŃie şi produse finite pentru vânzare 
deŃinute de o companie la un moment dat într-un depozit sunt 
cunoscute sub denumirea de inventarul respectivei companii. 
Cele mai comune probleme care apar la inventariere sunt: 

- pierderea din evidenŃă a stocurilor; 
- erori de inventar ce apar în momentul recepŃiei sau livrai 

de bunuri; 
- produse care sunt identificate şi inventariate greşit; 
- depozitări incorecte în cadrul depozitelor; 
Având în vedere o serie de elemente incerte ca modificarea 

comenzilor, anularea acestora, urgentarea procedurilor de 
livrare şi altele, depozitele, trebuie sa fie capabile să se 
adapteze cât mai bine în funcŃie de acestea. Din acest motiv 
managerii depozitelor sunt în permanentă căutare de noi 
sisteme automate care să realizeze inventarierea, 
identificarea, monitorizarea şi localizarea bunurilor. În 
general interesele sunt focalizate pe aşa numitele sisteme de 
management al inventarului în timp real, acestea putând face 
faŃă cu succes acelor elemente enumerate mai sus.  

Din această clasă fac parte şi sistemele RFID care 
împreună cu o serie de aplicaŃii software dau posibilitatea 
personalului unui depozit de a monitoriza în timp real 
stocurile, putând oferi şi informaŃii despre locul unde sunt 
amplasate acestea. În managementul depozitelor folosirea 
sistemelor RFID aduc o serie de avantaje, cum ar fi: 

- posibilitatea de a identifica şi inventaria automat 
bunurile în momentul în care acestea intră sau părăsesc 
depozitul; 

- permite evitarea erorilor de amplasare greşită a 
produselor în cadrul diferitelor zone de depozitare; 

- se pot crea aplicaŃii care să ofere posibilitatea de a 
urmări în timp real evoluŃia stocurilor dintr-un depozit; 

- evitarea erorilor care pot apărea în timpul livrări 
produselor (produsul incorect să fie livrat); 

Datorită acestor avantaje, sistemele RFID, pot fi folosite cu 
succes în managementul lanŃurilor de aprovizionare şi a 
depozitelor şi în inventarierea automată a produselor. 
Sistemele RFID, prezintă însă şi o serie de dezavantaje 
printre care se pot enumera: 

- costuri ridicate pentru tag-urile folosite la identificarea 
produselor; 

- antenele cititoarelor şi ale tag-urilor RFID sunt 
influenŃate de mediile lichide şi metalice odată cu creşterea 
frecvenŃei de funcŃionare a acestora;  

- sistemele software de gestionare a datelor provenite de la 
cititoarele RFID nu sunt încă bine puse la punct; 

- la folosirea sistemelor RFID tip poartă apar două 
probleme [1] - [2]: 

- probleme legate de acurateŃea identificări tag-urilor, sunt 
atunci când un palet cu mai multe produse trece prin arealul 
acelei porŃi;  

- citiri încrucişate, apar atunci când două sau mai multe 
porŃi se află la o distanŃă mică una faŃă de cealaltă, în aceste 
cazuri poate să apară posibilitatea ca antenele RFID de la o 
poartă să identifice bunurile care tranzitează o altă poartă; 

- lipsa detecŃiei/comunicaŃiei sau detecŃia/comunicaŃia 
eronată datorată orientării tag-ului în poziŃii care nu permit 
antenei cititorului detecŃia/comunicarea; 

- interferenŃele care pot fi produse între antenele a două 
sau mai multe cititoare; 

- incompatibilităŃile care apar între sistemele RFID de la 
mai mulŃi producători diferiŃi. 

Problemele care apar la implementarea sistemelor RFID în 
managementul depozitelor sunt legate şi de prezenŃa mediilor 
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metalice sau lichide în apropiere tag-urilor sau a antenelor 
cititoarelor [3] - [5]. Atunci când se doreşte realizarea 
aplicaŃiilor de inventariere automată cu ajutorul sistemelor 
RFID putem distinge următoarele situaŃii de utilizare, în care 
aveam de a face cu mediile metalice: 

- cazul în care antena cititorului se află aproape de o 
suprafaŃă metalică sau este ataşată de aceasta;  

- cazul în care tag-ul se află se afla aproape de o suprafaŃă 
metalică sau este ataşată de aceasta; 

- cazul în care atât tag-ul cât şi antena cititorului se află în 
apropierea unor suprafeŃe metalice sau sunt ataşate de 
acestea. 

IV. SOLUłII DE IMPLEMENTARE A SISTEMELOR RFID ÎN 

MANAGEMENTUL DEPOZITELOR 

Rolul sistemelor RFID este acela de a identifica automat 
produsele, după care prelucrarea datelor este preluată de 
aplicaŃiile software. Din acest motiv există şi companii care 
oferă doar soluŃii software pentru managementul depozitelor, 
având create funcŃii software speciale prin care se pot prelua 
informaŃiile de la cititoarele RFID.  

La implementarea sistemelor RFID în managementul 
depozitelor se pot observa 3 modalităŃi diferite de montare a 
cititoarelor: 

- aplicaŃii la care antenele cititoarelor sunt fixe; 
- aplicaŃii la care sistemele RFID sunt montate pe diferite 

dispozitive mobile; 
- aplicaŃii în care se folosesc cititoare mobile. 
Un sistem RFID tip poartă, utilizează antene care au o 

poziŃie fixă, acestea fiind montate în general în locurile de 
acces în depozite sau în jurul conveioarelor, la sortarea 
automată a produselor. În cazul în care aceste sisteme sunt 
folosite la identificarea şi inventarierea produselor trebuie să 
se Ńină cont de puterea şi de frecvenŃa de funcŃionare, a 
respectivului sistem, pentru a se putea stabili poziŃia 
antenelor şi distanŃele dintre acestea, în ideea se a se obŃine o 
funcŃionare optimă a sistemului.  

Pentru a obŃine o rată de citire cât mai precisă Tao şi alŃi 
[7] propun găsirea unei poziŃii optime la instalarea antenei 
cititorului, în cadrul porŃii RFID. O altă soluŃie (figura 3) este 
propusă de Oberli şi alŃi [6], în care se folosesc mai multe 
antene, ceea ce duce la creşterea arealului în care pot fi citite 
tag-urile. Prin folosirea acestor configuraŃii nu numai că se 
obŃine o rată mai bună a citirilor, dar se obŃine şi un volum 
mai mare în care tag-urile pot fi citite. 

Fig. 3 ModalităŃi de montare a antenelor în cadrul sistemelor RFID tip poartă 

 

Există situaŃii în care avem  mai multe intrări în cadrul 
unui depozit, iar prin folosirea sistemelor RFID tip poartă, 
care să funcŃioneze în acelaşi timp, pot să apară erori în 
identificarea bunurilor. Cele mai frecvente erori sunt cele în 
care o poartă identifică produsele care se află în zona unei 
alte porŃi apropiate. O soluŃie simplă de a evita problemele 
cauzate de coliziunea între cititoare presupune că acestea să 
opereze în slot-uri de timp diferite, metodă denumită TDMA 
(Time-Division Multiple Access). Soylemezoglu şi alŃi [10] 
propun o soluŃie în care să nu mai apară problemele de citiri 
încrucişate prin folosirea unor senzori de mişcare în arealul 
unei porŃi RFID. Cu ajutorul acestor senzori sistemul RFID 
trece în starea ON numai atunci când este nevoie, reducându-
se astfel problemele care pot să apară între două sau mai 
multe porŃi RFID. O altă soluŃie presupune folosirea unor 
funcŃii software care să elimine ID-urile tag-urilor, care apar 
pentru o perioadă scurtă de timp, în arealul de citire al unei 
porŃi RFID [10]. 

Printre avantajele oferite de sistemele RFID tip poartă se 
pot enumera: identificarea şi inventarierea bunurilor se 
realizează automat în momentul în care acestea ajung în 
depozit, inventarul stocului se face automat când bunurile 
părăsesc depozitul, un mai bun control al produselor care 
părăsesc depozitul, etc. Cu toate că oferă o serie de avantaje, 
trebuie de menŃionat faptul că pentru depozite mari este 
destul de costisitor ca la fiecare intrare şi ieşire să se monteze 
astfel de sisteme RFID. 

Al doilea tip de aplicaŃii presupune montarea de cititoare 
RFID pe motostivuitoare sau pe dispozitive manuale de 
transport al paleŃilor. La montare trebuie să se Ńină cont de 
locul unde vor fi amplasate antenele, pentru a nu exista erori 
în citire la momentul în care, paletul pe care îl transportă 
motostivuitor, se află la diferite înălŃimi. Din cauza acestui 
impediment antenele cititoarelor trebuie să fie montate în faŃa 
sistemul de ridicare sau în furci pentru a permite citirea în 
momentul în care acestea se află la diferite înălŃimi. Jungk şi 
alŃi [11] - [12] prezintă mai multe configuraŃii de montare a 
acestor antene şi efectele care pot apărea din cauza diferitelor 
medii prezente în interiorul depozitelor.  

Montarea pe aceste dispozitive de manipulare a paleŃilor, 
oferă o serie de avantaje cum ar fi: 

- identificarea şi inventarierea bunurilor se face cu o 
precizie ridicată; 

- permit determinarea poziŃiei paleŃilor în cadrul 
depozitului; 

- oferă posibilitatea atenŃionărilor în cazul depozitări 
greşite a paleŃilor; 

- preŃurile de implementare sunt mai scăzute faŃă de 
sistemele RFID tip poartă. 

Al treilea tip de cititoare RFID sunt cele de mici 
dimensiuni folosite de personalul care lucrează în incinta 
depozitelor. Aceste sisteme reprezintă o soluŃie semiautomată 
de colectare a datelor dintr-un depozit şi au o eficienŃă mai 
scăzută în cadrul unui sistem de management al depozitelor.  

 
Antena RFID Cadrul suport pentru antenele RFID 
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Un sistem global [16] (figura 5) de management al 
depozitelor este propus de Rush Tracking Systems care cu 
ajutorul aplicaŃiei VisiblEdge RFID aduce o serie de 
îmbunătăŃiri în managementul depozitelor. Ei propun o 
soluŃie care constă din: 

- folosirea de stivuitoare care să aibă ataşate cititoare 
RFID;  

- cititoare RFID tip portă care să permită identificarea şi 
inventarierea produselor; 

- aplicaŃii software care să genereze o serie de rapoarte 
privind inventarul, locaŃia stivuitoarelor, localizarea 
produselor în depozit; 

Fig. 4. Motostivuitor dotat cu cititor RFID 

V. ARHITECTURA SISTEMULUI DE PROPUS 

Pentru a putea fi implementate la o scara mai mare 
sistemele RFID trebuie sa ofere o serie de beneficii faŃă de 
sisteme existente pe piaŃă la momentul actual. Printre aceste 
criterii se pot mentiona: 
- reducerea numărului de cititoare RFID; 
- folosirea multiplexoarelor cu un număr mare de intrări; 
- antene care să funcŃioneze în apropierea mediilor metalice; 
- posibilitatea de a identifica mai mult de 100 de produse pe 

un singur raft (ISO 15693). 
Arhitectura unui sistem „inteligent” de monitorizare a 

produselor din cadrul unui depozit este constituita din 
următoarele elemente: 
- cititor RFID, a cărui putere de ieşire este variabila în plaja 

2 - 12 W, modifica din soft produs de FEIG; 
- multiplexor 16x1 construit cu circuite specializate în 

multiplexarea semnalelor ce prezintă o rezistenŃă de 
izolaŃie foarte mare.  

- rafturi metalice de dimensiuni standard (150x80x30 cm) cu 
patru suporturi pentru produse; 

- antene ce funcŃionează în apropierea mediilor metalice. 
Figura 5 prezintă o arhitectura de rafturi “inteligente”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5. Structura sistemului de rafturi inteligente 

VI. CONCLUZII 

În general vorbind, sistemele RFID, aduc o serie de 
avantaje faŃă de tehnologiile de identificare automată care 
sunt existente pe piaŃă la ora actuală. Acest lucru este posibil 
şi datorită gamelor variate de frecvenŃe la care sistemele 
RFID pot să funcŃioneze dar şi a diferitelor proprietăŃi pe care 
le au în general tag-urile folosite. În managementul 
depozitelor, aplicarea sistemelor RFID, este încă la început. 
Acest lucru se datorează faptului că preŃul de achiziŃie a 
cititoarelor şi a antenelor este destul de ridicat, dar şi din 
faptul că aplicaŃiile middleware nu sunt implementate pe 
întreg lanŃul de distribuŃie. 
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