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WPROWADZENIE
Zrozumienie znaczenia planowania działalności łańcuchów dostaw możliwe jest tylko w

kontekście charakterystyki współczesnego rynku. Wysoka konkurencyjność, globalizacja, wysoka
świadomość konsumentów odnośnie ich potrzeb i wreszcie samo zróżnicowanie tych potrzeb

zarówno w stosunku to towaru jak i formy jego dostarczenia powodują, że przedsiębiorstwa aby
istnieć na rynku i generować zysk muszą integrować się w łańcuchy dostaw czyli współpracować

ze sobą od rynku surowcowego aż po dystrybucję wyrobów gotowych. Współcześnie funkcjonuje
pogląd że to nie pojedyncze przedsiębiorstwa a łańcuchy dostaw konkurują ze sobą. Aby zatem

skutecznie konkurować konieczne jest połącznie trzech na pierwszy rzut oka przeciwstawnych
cech: obniżania kosztów przepływu materiałowego, skracania czasu tego przepływu oraz jego

indywidualizacja pod potrzeby klientów. Efektywne zarządzanie przepływem materiałów w

łańcuchu dostaw wymaga jego planowania. Stąd tak istotne są kompetencje pracowników logistyki
w zakresie planowania działalności łańcucha dostaw.

Niniejszy podręcznik przedstawia trzynaście zagadnień z zakresu planowania działalności

łańcuchu dostaw, które zostały zdefiniowane przez European Logistics Association (ELA) w
dokumencie „EUROPEAN QUALIFICATION STANDARDS for LOGISTICS PROFESSIONALS”
na poziomie 6: Senior management:
O 6.3.05.01 Doskonalenie procesu zarządzania popytem,

□ 6.3.05.02 Wdrożenie prognozowania opartego na współpracy,
□ 6.3.05.03 Rozumienie planowania push/pull,
O 6.3.05.04 Optymalizacja parametrów planowania w celu zapewnienia szybkiej rotacji
zapasów,

□ 6.3.05.05 Zapas bezpieczeństwa,
O 6.3.05.06 Optymalizacja Distribution Requirements Planning (DRP),

□ 6.3.05.07 Rozumienie potrzeby dostosowywania poziomu zapasów do fazy cyklu życia
produktu,

O 6.3.05.08 Identyfikacja przyczyn starzenia się zapasów i ich nadmiarowości oraz
rozwiązania minimalizujące te efekty,
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□ 6.3.05.09 Uruchomienie procesu zarządzania popytem i analiza scenariuszy procesu Sales
and Operations Planning (S&OP),

O 6.3.05.10 Rozumienie funkcjonalności narzędzi do optymalizacji poziomu zapasów,

□ 6.3.05.11

Wdrażanie

procesu

zarządzania

zapasami

przez

dostawcę

(Vendor

Management Inventory - VMI),

O 6.3.05.12 Opracowywanie system kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance
Indicators - KPIs) na potrzeby zarzadzania zapasami,

□ 6.3.05.13

Wybór

i

wdrożenie

systemów

informatycznych

w

tym

systemów

zaawansowanego planowania (Advanced Planning Systems - APS).

Kolejne rozdziały podręcznika przedstawiają teoretyczne aspekty wymienionych wyżej zagadnień
i stanowią podstawę do zdobywania kompetencji zawodowych, o których mowa w dokumencie

„EUROPEAN QUALIFICATION

STANDARDS for LOGISTICS

PROFESSIONALS”. Treść

poszczególnych rozdziałów odpowiada rozwinięciom wyróżnionych przez ELA kompetencji
opisanych w drugiej i trzeciej warstwie macierzy kompetencji European Logistics Association

Qualification Framework - ELAQF.
Autorzy podręcznika mają nadzieję, że przedstawione zagadnienia pomogą przyszłym

pracownikom logistyki w szybszym zdobywaniu kompetencji zawodowych i w budowaniu

efektywnych łańcuchów dostaw.
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1. DOSKONALENIE PROCESU
ZARZĄDZANIA POPYTEM
1.1.

WPROWADZENIE
Światowa gospodarka w XXI wieku staje w obliczu znaczących wyzwań. Zmniejszające się

wciąż dostawy surowców, rosnące ceny materiałów i energii oraz zmiany demograficzne skutkują
koniecznością zmian zarządzania logistyką, łańcuchami dostaw i popytem. Wzrost natężenia

rywalizacji zwykle napędzanej innowacjami i rosnącą produktywnością azjatyckiego przemysłu nie
pozostawia złudzeń, że przemysł produkcyjny wymaga rozwiązań, za pomocą których decydenci
będą mogli efektywnie reagować na coraz większe wyzwania1.
W ostatnich latach procesy logistyczne stopniowo wzbogacano o narzędzia wsparcia
informatycznego jako rozwiązania o coraz większym stopniu złożoności technicznej. Obecnie

produkcja rozlokowana jest w wielu miejscowościach, przez co działaniom koordynacji
wspierających ją procesów logistycznych, takich jak zarządzanie popytem, zaczęło stawiać coraz
większe wyzwania ze względu na dużą ilość danych, które należy poddać analizie. Odpowiednio

90%

wszystkich

procesów produkcyjnych

wspieranych

jest

obecnie

przez

narzędzia

informatyczne. Rosnąca, dominująca rola informatyki w firmach zmieniała style życia i środowiska
pracy. Informatyka wpływa również na podejście klientów do wymagań dotyczących nowych

produktów i usług. Bardziej energiczni i lepiej poinformowani klienci stają się bardziej świadomi
światowej rywalizacji i wymagają coraz bardziej spersonalizowanych produktów o krótszych
cyklach życia. Nowe kanały dystrybucji o niskich kosztach stają się coraz bardziej popularne co

przekłada się na wzrost przejrzystości ofert oraz cen. Ten rozdział skupia się na przeglądzie
najnowszych kwestii związanych z zarządzaniem popytem oraz wyzwaniami stawianymi
współczesnym procesom kierowniczym, które będą wymagały przeprowadzenia szczegółowych

analiz w ramach nowatorskich strategiach biznesowych.

1 Kagermann H., Wahlster W., Helbig J., 2013, Securing the future of German manufacturing industry: Recommendations for
implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Acatech, Final report of the Industrie 4.0 Working Group, Frankfurt.
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1.2.

ZARZĄDZANIE POPYTEM
Zarządzanie popytem jest metodyką planowania stosowaną w procesach prognozowania,

planowania i zarządzania

popytem

na

produkty oraz usługi2.

przeprowadzone na poziomie marko, jak to ma miejsce w

gospodarkach,

stowarzyszeniach

lub

klastrach,

jak

również

Planowanie może

być

regionalnych i krajowych
procesy

te

mogą

być

przeprowadzane na poziomie mikro, czyli w ramach pojedynczego przedsiębiorstwa. W
planowaniu na poziomie makro, rząd może podnieść standardy emisji spalin przez pojazdy w celu

podniesienia jakości powietrza i redukcji zanieczyszczenia spowodowanego ruchem ulicznym.
Może mieć to silny wpływ na popyt na technologie czystych silników przejawiające się w

obniżonym zużyciu paliwa, jak również w zwiększonej świadomości ekologicznej. W przypadku
poziomu mikro, przykładowo, sieć hoteli może zagwarantować dodatkowe rabaty dla klientów

odwiedzających hotele w dni robocze w celu zrównoważenia popytu pomiędzy popytem na usługi
hoteli w ciąg dni roboczych a najwyższym popytem zauważalnym podczas weekendów.

Zarządzanie popytem dysponuje zdefiniowanym zbiorem procesów, czynności i zalecanych

zachowań w przypadku firm, które produkują dobra i usługi. Wynikami takiego planowania są
rewizja polityki i programów firmy, które wpływają na popyt jak i na konkurencję oraz opcje

dostępne dla użytkowników i klientów. Efektywne zarządzanie popytem zawsze wymaga

informacji zwrotnej. Zmienność popytu uznaje się za istotną kwestię, tak samo jak skupienie się
na zróżnicowaniu popytu konieczne ze względu na potrzebę tworzenia planów i prognoz, jako że

zmienność popytu może oddziaływać znacząco na dział marketingu i sprzedaży, koszty

utrzymania zapasów, wydajność produkcji i procesy magazynowania oraz zaopatrzenia. Mając
na celu ulepszenie prognoz popytu, planowanie procesu skutecznego zarządzania popytem
powinno uwzględniać informację zwrotną odnoszącą się do stopnia realizacji planu popytu. Wiele

metod prognozowania odzwierciedla elementy podejścia do dynamiki systemów, jako holistyczną

metodologię określania i obserwowania złożonych systemów.

Wpływ skutecznego

lub

nieskutecznego zarządzania popytem można zatem dostrzec poprzez obserwację całego
łańcucha dostaw, w którym należy uwzględnić liczne czynniki takie jak historyczny popyt, wahania

sezonowe i cykliczne, etap cyklu życia produktu, czynności marketingowe i reklamowe,

konkurentów, jak i uwarunkowania prawne oraz stan gospodarki. Głównym celem prognozowania
popytu jest zatem uzyskanie odpowiednich danych szacunkowych dotyczących przyszłego
popytu w celu stworzenia najlepszego planu produkcji i zaopatrzenia skutkującego możliwie

najniższymi kosztami i minimalnymi brakami towarowymi.

2 Chopra, S. and Meindl, P., 2007, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson, New Jersey.
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Prognozowanie popytu stanowi więc podstawę planowania całego łańcucha dostaw. Ze
względu na ludzką naturę, wybieganie w przyszłość oraz myślenie o przyszłych wydarzeniach,

jako elementy na co dzień wpisujące się w charakterystykę człowieczeństwa stanowiły podstawę
do niepochamowanej ciekawości ludzkiej dotyczącej tego, co jest przed człowiekiem. Było to

podstawą sukcesu greckich wyroczni w czasach starożytnych, kiedy prognozowanie przyszłości
miało mniej wspólnego z prognozami, a dotyczyło bardziej polityki i bieżących decyzji. Chociaż

prawdą jest to, że przyszłość jest nieprzewidywalna, rozwój wydarzeń może być prognozowany
po to, by przynajmniej przygotować się na możliwe wydarzenia w przyszłości i częściowo również
móc wpływać na ich kształt3. Początki systematycznego planowania technologicznego datowane

są mniej więcej na rok 1950, to jego zapowiedzi pojawiły się już w 1945 roku, natomiast wzrost

powszechnego zainteresowania specjalnymi technikami nastąpił około roku I9604. Za pomocą
prognozowania technologicznego i wysokiej jakości danych kształtuje się polityka i wizja firmy,
jak również proces zarządzania popytem, co napędza przyszły rozwój łańcucha dostaw. Jeżeli

prognozy wykonywane są systematycznie, profesjonalnie i okresowo, to wzrasta efektywność

kształtowania się procesów logistycznych, możliwe jest osiąganie zadowalających rezultatów
zgodnych z wizją, polityką i strategią firmy5. Obecnie prawie wszystkie przedsiębiorstwa
funkcjonujące w sektorze logistycznym realizują w całości lub częściowo działania odnoszące się

do określenia przyszłych tendencji, co wpływa na wzrost efektywności ich działalności

gospodarczej. Przykładowo, kierownictwo sieci japońskich sklepów Seven-Eleven wskazuje, iż
długotrwałe prognozy cechują się znacznie niższym poziomem precyzji aniżeli krótkoterminowe.

Na skutek skrócenia cyklu realizacji zamówień pomiędzy złożeniem zamówienia a realizacją
dostawy przeprowadzanych w ciągu jednego dnia roboczego menadżerowie sieci mają
możliwość realizacji prognoz z jednodniowym wyprzedzeniem, co jest możliwie jedynie na

ostatnim szczeblu łańcucha dostaw, w odróżnieniu od wcześniejszych szczebli, których specyfika
nakłada na kierowników konieczność tworzenia planów długoterminowych.

Rozważając kombinację procesów push i pull, w ramach której konieczna jest ciągła

realizacja procesów zarówno krótko- jak i długoterminowego planowania. Procesy typu push są
realizowane z wyprzedzeniem, zanim klienci wykażą zapotrzebowanie na określone produkty lub
usługi. Strategia push jest najczęściej wykorzystywana w ramach efektywnych łańcuchów dostaw

3 Cuhls K., 2003, From forecasting to foresight processes - new participative foresight activities in Germany. Journal of
Forecasting, 22 (2-3): s. 93-111.
4 Czaplicka-Kolarz K., Stanczyk K. and Kapusta K., 2009, Technology foresight for a vision of energy sector development in
Poland till 2030: Delphi survey as an element of technology foresighting. Technological Forecasting and Social Change, 76 (3):
s. 327-338.
5 Obrecht M. and Denac M., 2016, Technology forecast of sustainable energy development prospects. Futures, 84: 12-22.
Winterstein A., Tranholm Schwarz B.,2008, White Paper on the future of Europe: European commission. Available on:
http://ec.europa.eu/competition/publications/cpn/2008_2_12.pdf [May 15, 2018].
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cechujących się określonym lub stałym popytem, oferujących produkty lub półprodukty w niskiej
cenie. W procesach typu push do zadań menadżera należy planowanie czynności, do których

zalicza się procesy produkcji, transportu, magazynowaniu oraz wiele inne czynności. Należy tutaj

odnieść się do przykładu reprezentowanego przez firmę Hewlett Packard, która zainicjowała
stosowanie

takiej

kombinacji

procesów

produkcyjnych.

Półfabrykaty

komputerów były

produkowane w latach 90 na podstawie zasady „push”, chociaż produkcją końcową sterowało
poziom zużycia (zasada „pull”)6. Strategię pull realizują więc przedsiębiorstwa, które w sposób

bezpośredni zaspokajają potrzeby wynikające z popytu klientów i konieczności wytwarzania
spersonalizowanych wyrobów lub dostosowanych do wymagań klientów usług. Jak zauważono

powyżej, wymagający zaspokojenia popyt cechuje się wysokim stopniem niepewności, a zatem

łańcuch dostaw funkcjonujący w ciągle zmieniającym się otoczeniu musi być wysoce elastyczny.
Opisując procesy typu push i pull należy w ramach pierwszego etapu przewidzieć popyt klienta7.

Wybór

odpowiedniej

strategii

zależy

od

charakterystyki

poszczególnych

przedmiotów

oferowanych na rynku. Można tutaj również stwierdzić, iż ze względu na prostotę jaką cechuje się
proces prognozowania w przypadku dojrzałych produktów, takich jak mleko, chleb czy benzyna,
błąd prognozy będzie odgrywał znacznie mniej kluczową rolę w porównaniu do prognoz

cechujących się wysokim stopniem trudności wynikającym z wysokiego stopnia niemożności

przewidzenia dostaw surowców albo popytu na wyroby gotowe (np. nowe telefony komórkowe
lub moda). Skuteczne prognozy odgrywają w takich przypadkach kluczową rolę w takich
przypadkach ze względu na ograniczone okno czasowe sprzedaży takich produktów. Ze względu

na fakt, iż prognozy popytu są ocenami jego przyszłej realizacji, błąd prognostyczny musi być

każdorazowo uwzględniony w weryfikacji prognoz. Chopra i Meindl8 odnotowali również, że im
wyższy szczebel w łańcuchu dostaw, na którym znajduje się dane przedsiębiorstwo (lub im dalej
jest od klienta), tym bardziej zniekształconą informację zwrotną od klienta otrzymuje. Nazywa się

to również efektem byczego bicza.

1.3.

NOWE TRENDY W ŁAŃCUCHACH DOSTAW I LOGISTYCE
Jak odnotowano w poprzedniej sekcji, prognozowanie jest złożonym procesem decyzyjnym,

stąd trudno przewidzieć trendy o światowym oddziaływaniu, czy też wskazać rozwiązania modne
okresowo. Jednakże koniecznym jest tutaj dostrzeżenie znaczącego wpływu na zarządzanie

popytem nowej koncepcji Przemysłu 4.0 (ang. Industry 4.0) zwanej również Czwartą Rewolucją

6 Chopra, S. and Meindl, P., 2007, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson, New Jersey.
7 Tamże.
8 Tamże.
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Przemysłową

(znanej

także jako

inteligentne wytwarzanie,

Internet

przemysłowy

czy

zintegrowany przemysł). Na początku omówiona zostanie koncepcja Przemysłu 4.0, gdyż
zawierająca wiele aspektów odzwierciedlających nowatorskie rozwiązania związane zarówno z

logistyką i łańcuchem dostaw.

1.3.1. Industry 4.0

Ze względu na zauważalny wzrost złożoności systemów, zmienność rynku oraz rosnący

popyt na spersonalizowane produkty, skuteczne zarządzanie systemami produkcyjnymi
wykorzystujące jedynie tradycyjne metody menadżerskie staję się coraz trudniejsze do realizacji.

Mniej niż 10 lat temu Niemcy rozpoczęli pracę nad opracowaniem inicjatyw, które zapewniłby
zajmowanie pozycji lidera sektora światowego przemysłu. W 20119, roku Niemcy podjęły

inicjatywę Przemysłu 4.0 jako części szerszej wysoce technologicznej strategii i pomysłu
całkowicie zintegrowanego przemysłu. Pomimo że w ostatnich latach przeprowadzono dużo

badań naukowych, nie ma konkretnej definicji koncepcji 4.0. Było wiele wątpliwości dotyczących
rozumienia tej koncepcji.

Hofmann i Rusch10 wyjaśniają Czwartą Rewolucję Przemysłową jako przejście od tradycyjnej
logiki produkcji do zdecentralizowanego, samoregulującego się ujęcia z uwzględnieniem wartości

dodawanej samodzielnie, przez wykorzystanie koncepcji i technologii takich jak CPS (Systemy
Cyber-Fizyczne), Internet Rzeczy, Internet Usług, Inteligentne Fabryki, celem umożliwienia
zaspokajania popytu klienta końcowego. W tym przypadku CPS można rozumieć jako system,

który łączy świat fizyczny i wirtualny, co jest oczywiście możliwe ze względu na użycie

nowatorskich technologii komunikacyjnych i doskonałej synchronizacji informacji przepływających
pomiędzy procesami fizycznymi a systemem komputerowym. Ponadto Internet Rzeczy może być
postrzegany jako „świat, w którym w zasadzie wszystkie (fizyczne) rzeczy mogą zmienić się w

inteligentne rzeczy poprzez wykorzystanie małych komputerów, które są podłączone do
Internetu”11. Podobnie Internet Rzeczy odnosi się do usług, które są łatwo akceptowalne przez
technologie internetowe. Pozostaje jednak pytanie, czy Internet Rzeczy i Internet Usług będą w
stanie umożliwić wzrost elastycznych i bardzo łatwo przystosowujących się do zmieniającego się

środowiska małych firm, które nie posiadają żadnych aktywów. Posiadanie minimalnych aktywów,
zatem też minimalnych kosztów stałych może być ważną przewagą konkurencyjną w czasach

9 Hofmann E., Rüsch M., 2017, Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry,
89: 23-34.
10 Tamże.
11 Fleisch E., 2010, What is the Internet of Things? An Economic Perspective. (White Paper), Swiss Federal Institute of
Technology in Zurich/University of St. Gallen.
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coraz bardziej niepewnego oraz trudnego do prognozowania popytu. System cyber-fizyczny,

który komunikuje się za pomocą Internetu Rzeczy i Internetu Usług, umożliwia działanie
Inteligentnej Fabryki, która stanowi zdecentralizowany systemem produkcyjny, w którym ludzie,

maszyny i wszystkie środki komunikują się ze sobą „tak naturalnie jak na portalach
społecznościowych”12. Produkcja przemysłowa jest przez to zintegrowana w inteligentnym

otoczeniu, którego odniesieniem w literaturze przedmiotu jest inteligentna fabryka13.

1.3.2. Trendy w logistyce oraz ich oddziaływanie na procesy zarządzania popytem

Zdefiniowanie najważniejszych elementów Przemysłu 4.0 umożliwiło poprawne wyjaśnienie
najbardziej widocznych przyszłych dużych oraz małych trendów w sposób ogólny wpływających

na logistykę oraz popyt. Niniejszy przegląd został wykonany zgodnie z informacjami zwartymi w
raporcie DHL Logistics Trend Radar14.

Pierwszą tendencję należy przypisać procesom realizowanym w ramach autonomicznej
logistyki wykorzystującej w swojej działalności autonomiczne pojazdy oraz drony. To zagadnienie
zdecydowanie spotyka się z zainteresowaniem ze strony mediów. Autonomiczne pojazdy są już

opracowane i gotowe do wykorzystywania w takich zamkniętych systemach jak magazyny,
lotniska, kolej itd. Drony stosowane są już jako właściwy środek przenoszenia towarów (np. przez
przedsiębiorstwo Amazon w ramach dostarczania lekarstw na odległe obszary cechujące
warunkami w znaczącym stopniu utrudniającymi tradycyjny transport towarów) czy też mogą

znaleźć także zastosowanie w ramach wizualizacji czy monitoringu terenu. Następnym krokiem

jest przetestowanie automatycznych pojazdów na drogach publicznych. Ten trend zdecydowanie
wpłynie na przemysł motoryzacyjny tak jak i na ogólny poziom mobilności społeczności ludzkiej.

Rozbudowany przemysł będzie musiał przystosować się do wymagającego pod względem
ilościowym jak i jakościowym, nowopowstającego popytu Ogromne branże przemysłowe będą

musiały dostosować się do nowego, wzrastającego popytu, co wymaga opracowania nowych

modeli biznesowych wykorzystywanych w ramach planowania popytu.
Druga innowacja odnosi się do Internetu Rzeczy (IoT) i jego potencjału w zakresie łączenia,

monitorowania i zarządzania elektronicznymi, inteligentnymi urządzeniami. Szacuje się, że ponad
50 miliardów urządzeń będzie podłączonych do Internetu do roku 2020, co wiąże się z

12 Hofmann E., Rüsch M., 2017, Industry 4.0 and the current status as well as future prospects on logistics. Computers in Industry,
89: 23-34.
13 Kagermann H., Wahlster W., Helbig J., 2013, Securing the future of German manufacturing industry: Recommendations for
implementing the strategic initiative INDUSTRIE 4.0. Acatech, Final report of the Industrie 4.0 Working Group, Frankfurt.
14 DHL, 2016, Logistics trend radar. Dostępny pod adresem: http://www.dhl.com/en/about_us/logistics_insights/
dhl_trend_research/trendradar.html#.V4a5Pl96Uk [22.05.2018].
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pojawieniem się szans na powstanie na rynku firm o wartości 1,9 biliona dolarów15. Ze względu
na przepisy bezpieczeństwa i związane z nimi ryzyko, rozwój Internetu Rzeczy jest obecnie

bardziej zorientowany na wzrost wykorzystania inteligentnych urządzeń w gospodarstwach
domowych, jednakże przewiduje się wzrost jego stosowania również w sektorze logistycznym.

Należy spodziewać również, iż Internet Rzeczy umożliwi efektywniejszą i bardziej zorientowaną
na

klienta

komunikację

zwiększając

tym samym

poziom

transparentności

procesów

maszyny

wspierają

realizowanych na rynku.

Trzecią szansę

przedstawia

interakcja ludzi

i

maszyn, gdzie

w znaczącym stopniu ludzką siłę roboczą. Wykonane badania pokazały, że technologia

inteligentnych okularów umożliwia wzrost wydajności pracy o 25% i spotyka się z pozytywnym
odbiorem użytkowników. Podobnie jest w przypadku robotyki i automatyzacji, która jest

szczególnie interesująca dla sektora logistycznego (zaobserwować można np. spadek kosztów
zakupu robotów, których gabaryty ulegają zmniejszeniu a urządzeni postrzegane są jako bardziej

elastyczne i łatwiejsze do zaprogramowania). Ponadto wzrost zainteresowania robotami
wykorzystywanymi w coraz szerszej skali w gospodarstwach domowych, odpowiedzialnymi za

wykonywanie

podstawowych

czynności

takich jak odkurzanie czy koszenie trawników

odzwierciedla wzrost popytu na inteligentne rozwiązania wykorzystujące rozwiązania Industry

4.0.

Czwarta szansa wiąże się z logistyką handlu detalicznego. Należy spodziewać się dostaw

czegokolwiek, w dowolnym czasie, gdziekolwiek i do kogokolwiek. Klienci posiadają znacznie
łatwiejszy dostęp do informacji i wykorzystują różne kanały „online” i „offline”. Logistyka musi się
dostosować do tego trendu za pomocą wielokanałowych i spersonalizowanych rozwiązań.

Ta tendencja narzuca eliminację kosztownej logistyki odpowiedzialnej za dostarczanie towarów
od ostatniego ogniwa do klienta ostatecznego, co wpływa na pojawianie się wysokich kosztów

automatyzacji (w Słowenii przedsiębiorstwa GLS i Pośta Slovenije dostarczają towary
do skrzynek pocztowych zlokalizowanych na stacjach benzynowych). Jednakże klient ostateczny
docierając na stację paliw by odebrać paczkę również generuje koszty, zatem globalnie koszt

przejazdu ostatniego kilometra pozostaje taki sam. Koszty (związane z pieniędzmi i czasem)

rozkładają się pomiędzy obie strony (sprzedawca i konsument). Ta tendencja sugeruje również

realizację dostawy w skrzyniach lub przewóz towaru do ostatecznego klienta z wykorzystaniem
dronów. Stąd też w dalszym ciągu istnieje wiele rozwiązań z zakresu Industry 4.0 czy też nowych

technologii, które są możliwe do wdrożenia w procesach logistycznych do rozważenia jednakże
wdrożenie tej tendencji jest wciąż dość niejasne. Zdecydowanie Istotną rolę odgrywają też

15 Tamże.
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wymagania klienta ostatecznego a także wartość popytu uzależniona w coraz mniejszym stopniu

od ceny a od czasu dostawy.
Piąta tendencja skupia się na ochronie środowiska w ramach paradygmatu ogólnego

rozwoju.

Surowsze

przepisy

i

wzrastająca

świadomość

ekologiczna

zmuszą

firmy

do prowadzenia działań bardziej przyjaznych środowisku. Klienci również wymagają bardziej

proekologicznych i odpowiedzialnych społecznie towarów, usług i/lub rozwiązań. Tendencja ta
skupia

się

na

generowaniu

produktu

gwarantującego wartość dodaną

z

elementami

środowiskowymi w celu wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak w przypadku

benchmarkings można promowanie „Freitag bags” czyli toreb produkowanych ze zużytej

plandeki

ciężarówek

lub

telefonów

komórkowych

Fairphone

(zatem

z

materiałów

niekwestionowanie ważnych dla środowiska).

Ze względu na wzrastającą populację, ograniczenia w występowaniu niektórych materiałów,
zanieczyszczenie środowiska,

redukcję śladu środowiskowego

można uznać za jedne

z najważniejszych trendów, które znacząco zmienią popyt klienta i w konsekwencji zarządzanie

popytem16. W ciągu ostatniego dziesięciolecia, kwestia ochrony środowiska i zmiany klimatu
zmieniła się z kwestii niszowej dyskutowanej w zamkniętym gronie specjalistów w jedną
w najpoważniejszych trosk obecnych czasów. Niezależnie od międzynarodowych wysiłków na

rzecz walki ze zmianą klimatu Unia Europejska opracowała zintegrowaną politykę klimatyczną

i energetyczną zawierającą w dużej mierze główne polityczne cele i szczegółowy plan działania17.

Polityka bezpośrednio wpływa na zarządzanie popytem w sensie obniżenia liczby rzadkich,
niosących ryzyko materiałów i położenia większego nacisku na surowce miejscowe. Wybierając

dostawców z certyfikatami środowiskowymi, przedsiębiorcy będą zwracać uwagę na standardy
i etykiety ekologiczne stanowiące jeden z głównych wyznaczników w ramach nurtu zarządzania

popytem. Można zaobserwować to w przypadku korzystania z usług drukarni wymagających

Certyfikatu Dobrej Gospodarki Leśnej lub w przypadku firm legitymujących się wdrożonym
standardem ISO 14001, który wymaga od dostawców podejmowania działań zarządzania
ochroną środowiska naturalnego.

Trendy społeczne, biznesowe i technologiczne związane z sektorem logistycznym
przedstawione są na Rysunku 1.1. Wdrożenie tych trendów może oczywiście przynieść

dodatkowe ryzyko związane z procesem zarządzania popytem. Najbardziej ryzykowne obszary
(w przypadku oszustów i cyberataków) to ochrona danych i wrażliwość systemu informatycznego

używanego

do

prognoz

popytu.

Z

powodu

zmian

demograficznych

(starzejące

się

16 GreenPort, 2010, Logistic Chain Management: from environmental protection to sustainable business. Dostępny pod adresem:
http://www.greenport.com/news101/Projects-and-Initiatives/logistic-chain-management-from-environmental-protection-tosustainable-business#sthash.43EUolUY.dpuf [14.03.2017].
17 Winterstein i Tranholm Schwarz, 2008.
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społeczeństwo), stresującego otoczenie,

logistyki ukierunkowanej na spełnianie potrzeb

starszych ludzi jak i ekonomia współpracy uzyskają coraz większe znaczenie. Na przykład
platforma Airbnb, która oferuje wykorzystywanie wolnych mieszkań, domów, pokoi itd., stała się

największym dostawcą zakwaterowania na potrzeby spędzania czasu wolnego oraz prowadzenia

działalności gospodarczej na świecie. Uczciwa i odpowiedzialna logistyka stanie ważna w okresie
5 lat, jak zaprezentowano na Rysunku 1.1, tak jak logistyka predykcyjna mająca na celu

minimalizację kosztów i zwiększenie lojalności klienta. Konieczne będzie również zredukowanie
wielkości partii wynikające z konieczności dostosowania produktu do spersonalizowanych

wymagań klientów. Jeżeli chodzi o tendencje technologiczne wyróżnia się liczne trendy, które
wpłyną na wcześniej opisany Przemysł 4.0, taki jak rzeczywistość rozszerzona, czujniki, logistyka
w chmurze, bionika, systemy samouczące się, drukowanie przestrzenne i szczególnie Internet
Rzeczy, podobnie jak samonapędzające się pojazdy bezzałogowe. Wszystkie one wydają się

bardzo odległe w tej chwili, ale menedżerowie popytu muszą być świadomi szybko zmieniającego

się otoczenia biznesowego, a w szczególności zmieniającego się popytu klienta, i zapewnić
procesy

poprawnego przewidywania zastosowania właściwych modeli i działań biznesowych

w celu uzyskania większych korzyści.
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Rysunek 1.1. Trendy społeczne, biznesowe oraz technologiczne w logistyce
Źródło: DHL, 2016, Logistics trend radar. Dostępne pod adresem:
http://www.dhl.eom/en/about_us/logistics_insights/dhl_trend_research/trendradar.html#.V48a5Pl96Uk [22.05.2018]

1.4.

WNIOSKI

W pracy przedstawiono proces zarzadzania popytem i jego nowatorskich aspektów
w kontekście łańcucha dostaw i logistyki. Przegląd literatury ujawnił, że zmienność popytu i rynku
jest najważniejszą kwestią odzwierciedlającą wszystkie procesy łańcucha dostaw i zarządzania
popytem. Pilnej potrzeby można doszukać się w precyzyjnym przewidywaniu przyszłych realizacji

sprzedaży i w planach zarządzania popytem, które umożliwią realizację operacji o możliwe

najniższych kosztach operacyjnych (transport, magazynowanie, produkcja, itd.), jak również
eliminację nieprawidłowości związanych z zamówieniem zbyt dużej lub zbyt małej ilości towaru.
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Koncepcja Przemysłu 4.0, znana również jako Czwarta Rewolucja Przemysłowa, będzie miała

znaczący wpływ na proces zarządzania popytem. Przejście od klasycznej logiki produkcyjnej do
zdecentralizowanego, samoregulującego się podejścia gwarantującego zapewnienie wartości
dodanej zostanie wsparte przez technologie, takie jak system cyber-fizyczny,

Internet

Rzeczy/Usług i inteligentne fabryki. Najbardziej widoczne przyszłe mega- i mikro- tendencje
wpływające na logistykę i popyt można dostrzec w 1) logistyce autonomicznej (z autonomicznymi
pojazdami i dronami), 2) Internecie Rzeczy (który umożliwi lepszą i bardziej skupioną na kliencie
komunikację), 3) interakcjach pomiędzy ludźmi a maszynami, 4) logistyce handlu detalicznego,

5) w kilku tendencjach ekologicznych (ślad,

potrzeba ekologicznych produktów/usług).

Na podstawie tego krótkiego przeglądu można zauważyć, że niektóre z przyszłych aspektów

wydają się bardzo odległe w tej chwili, jednak ze względu na fakt, iż otoczenie biznesowe i popyt
klienta zmienia się w bardzo szybkim tempie, menedżerowie muszą być gotowi do zastosowania

właściwych modeli i działań biznesowych. Niemniej bez względu na to, jak szybko będą rozwijać

się systemy inteligentne i odpowiadające im technologie, każdorazowo konieczne będzie
zapewnienie odpowiednich i terminowych prognoz przyszłych wielkości sprzedaży. Samouczące

się systemy statystyczne będą zatem funkcjonowały efektywnie, jeżeli będzie towarzyszył im
sprawny mechanizm prognostyczny.
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2. PROGNOZOWANIE OPARTE NA
WSPÓŁPRACY
CPFR (ang. Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment) został opracowany

przez praktyków w połowie lat 90-tych, jako Collaborative Forecasting and Replenishment
(CFAR), określany wówczas, jako „nowy” system międzyzakładowy, który umożliwiał detalistom

i producentom wspólne prognozowanie popytu i harmonogramu produkcji, umożliwiając wymianę

złożonych modeli wsparcia decyzyjnego oraz strategii produkcji/detalistów. W późniejszym czasie
koncepcja została przemianowana na CPFR w celu podkreślenia głównej roli planowania.

Pierwszy projekt pilotażowy CPFR został zrealizowany przez firmy Wall-Mart, Warner-Lambert,
SAP, Manugistics i Benchmarking Partners18.
CPFR to wspólne prognozowanie, planowanie i uzupełnianie zapasów, które opiera się

na porozumieniu partnerów biznesowych w zakresie stałej wymiany informacji na temat prognoz
sprzedaży, zakupów i zapasów oraz planów promocji, produkcji i dostaw wraz z ustaleniem

sposobów identyfikacji i wyjaśniania zaistniałych odchyleń.
CPFR to technika poprawiająca jakość prognozowania i współpracy firm w łańcuchach

dostaw. Zakłada ona intensywną współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami będącymi ogniwami
łańcucha dostaw oraz stanowi nowoczesne narzędzie, które wspomaga działalność tych

przedsiębiorstw, w szczególności usprawniając wspomniane obszary tj. planowanie popytu,
prognozowanie zamówień oraz procesy planowania zasobów i podejmowania decyzji w obszarze

uzupełniania zapasów.
Potrzeba podjęcia wspólnych działań w zakresie planowania, prognozowania i uzupełniania

zapasów uzasadniona jest faktem, iż poszczególne podmioty łańcucha dostaw mają tendencje
do tworzenia własnych zapasów bezpieczeństwa. Powoduje to znaczny wzrost poziomu zapasów
w całym łańcuchu dostaw, często niewspółmierny do potrzeb. Wiąże się to również ze znacznym

wzrostem kosztów długotrwałego utrzymywania zapasów, co z kolei jest przyczyną podwyższenia
cen oferowanych produktów. Podjęcie współpracy pomiędzy kooperantami w łańcuchu dostaw,

18 Hollmann R.L., Scavarda L.F., Tavares Thome A.M., 2015, Collaborative planning, forecasting and replenishment: a
literature review, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 64 Nr 7, s. 971-993.
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opartej na wzajemnej wymianie informacji odnośnie prognoz i planów produkcji, sprzedaży oraz

zapasów, pozwoli zniwelować lub nawet wyeliminować takie niepożądane sytuacje.
Zatem zasadniczym celem wdrożenia i wykorzystywania CPFR jest podwyższenie

produktywności łańcuchów dostaw głównie poprzez obniżenie całkowitego poziomu zapasów
przy jednoczesnym zapewnieniu wzrostu Poziomu Obsługi Klienta. Środkiem do realizacji tak

postawionego celu będzie znaczne zwiększenie dokładności prognozowania popytu. Będzie ono

możliwe dzięki wzajemnej wymianie danych pomiędzy kooperującymi przedsiębiorstwami oraz
zapewnienie im łatwego dostępu do informacji, w szczególności do:
□ tworzonych przez partnerów handlowych prognoz zapotrzebowania materiałowego
i produktowego - możliwość wglądu kooperantów,

□ w bieżące prognozy popytu partnera ma na celu umożliwienie natychmiastowego
wychwycenia ewentualnych rozbieżności i wyjaśnienia ich przyczyn; w tym zakresie bardzo

istotne jest ustalenie norm odchyleń dla prognoz zapotrzebowania na określone produkty,
które zostaną zaakceptowane przez wszystkich partnerów oraz staną się podstawą ich
weryfikacji,

□ harmonogramów promocji na poziomie poszczególnych jedno-stek asortymentowych,
□ bieżących danych o dokonanej sprzedaży (płynących z elektronicznych terminali kasowych
- EPOS ang. electronic point of sale) - dokonuje się porównania rzeczywistej sprzedaży
w minionych okresach z odpowiadającymi tym okresom prognozami.

Zadania wchodzące w zakres współpracy w ramach

prognozowania,

planowania

i uzupełniania zapasów przypisywane są podmiotom wchodzącym w skład łańcuchów dostaw.

Rysunek 2.1. przedstawia zadania dedykowane dla: producentów oraz sieci sprzedaż detalicznej.
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Rysunek 2.1. Zadania Producenta i Detalisty w CPFR
Źródło: VICS, CPFR, 2004. Przegląd

Jak wynika z Rysunku 2.1. w modelu CPFR wyróżniono cztery główne obszary współpracy:
□ Strategia i planowanie - ustanowiła podstawowe zasady współpracy, określiła asortyment
i rozmieszczenie produktów oraz opracowała plany imprez,

□ Zarządzanie łańcuchem popytu i podaży - prognozowanie popytu konsumenckiego
(w punkcie sprzedaży) oraz zapotrzebowania na zamówienia i dostawy w całym okresie

planowania,

□ Realizacja - składanie zamówień, przygotowywanie i doręczanie otrzymanych partii oraz

magazynowanie produktów na półkach sklepowych, ewidencja transakcji sprzedaży oraz
dokonywanie płatności,

□ Analiza - monitorowanie działań planistycznych i wykonawczych pod kątem warunków
wyjątkowych,
O Gromadzenie i obliczanie kluczowych wskaźników wydajności oraz poprawa wyników.

Realizacja metody wspólnego planowania prognozowanie i odnawiania zapasów wymaga
usystematyzowanego procesu. Pozwala to na współdziałanie partnerów w łańcuchu dostaw.
Zgodnie z wytycznymi proces CPFR został podzielony na 9 kroków:
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1.

Opracowanie porozumienia front-end,

2. Stworzenie wspólnego biznesplanu,
3. Stworzenie prognozy sprzedaży,

4. Zidentyfikowanie wyjątków dla prognoz sprzedaży,
5. Rozwiązanie / współpraca na elementach wyjątku,
6. Utworzenie prognozy zamówień,

7.

Zidentyfikowanie wyjątków dla prognozy zamówienia,

8. Rozwiązanie / współpraca na elementach wyjątku,
9. Generowanie zamówień.

Na Rysunku 2.2 przedstawiono 9 kroków procesu CPFR. Dodatkowo wskazano, które z nich

dedykowane są do etapu: planowanie, prognozowanie oraz uzupełnianie zapasu. Na rysunku

uwzględniono

również

w przedsiębiorstwach.

sprzężenia

zwrotne

z

innymi

procesami

mającymi

miejsce
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Rysunek 2.2. Kroki w procesie CPFR
Źródło: Collboration Synergis Inc., Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment CPFR, Vancuver Canada, s. 9

Na Rysunku 2.2. warto zwrócić szczególną uwagę na połączenia poszczególnych kroków

procesu CPFR z innymi procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Szczególnie ważne są
tutaj sygnały zwrotne płynące od dystrybutorów oraz od producentów. Wpływają one nie tylko na
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identyfikację wymagań prognostycznych, ale także na tworzenie wielkości zamówień oraz

rozwiązywanie wszelkich problemów zachodzących w trakcie współpracy handlowej. Poniżej
przedstawiono szczegółowy opis każdego z kroków procesu CPFR19:
O Opracowanie porozumienia front-end - sprzedawca detaliczny i producent ustalają

wytyczne i zasady współpracy. Umowa front end uwzględnia oczekiwania każdej ze stron
oraz działania i zasoby niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Sprzedawca detaliczny

i producent wspólnie opracowują ogólne porozumienie biznesowe, które obejmuje ogólne

zrozumienie i cel współpracy, poufne porozumienia oraz wzmocnienie zasobów w procesie
CPFR. Umowa front-end, która daje obu partnerom wspólny wzorzec do rozpoczęcia relacji

lub ponownego zdefiniowania jej zgodnie ze standardem CPFR. Dokument wyraźnie określa
ten proces w praktyce. Określa również rolę każdego z partnerów handlowych i sposób
pomiaru wyników każdego z nich.

i

możliwości

maksymalizacji

korzyści

Ponadto, określa

z

ich

relacji.

gotowość
Umowa

każdej organizacji

dokumentuje

również

zobowiązanie do dążenia do osiągnięcia wyższego poziomu wyników i gotowości

do wymiany wiedzy i dzielenia się ryzykiem.
O Stworzenie wspólnego biznesplanu - producent i detalista wymieniają się informacjami na
temat swoich firmowych strategii i biznesplanów w celu współpracy przy opracowywaniu

wspólnego biznesplanu. Partnerzy najpierw tworzą strategię partnerstwa, a następnie
definiują role, cele i taktykę. Dla artykułów, które mają być przedmiotem współpracy,
tworzone są profile zarządzania artykułami (np. minimalna wielkość zamówienia, czasy
realizacji, odstępy czasu). Wspólny biznesplan jasno określa role, strategie i taktykę

w odniesieniu do elementów umowy. Wspólny biznesplan jest fundamentem procesu

prognozowania. Posiadanie takiego planu w pierwszej kolejności powinno w znacznym
stopniu ograniczyć wyjątki i potrzebę nadmiernie rozbudowanej współpracy.

O Utworzenie prognozy sprzedaży - dane dotyczące punktów sprzedaży detalicznej,

informacje doraźne oraz informacje o planowanych zdarzeniach są wykorzystywane

do stworzenia prognozy sprzedaży, która wspiera wspólny biznes plan. Prognoza
sprzedaży jest początkowo generowana przez jedną stronę, przekazywana drugiej stronie,
a następnie wykorzystywana, jako punkt odniesienia przy tworzeniu prognozy zamówień.

19 Collboration Synergis Inc., Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment CPFR, Vancuver Canada, s. 7-9.
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O Wskazanie wyjątków dla prognozy sprzedaży - określa pozycje, które nie mieszczą się

w ograniczeniach dotyczących prognoz sprzedaży ustalonych wspólnie przez producenta
i dystrybutora.

O Rozwiązanie/współpraca w zakresie pozycji wyjątkowych - polega na rozwiązywaniu
wyjątków od prognoz sprzedaży poprzez wyszukiwanie wspólnych danych, wysyłanie

wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne, spotkania itp. oraz zgłaszanie wszelkich zmian

w

prognozach

sprzedaży.

detalistą/dystrybutorem

a

Negocjacje

producentem

współpracy

dotyczące

rozstrzygają

o

wyjątkach

między

dotyczących

poszczególnych pozycji. Następnie przekazywana jest skorygowana prognoza. Wzmożona

współpraca w czasie rzeczywistym sprzyja skutecznemu podejmowaniu wspólnych decyzji
i zwiększa zaufanie do ostatecznie przyjętego zobowiązania.

O Tworzenie prognozy zamówień - dane dotyczące punktów sprzedaży, informacje doraźne
i strategie dotyczące zapasów są łączone w celu wygenerowania konkretnej prognozy
zamówień, która wspiera wspólną prognozę sprzedaży i wspólny biznes plan. Numery
rzeczywistej ilości są etapami czasowymi i odzwierciedlają cele inwentaryzacji według
produktu

i

miejsca

odbioru.

Krótkoterminowa

część

zlecenia

wykorzystywana

jest

do tworzenia zleceń, natomiast długoterminowa do planowania. Prognoza zamówień
pozwala producentom na alokację zdolności produkcyjnych w zależności od popytu, przy

jednoczesnej minimalizacji zapasów bezpieczeństwa. Daje to również detalistom większą

pewność, że zamówienia zostaną zrealizowane. Współpraca w czasie rzeczywistym
zmniejsza niepewność między partnerami handlowymi i prowadzi do konsolidacji zapasów

w łańcuchu dostaw. Poziom zapasów jest zmniejszany, a czas reagowania na potrzeby
klientów jest szybszy. Powstaje platforma ciągłego doskonalenia pomiędzy partnerami

handlowymi.

O Identyfikacja wyjątków od prognozy zamówień - określa, które pozycje nie mieszczą się

w

ramach

ograniczeń prognozy zamówień

ustalonych wspólnie

przez

producenta

i dystrybutora. Wynikiem tego jest lista wyjątków, które zostały zidentyfikowane
na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów określonych w porozumieniu front-end.

O Rozwiązanie/współpraca w zakresie wyjątków - obejmuje proces badania wyjątków od
prognoz zamówień poprzez wyszukiwanie wspólnych danych, e-mail, rozmowy telefoniczne,
spotkania itp. oraz wprowadzanie wszelkich zmian w prognozach zamówień. Wzmożona
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współpraca w czasie rzeczywistym ułatwia skuteczne wspólne podejmowanie decyzji
i zwiększa zaufanie do ostatecznie przyjętego porządku.

O Utworzenie zamówień - oznacza przekształcenie prognozy zamówień w zamówienie
z pełnym potwierdzeniem. Tworzenie zamówień może być realizowane przez producenta

lub dystrybutora, w zależności od kompetencji, systemów i zasobów. Niezależnie od tego,
kto wykona zadanie, utworzone zamówienie powinno wykorzystywać prognozę. Wynikiem

tworzenia

zamówień

jest

zamówienie

potwierdzone,

wygenerowane

bezpośrednio

z założonego okresu prognozy zamówienia. W efekcie zamówienia wysyłane jest
potwierdzenie zamówienia.

Przedsiębiorstwa, które funkcjonują zgodnie z założeniami techniki CPFR zadowolone są
z rezultatów poczynionych nakładów i osiągają wiele korzyści, wśród których należy wymienić:
O zapewnienie konsumentom lepszej dostępności produktów, a co za tym idzie podniesienie
poziomu ich zadowolenia,

□ wzrost sprzedaży,
□ zmniejszenie poziomu zapasów oraz obniżenie kosztów ich utrzymywania,
O ugruntowanie i rozwinięcie partnerskich stosunków z kluczowymi kooperantami.

Efekty te zostały uzyskane dzięki wdrożeniu zinstytucjonalizowanego procesu kompleksowej
wymiany istotnych informacji pomiędzy partnerami handlowymi z zapewnieniem terminowości
przepływu danych i ich aktualności oraz dzięki podejmowaniu działań mających na uwadze
przede wszystkim interes konsumentów.

W ramach techniki CPFR możliwe jest zastosowanie specyficznych rozwiązań regulujących

zasady współpracy w obszarze zarządzania zapasami. Wśród nich kluczowe znaczenie odgrywa

metoda VMI (zarządzanie zapasami przez dostawcę) oraz CMI (wspólne zarządzanie zapasami),
których założenia zostały zaprezentowane w Rozdziale 8.2.
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3. PLANOWANIE TYPU „PUSH/PULL”
3.1.

PLANOWANIE TYPU PUSH
Podstawowym wejściem informacyjnym w planowaniu typu push jest prognoza. Wszystkie

działania czy to w łańcuchu dostaw czy to w produkcji realizowane są zgodnie z obowiązującą
prognozą. W uproszczeniu w przypadku systemu produkcyjnego pobierane są do niego materiały
surowce i części niezbędne do wyprodukowania zaprognozowanej ilości wyrobów gotowych.

Następnie te surowce, materiały i części „przepychane” są przez kolejne stanowiska zgodnie
z marszruta technologiczną aż powstaną wyroby gotowe. Schematyczne ujęcie planowania typu

push przedstawiono na Rysunku 3.1.

Harmonogramy
Planowania MRP

Zapas Wyrobów
Gotowych

Rysunek 3.1. Zarys systemu planowania push
Źródło: opracowanie własne

W systemach typu push zaprezentowanych na Rysunku 3.1 istotna rolę odgrywają także
takie elementy jak:
O bill of materials (BOM) - pozwala na określenie ilości potrzebnych surowców, materiałów,

części i komponentów potrzebnych do wyprodukowania jednej sztuki wyrobu gotowego,

zawiera także informacje na temat struktury wyrobu pozwalające określić jakie elementy
są potrzebne na jakim etapie produkcji,
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O time phasing - określające czasy realizacji poszczególnych etapów produkcji, co pozwala

na określenie terminów, na które potrzebne będą określone surowca, materiały, części lub

komponenty.

Planowanie typu push jest ściśle związane z metodą Material Requirements Planning (MRP).
MRP jest określeniem wykorzystywanym zarówno dla metody jak i dla klasy systemów
informatycznych realizujących tą metodę i wspomagających sterowanie procesem produkcji
i zaopatrzenia. Metoda MRP kalkuluje okresowe plany wtórnego zapotrzebowania na
komponenty i części w oparciu o szereg czasowy zapotrzebowania pierwotnego (zwykle wyroby
gotowe). Zapotrzebowanie wtórne w fazie czasowej jest warunkiem wstępnym generowania

zamówień na produkcję lub uzupełnienie, tak, aby zapotrzebowanie na produkty gotowe mogło

zostać zaspokojone na czas, przy możliwie jak najmniejszym nakładzie pracy i zapasów20.
Do głównych celów MRP należą21:
□ zsynchronizowanie procesów zamawiania i dostarczania materiałów oraz komponentów
z potrzebami produkcyjnymi,

□ lepsza kontrola poszczególnych etapów produkcji,
□ dokładne określenie czasów dostaw surowców i półproduktów,
O lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury (magazyny, możliwości wytwórcze).

Rysunek 3.2. przedstawia strukturę systemu planowania potrzeb materiałowych (MRP).

20 Stadler H., Kilger C., Meyr H., (Eds.) Supply Chain management and Advanced Planning. Concepts, Models, Software and
Case Studies, Springer, 2015, s. 213.
21 Lyssons K., Farrington B., 2016, Purchasing and Supply Chain Management 9th Edition, Trans-Atlantic Publications, Inc.,
s. 240.

Planowanie Łańcucha Dostaw

Rysunek 3.2. Struktura MRP
Źródło: Management & Development Center, Manufacturing Requirement Planning MRP, [http://mdcegypt.com] Dostęp:

24.02.2019

Jak wynika z Rysunku 3.2 głównymi danymi wejściowymi do MRP są:
□ master production schedule (MPS) - plan asortymentowo-ilościowy tworzony zwykle na
poziomie wyrobów gotowych informujący ile sztuk określonego wyrobu powinno zostać

wyprodukowane w określonej jednostce terminowania (np. tygodniu lub miesiącu) lub być

dostępne dla klienta w tej jednostce zgodnie ze składanymi przez niego zamówieniami,

□ bill of materials - opisany we wcześniejszej części tego podrozdziału,
O stany zapasów magazynowych - pozwalające na określenie zapotrzebowania netto, czyli
ilości brakującej, którą należy zamówić od dostawcy lub wyprodukować. To rozwiązanie
pozwala

na

minimalizację

zapasów

i

wykorzystywanie

w

pierwszej

kolejności

(po odpowiednim skonfigurowaniu reguły priorytetów w procesach magazynowych)

zapasów już zgormadzonych, co zapobiega deprecjacji ich wartości.

Efektem realizacji

metody MRP jest pan zamówień do dostawców zewnętrznych

lub wewnętrznych (zleceń produkcyjnych). Dzięki ustalonym parametrom dotyczącym czas cyklu

31

Planowanie Łańcucha Dostaw
uzupełniania zapasu MRP poprzez time-phasing wskazuje nie tylko terminy, w których dane
elementy powinny być dostępne, aby zrealizować zakładany plan MPS, ale także postulowane

terminy zamówień.

Rozwinięciem systemów MRP (zwanych także MRPI) są systemy klasy MRPII, które
w planowaniu potrzeb materiałowych uwzględniają także dostępne moce produkcyjne. Pozwalają
one na planowanie takiej ilości zadań w określonym przedziale czasu, które będą mogły zostać

zrealizowane. W przypadku braku możliwości realizacji zadań w określonym czasie system
pozwala na przeplanowanie ich na inne terminy wraz z przeplanowaniem zasileń materiałowych

i zamówień odnawiania zapasu22.
Podsumowując rozważania na temat MRP należy wskazać jego zalety i wady. Zestawiono

je w Tabeli 3.1.

Tabela 3.1. Zalety i wady systemów MRP

■

Zalety

Wady
tendencja do utrwalania błędów z

■

zmniejszenie poziomu zapasów i WIP

■

zmniejszenie liczby opóźnionych

przeszłości, w szczególności do

dostaw

zawieszania przeszacowanego czasu

lepsze dostosowanie do zmian w

prowadzenia operacji

■

głównym planie produkcji

■

■

czasy eksploatacji są określane na

■

poprawa produktywności

podstawie wielkości partii, które

■

lepsze wykorzystanie zasobów

rzadko pokrywają się z rzeczywistymi,

co utrudnia osiągnięcie realnych

rozwiązań
■

nerwowość systemu spowodowana

częstymi zmianami planu produkcji
Źródło: Dolgui A., Proth J.M., 2010, Supply Chain engineering. Useful Mathods and Techniques, Springer, s. 137

22 Dolgui A., Proth J.M., 2010, Supply Chain engineering. Useful Mathods and Techniques, Springer.
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Wobec powyższych można stwierdzić, że systemy planowania typu push posiadają
następując korzyści:
□ łatwość sterowania,
□ proste identyfikowanie „wąskich gardeł”.

Wady zastosowania planowania typu push wynikają głównie z:
□ duże uzależnienie zarówno poziomu zapasu wyrobów gotowych jak i terminowości dostaw
od trafności prognoz,

□ redukcja zapasu robót w toku,
□ możliwość wysokiego stopnia wykorzystania zasobów,
O zwykle dłuższy czas realizacji zamówień klientów (związany z koniecznością przejścia

materiałów przez cały system produkcyjny),
□ trudności z dopasowaniem produkcji do aktualnych potrzeb klientów.

Analizując przedstawione powyżej wady i zalety stosowania systemu

planowania

i sterowania typu push należy zauważyć, że rozwiązanie to nadaje się do produkcji wyrobów
o prostej konstrukcji, których zapotrzebowanie jest stabilne i daje się przewidywać z dużą

trafnością. Rozwiązanie push poprzez redukcję zapasów robót w toku i możliwość wysokiego

wykorzystania zasobów pozwala na osiągnięcie niskich kosztów jednostkowych, co jest
szczególnie ważne dla wspomnianych już wyrobów o prostej konstrukcji. Planowanie i sterowanie
push pozwala tym samym na osiągnięcie efektu skali w produkcji prostych, standardowych

wyrobów o stabilnym zapotrzebowaniu.

3.2.

PLANOWANIE TYPU PULL
W systemach planowania pracy typu pull zadania robocze, przepływ informacji i dostawy

materiałów są planowane na podstawie zapotrzebowania ze strony klientów końcowych
(zewnętrznych lub wewnętrznych). System planowania pull może być realizowany wieloma
metodami, tj.23:
O model Kanban,
O CONWIP - Ciągła praca w toku (ang. Constant Work-in-Progress). *

23 Craig R. C., Rogers D.S., 2008, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory",
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, 5, 360-387, s. 372.
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System Kanban jest systemem pull, ponieważ jest stymulowany przez popyt. System Kanban
steruje produkcją w toku (ang. work-in-progress - WIP) w systemach produkcyjnych. W systemie

Kanban proces produkcyjny danego typu części rozkłada się na etapy. Sytuacja, po której

następuje bufor, przejmuje kontrolę nad każdym etapem. Z półproduktami w każdym stanowisku
skojarzona jest określona liczba kart. Różne rodzaje systemu Kanban są używane, gdy system
produkuje różne rodzaje części. Kanban przylega do części, gdy ta wjeżdża na stanowisko i jest

zwolniony, gdy część opuszcza bufor, który znajduje się za stanowiskiem. Bufor, który znajduje
się za każdym stanowiskiem, pozwala częściom czekać, aż w następnym stanowisku będzie
dostępny odpowiedni Kanban. Początkowo każdy bufor zawiera tyle części każdego typu, ile jest

odpowiadających temu typowi Kanbanów24. Schematyczne ujęcie system pull sterowanego

sygnałem Kanban przedstawiono na Rysunku 3.3.

PRZEPŁYW
NFORMACJI KANBAM

Proces A
Magazyn
Surowców

Proces B

WIP
Supermarket

Proces C

WIP
Supermarket

Przepływ Produktów

Magazyn
Wyrobów
Gotowych

Rysunek 3.3. System pull z kartami Kanban
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z Rysunkiem 3.3. w przypadku zamówienia klienta w ramach systemu istnieją dwie

możliwości25:
O jeżeli część wymaganego typu jest dostępna w ostatnim buforze - Część jest przydzielana

do zlecenia i opuszcza system po zwolnieniu przydzielonego do niej Kanbanu, dostępny
Kanban, pozwala części tego samego typu czekać w następnym buforze upstream [z dołu

do góry], (jeżeli taki istnieje) na uwolnienie swojego Kanbanu i przejście do ostatniej stacji,

24 Dolgui A., Proth J.M., 2010, Supply Chain engineering. Useful Mathods and Techniques, Springer, s. 152.
25 Tamże, s. 153.
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gdzie to dostępny Kanban będzie do niej przydzielony. W tym momencie część jest

przypisywana do zlecenia i opuszcza system po zwolnieniu Kanbanu, który właśnie do niej
został przypisany. Proces ten jest kontynuowany w górę łańcucha dostaw,

O jeżeli w ostatnim buforze nie jest dostępna żadna część - zlecenie jest odkładane do czasu
dostarczenia części żądanego typu w ostatnim buforze. Następnie stosuje się powyższy

proces zwrotny.

CONWIP to alternatywa typu pull dla Kanban. Nazywa się to „long-pull” i opiera się na

kontrolowaniu Work-in-progress (WIP) poprzez kontrolowanie zleceń przekazywanych na linię

produkcyjną. Karty Kanban są wprowadzane tylko na początku linii (nie na każdej stacji jak w
czystym modelu Kanban). Całkowita ilość pracy jest ograniczona do góry, ponieważ nowa część

(lub partia) może wejść do systemu tylko wtedy, gdy część (lub partia) tego samego typu jest
zakończona, co skutkuje wydaniem karty, która jest udostępniana na początku linii. Całkowity

WIP jest stały, gdy system jest wystarczająco załadowany, aby pracować bez przerwy26.
Schematyczne ujęcie funkcjonowania system CONWIP przedstawiono na Rysunku 3.4.

Karta CONWIP

Karta Kanban

Rysunek 3.4. System pull w modelu CONWIP
Źródło: opracowanie własne

Zgodnie z Rysunkiem 3.4 po wprowadzeniu surowca do systemu, materiał płynie swobodnie

i naturalnie gromadzi się przed stacją „wąskiego gardła”. W rzeczywistych sytuacjach system

CONWIP jest wykorzystywany do stosowania na stacjach mieszanek części o różnych czasach
26 Tamże, s. 155.
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pracy, a więc istnieją różne stacje „wąskiego gardła”. Łatwo zrozumieć, że istnieje możliwość

lepszego zrównoważenia systemu niż w środowisku Kanban27.
Wśród zalet stosowania planowania i sterowania przepływem materiałów zgodnego
ze strategią pull należy wymienić:
□

niski poziom zapasu robót w toku,

O skrócenie czasu realizacji zamówień,
O małe partie produkcyjne,

□

uporządkowanie przepływu materiałów,

□

możliwość konfiguracji wyrobów pod potrzeby klientów,

□

możliwość naocznego sterowania procesem.

Systemy Kanban są trudne do zastosowania w kilku sytuacjach28:
O zamówienia na roboty o krótkich cyklach produkcyjnych,
O istotne konfiguracje,
O obecność odpadów,
O duże, nieprzewidywalne wahania popytu,
O aplikacje ze złożonymi systemami informacyjnymi i hierarchicznymi systemami sterowania.

Wobec powyższych można stwierdzić, że strategię pull można wykorzystać dla pozycji
asortymentowych o dużych wahaniach popytu, produktów jednostkowych o wysokim stopniu
kastomizacji.

3.3.

HYBRYDOWE PLANOWANIE TYPU PUSH-PULL
Niedawno

uznano,

że

systemy

kontroli

produkcji

dla

wieloetapowych

procesów

produkcyjnych można podzielić na systemy typu push i pull. Systemy typu push-są powszechnie

definiowane, jako te rodzaje systemów planowania wymagań materiałowych, które wykorzystują

prognozę wymagań. Z drugiej strony, systemy typu „pull" to systemy, w których wielkość
zamówienia ustalana jest na podstawie rzeczywistego popytu29. Systemy hybrydowe sterowania

przepływem materiałów w łańcuchu dostaw stanowią połącznie dwóch wcześniej opisanych
systemów typu push i pull. Elementem, który pozwala na połączenie tych dwóch różnych

27 Tamże, s. 155.
28 Huang C. C. and Kusiak A., 1998, Manufacturing control with a push-pull approach, int. j. prod. res., vol. 36, no. 1, 251±
275.
29 Hirakawa Y., 1992, A Hybrid Push/Pull Production Control System for Multistage Manufacturing Processes, International
Journal of Operations & Production Management, Vol. 12 Issue: 4, s. 69-81.
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systemów sterowania w jednym łańcuchu dostaw jest punkt rozdzielający. Punkt rozdzielający

jest miejscem w procesie dodawania wartości, w którym produkt powiązany jest z konkretnym
zamówieniem klienta30. Możliwe lokalizacje punktu rozdzielającego w łańcuchu dodawania
wartości przedstawiono na Rysunku 3.5.

Rysunek 3.5. Lokalizacja punktów rozdziału
Źródło: Rudberg M., Wikner J., 2004, Mass customization in terms of the customer order decoupling point, Production
Planning & Control, Vol.15 No.4, June 458, s. 447

Produkcja na zapas (MTS - ang. Make to Stock) opiera się na prognozach sprzedaży danego

produktu. Wytwarzane zgodnie z opracowanym (często spoziomowanym) planem produkcji

wyroby trafiają na magazyn skąd mogą być pobierane przez klientów. W tym modelu klienci nie
mają bezpośredniego wpływu na specyfikację techniczna nabywanego produktu31. Umieszczenie

30 Skipworth H., Harrison A., 2006, Implications of form postponement to manufacturing a customized product, International
Journal of Production Research, Vol.44 No.8, 15 April, 1627-1652, s. 1629.
31 Wikner J., Naim M.M, Rudberg M., 2007, Exploiting the Order Book for Mass Customized Manufacturing Control Systems
With Capacity Limitations, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol.54 No.1, February, 145-155, s. 147.
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punktu rozdzielającego przed montażem (ATO - ang. Assemble to Order) pociąga za sobą
konieczność produkcji części składowych na zapas. Montaż wyrobów gotowych wyzwalany jest

przez zamówienie złożone przez klienta. Produkowane części składowe mają charakter
standardowy. Dostosowanie produktu do wymagań klienta następuje na etapie montażu. Zwykle
etap montażu w modelu ATO jest o wiele mniej pracochłonny niż etap produkcji części

składowych. Ze względu na różnice pracochłonności etapów produkcji realizowanych przed i za
punktem rozdzielającym montaż wyrobów zaczyna się zwykle w momencie, gdy dostępny jest

komplet komponentów32.

W modelu MTO (ang. Make to Order) produkcja danego wyrobu rozpoczynana jest po
złożeniu zamówienia przez klienta. Przedsiębiorstwo gromadzi zapasy materiałów i surowców,

z których wytwarzany jest zamówiony wyrób33.

Projektowanie na zamówienie (ETO - ang. Engineer to Order) to model zgodnie, z którym
produkt opracowywany jest na zamówienie klienta. Nabywca otrzymuje doskonale dopasowany

do swoich potrzeb wyrób jednak czas oczekiwania na jego dostarczenie jest relatywnie długi.

Istnieją

różnice

pomiędzy

produkcją

na

zamówienie

a

produkcją

na

magazyn

Przedsiębiorstwa prowadzące produkcję na magazyn skupiają się najczęściej na produkcie, jego
jakości,

kosztach

produkcji,

efektywności pracy maszyn.

Przedsiębiorstwa prowadzacie

produkcję na zamówienie koncentrują się na procesie, krótkich czasach dostaw do klientów,
elastyczności zasobów produkcyjnych34. Alokacja punktu rozdzielającego jest uzależniona od

wielu czynników. Wśród nich wyróżnia się czynniki rynkowe, czynniki związane z produktem oraz
procesem produkcyjnym. Czynniki rynkowe to głównie akceptowalny czas dostarczenia wyrobu

do klienta, zmienność popytu, wielkość popytu, asortyment produktów i możliwości ich

kastomizacji, wielkości i częstotliwość zamówień klientów. Czynniki związane z produktem to
głównie: modułowa konstrukcja wyrobu, możliwości kastomizacji produktu. Czynniki związane

z procesem produkcyjnym to pracochłonność procesu produkcyjnego, skomplikowanie procesu

planowania

produkcji,

istnienie

„wąskich

gardeł”

w

procesie,

elastyczność

procesu

produkcyjnego35.

32 Dayanik S., Song J.S., Xu S.H., 2003, The Effectiveness of Several Performance Bounds for Capacitated Production,
Partial-Order-Service, Assemble-to-Order Systems, manufacturing & Servive Operations Management, Vol.5 No.3, 230-251,
s. 230.
33 Wikner J., Naim M.M, Rudberg M., 2007, Exploiting the Order Book for Mass Customized Manufacturing Control Systems
With Capacity Limitations, IEEE Transactions on Engineering Management, Vol.54 No.1, February, 145-155, s. 147.
34 Hallgren M., Olhager J., 2006 Differentiating manufacturing focus, International Journal of Production Research, Vol.44
Nos.18-19, September-October, 3863-3878, s. 3874.
35 Olhager J., 2003, Strategic positioning of the order penetration point, International Journal of Production Economics, 85,
319-329, s. 321-322.
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Punkt rozdzielający pozwala na połączenie dwóch systemów sterowania push i pull.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest wykorzystanie systemu push w górnej części

łańcucha dostaw (bliżej surowców) i systemu pull w dolnej części łańcucha (bliżej konsumentów).
Punktem łączącym te dwa systemy jest punkt rozdzielający. Schematyczne ujęcie systemu

hybrydowego przedstawiono na Rysunku 3.6.

Cyk e Zaopatrzenia,
Wytwarzania oraz
Uzupełniania Zapasów

Cyk Obsługi
Zamówień

PROCESY PULL

PROCESY PUSH

Przyjmowanie
Zamówień Klientów
Granica Push Pu
Rysunek 3.6. System hybrydowy typu push / pull w łańcuchu dostaw
Źródło: Rudberg M., Wikner J., 2004. Mass customization in terms of the customer order decoupling point, Production
Planning & Control, Vol.15 No.4, June 458, s. 447

Wykorzystanie systemu push w górnej części łańcucha dostaw pozwala na uzyskanie efektu
skali po stronie surowców, materiałów, części i komponentów. Prognoza na potrzeby sterowania

systemem

push

tworzona jest dla elementów utrzymywanych w zapasie w punkcie

rozdzielającym. Takie rozwiązanie jest korzystne także z punktu widzenia dużej skali produkcji
w górnej części łańcucha dostaw (skala produkcji w górnej części łańcucha dostaw jest zwykle
większa niż w dolnej części). Często też różnorodność surowców i materiałów jest mniejsza niż

wyrobów gotowych, co dodatkowo predestynuje w tej sytuacji wykorzystanie systemu push.
System pull jest wykorzystywany dopiero po pojawieniu się zamówienie klienta. Wykorzystuje on

zapasy zgormadzone w punkcie rozdzielającym. Pozwala na dostosowywanie wyrobów do
indywidualnych

zamówień

klientów

a

tym

samym

na

tworzenie

szerokiego

portfolio
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asortymentowego (zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynku).

System pull pozwala na

realizację mniejszych partii produkcyjnych a tym samym na szybsze realizowanie zamówień
klientów. Dolna część łańcucha dostaw staje się, zatem bardziej elastyczna i nastawiona na

realizację potrzeb klienta.

Podejście hybrydowe łączące przy wykorzystaniu punktu rozdzielającego zalet systemów
sterowania push i pull dedykowane jest zwykle do pozycji asortymentowych o dużych wahaniach

zapotrzebowania, dla których istotne jest również dopasowanie o potrzeb klienta i takich, które
można stworzyć z pewnego skończonego zestawu standardowych komponentów. Realizacja
przepływu materiałowego w systemach hybrydowych pozwala na uzyskanie korzyści płynących

zarówno z wykorzystania systemu push (efekt skali, wykorzystanie mocy produkcyjnych, niskie

koszty jednostkowe) oraz systemu pull (szybkość reakcji, możliwość dopasowania do potrzeb
klientów).
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4. OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW
PLANOWANIA W CELU ZAPEWNIENIA
WŁAŚCIWEGO POZIOMU ZAPASÓW

4.1.

WPROWADZENIE

Wraz z globalizacją działalności gospodarczej jaka zauważalna jest w ciągu dwóch ostatnich
dziesięcioleci firmy dokonują alokacji i dystrybucji surowców, fragmentów i wyrobów gotowych,
w tym różnych typów zapasów (zapasów pojedynczych sztuk) na całym świecie. Zapasy

reprezentują bufor pomiędzy klientami a dostawcami utrzymując poziom obsługi klientów na
zadowalającym poziomie nawet w przypadku problemów w łańcuchach dostaw36. Niestety

utrzymywanie zapasów a tym samym zadowalającego poziomu obsługi klientów cechuje się
generowaniem wydatków związanych z utrzymywaniem określonych poziomów zapasów,
podczas gdy organizacje stale poszukują sposobu na obniżenie kosztów zapasów bez zakłócenia
procesów świadczenia usług. Klienci wykazują stałe zapotrzebowanie na zamawiane produkty

oczekując natychmiastowych dostaw, nawet w przypadku gdy towary dostarczane są z innych

kontynentów. Wszelkie opóźnienia w dostawie towarów bardzo często skutkują poszukiwaniem

przez odbiorców innych dostawców, w wyniku czego wzrasta rola zarówno zarządzania, kontroli

zapasów, jaki i harmonogramowania oraz planowania produkcji w kontekście wzrostu
konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku37.
Kwestia ustalenia wielkości partii jest jednym z najważniejszych zagadnień kontroli zapasów
oraz produkcji. Na wielkość partii składa się kolejność zamówień, średni poziom zapasów,

wielkość popytu oraz wielkość rabatów otrzymywanych od dostawców. Z tego powodu optymalne
rozwiązanie

problemu

wielkości

partii

zakłada

minimalizację

kosztu

zaopatrzenia

36 Waters D., 2003, Inventory Control and Management. Wiley.
37 Hamid S.,PasandidehR., Taghi S. and Niaki A., 2008, "A genetic algorithm approach to optimize a multi-products EPQ
model with discrete delivery orders and constrained space," Aplied Mathematics and Computation, vol. 195, s. 506-514.
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przedsiębiorstwa, kosztów przechowania zapasów, kosztów zakupu oraz kosztów wystąpienia
niedoborów38. Głównym celem kontroli produkcji i zapasów jest optymalne zaspokojenie popytu

jedną lub większą liczbą sztuk z uwzględnieniem racjonalizacji kosztów. W odniesieniu

do wielkości zagadnienia wielkości partii, konieczne jest określenie nie tylko wielkości i czasu
realizacji zamówień, lecz także wiele innych parametrów celem skutecznej regulacji utrzymanych
przez przedsiębiorstwo zapasów. Do tych parametrów zalicza się optymalne punkty ponownego

zamówienia, zapasy bezpieczeństwa, cykle produkcji, minimalne i maksymalne poziomy

zapasów, dopuszczalne niedobory itp.39. W celu sprawnego dostosowania zarządzania i kontroli
zapasami

do

charakterystyki

przedsiębiorstwa,

opracowano

wiele

technik

bazujących

na optymalnej polityce zamówień i modelach zapasów. Ich głównym celem jest dostrojenie
parametrów planowania w oparciu o silną bazę naukową potrzebną do zastąpienia wciąż obecnie

dominujących

decyzji

„ad

hoc”

podejmowanych

w

obszarze

planowania

w

wielu

przedsiębiorstwach.

Poszczególne

produkty

w

ramach

gromadzonych

zapasów

nie

stanowią

dla przedsiębiorstwa równie istotnych elementów i nie wymagają równie częstej kontroli.

Jednakże możliwe jest zastosowanie prawa Pareto do określenia poziomu kontroli poziomu
zapasów wymaganej w zależności od poziomu istotności poszczególnych produktów. Prawo

Pareto sugeruje że około 10% do 20% produktów gromadzonych w zapasie przedsiębiorstwa
stanowi w przybliżeniu od 60% do 80% kosztów jego zapasów (tzw. produkty z grupy A). Wyroby

o średnim europejskim woluminie liczą około 30% wszystkich sztuk i stanowią od około 25% do

35% kosztów utrzymywanych zapasów przedsiębiorstwa (produkty z grupy B). Wyroby o niskim
europejskim woluminie, w przybliżeniu od 50% do 60% wszystkich produktów charakteryzuje

około od 5 do 15% kosztu gromadzonych zapasów (produkty z grupy C). Te dane procentowe nie
zawsze są stałe i stosuje się je tylko jako wytyczne w celu określenia klasyfikacji ABC dla wyrobów

gromadzonych w magazynie40.
Po zastosowaniu klasyfikacji ABC, możliwe jest określenie odpowiednich poziomów

utrzymywanych zapasów. W przypadku najważniejszych (drogich) wyrobów A, potrzebna jest
bardzo ścisła kontrola, wysoce dokładne pomiary zapasów oraz częsty lub stały przegląd ich

wielkości. W przypadku wyrobów B konieczna jest zwykła kontrola, dość dokładne pomiary
zapasów oraz dość rozsądny okres pomiędzy przeglądami (np. system okresowych przeglądów).

38 Alfares H. K. and Turnadi R., 2018, "Lot sizing and supplier selection with multiple items, multiple periods, quantity
discounts, and backordering," Computers & Industrial Engineering, vol. 116, s. 59-71.
39 Laporte G., Musmanno R., Ghiani. G, 2004, Introduction to Logistic System Planning and Control. Wiley.
Silver E. A., Pyke D. F., Peterson R., 1998, Inventory Management and Production Planning and Scheduling. Wiley s. 784.
Muckstadt J. A. and Sapra A., 2010, Principles of Inventory Management. New York: Springer.
40 Reid R. D. and Sanders N. R., 2011, Operations Management.
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Wyroby C wymagają najniższego poziomu kontroli, np. systemu dwóch pojemników. Ten ostatni

dzieli przychodzące zamówienie na dwa osobne pojemniki. Jeden pojemnik jest przydzielony na
hali produkcyjnej, aby pracownicy mogli pobrać produkty, których potrzebują. Drugi pojemnik jest

przydzielany w magazynie i powinien mieć wystarczającą liczbę sztuk żeby pokryć normalne
zapotrzebowanie w warunkach stabilnego popytu w ciągu jednego cyklu uzupełniania zapasów41.

4.2.
PROSTE PODEJŚCIA DO OKREŚLENIA WIELKOŚCI
ZAMÓWIENIA
Kontrola zapasów ma na celu zapewnienie osiągnięcie pożądanego poziomu obsługi klienta,
realizacji opłacalnych operacji oraz minimalizacji kosztów zapasów. W celu osiągnięcia tych celów

firma powinna w pierwszej kolejności określić właściwą liczbę zamówień dla każdego typu
produktu. Kontrolę zapasów przeprowadza się zgodnie z zasadą pojedynczej sztuki lub tak
zwanej

jednostki

magazynowej

SKU

(ang.

stock-keeping

unit).

Na

Rysunku

zaprezentowane są powszechnie znane, proste ujęcia określenia wielkości zamówień43.

Partia na partię

t—s Zamówienie pokrywa całkowite
zapotrzebowanie.
1—

Stała wielkość partii

Każdorazowe składanie zamówień
takiej samej wielkości.

System min-max

i=£> Zamówienie składane w momencie
spadku poziomu zapasu poniżej
ustalonego poziomu minimalnego.
Zamawiana wielkość stanowi różnicę
pomiędzy ustalonym poziomem
zapasu maksymalnego a wielkością
dostępnego zapasu.

Zamówienie dla
n okresów

i=£> Wielkość zamówienia pokrywa
zapotrzebowanie kolejnych n okresów.

Rysunek 4.1. Najbardziej znane proste ujęcia określania wielkości zamówienia
Źródło: Reid R. D. and Sanders N. R., 2011. Operations Management, s. 446.

41 Tamże.
42 Tamże.
43 Waters D., 2003, Inventory Control and Management. Wiley.

4.142.
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W przeciwieństwie

do

prostych

ujęć pokazanych

na

Rysunku

4.1.

w ostatnich

dziesięcioleciach opracowano szereg modeli matematycznych - modeli zapasów, które

wspomagają określanie wielkości zamówień i minimalizują koszty zapasów. Najprostszymi
formami są modele ekonomicznej wielkości zamówienia (ang. EQQ) i modele ekonomicznej
wielkości produkcji (EPQ), w przypadku których problem wielkości partii opiera się na pojedynczej

sztuce, pojedynczym dostawcy, pojedynczym okresie, stałym popycie bez niedoborów i rabatów.
Od czasu opracowania modelu EOQ przez Harrisa44, w 1913 roku, zastosowano liczne modele

i metody charakteryzujące się nieustannie wzrastającym poziomem złożoności w odniesieniu do

różnych wersji zagadnienia określania wielkości partii. Niezliczone modele dotyczyły różnych
układów praktycznych cech, do których zalicza się wielu dostawców, różnorodne grupy
produktów, różnorodne cykle uzupełniania zapasów, ciągły lub dyskretny czas obserwacji, ciągłe

lub dyskretne funkcje gęstości prawdopodobieństwa w przypadku niepewnej teraźniejszości,

niedoborów, rabatów ilościowych i znaczniej więcej cech45.

4.3.
KLASYFIKACJA PROBLEMÓW, MODELI I POLITYKI
ZAPASÓW
Zależnie od natury popytu dotyczącego poszczególnych produktów możliwe jest rozróżnienie

poszczególnych kierunków kontroli zapasów. Jedną z najbardziej użytecznych klasyfikacji popytu
zaproponował w

1965

roku

Orlicky46.

Wprowadził on

pojęcie „niezależnego popytu”

(ang. independent demand) w celu wyjaśnienia różnego rodzaju popytu na wyroby, na którego

wysokość wpływają przede wszystkim warunki rynkowe co w sposób zasadniczy odróżnia go od

„popytu zależnego” (ang. dependent demand), który jest w sposób bezpośredni uwarunkowany
przez popyt na inne, powiązane z nimi wyroby. Typowym przykładem popytu zależnego są
surowce,

wyprodukowane

podzespoły,

wykupione

lub wyprodukowane

części,

dodatki

i akcesoria47.
Metody planowania zapotrzebowania materiałowego (MRP - ang. Materials Requirements

Planning) są właściwymi technikami do ujęcia kwestii zapasu produktów, których popyt jest

uzależniony od popytu na inne wyroby, spotykanego w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
44 Ziukov S., 2015, "A literature review on models of inventory management under uncertainty," Business Systems &
Economics, vol. 5, no. 1, s. 26-26.
45 Alfares H. K. and Turnadi R., 2018, "Lot sizing and supplier selection with multiple items, multiple periods, quantity
discounts, and backordering," Computers & Industrial Engineering, vol. 116, s. 59-71.
46 Silver E. A., Pyke D. F., and Peterson R., 1998, Inventory Management and Production Planning and Scheduling. Wiley, s.
784.
Liang Y., 1997, "The Development of an Intelligent Inventory Management System," Ph.D., Department of Computer and
Mathematical Sciences, University of Salford, Salford.
47 Tamże.
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Kluczowymi etapami

planowania zapotrzebowania

materiałowego

są

listy

materiałowe,

harmonogram główny produkcji i rejestratory zapasu. Ze względu na powyższe etapy, system

planowania zapotrzebowania materiałowego rozpoznaje takie działania jak: dostosowanie ilości
zamówień, wypuszczanie nowych zamówień produkcyjnych, przyspieszanie spóźnionych
zamówień. Planowanie zapotrzebowania materiałowego jest czymś więcej niż systemem kontroli

zapasów, zawiera ono również projektowanie i harmonogramowanie procesów4849
.
W

odniesieniu

do

zapasów

uwarunkowanych

wielkością

“niezależnego

popytu”,

zidentyfikowano już wiele zróżnicowanych problemów wykorzystując w tym celu istotny opis
systemu zapasów, dla którego skonstruowano już kilkaset tysięcy modeli planowania zapasów

(por. Rysunek 4.2)49 Typowym najprostszym modelem planowania zapasów na wyroby
charakteryzujące się występowaniem niezależnego popytu, jest model EOQ, podczas gdy model
EPQ odnosi się do wyrobów, których wielkość zapotrzebowania zależy od popytu na inne wyroby.

Klasyfikacja problemu z zapasami
Charakterystyka

Atrybuty

Liczba artykułów

Jeden lub wiele
Stały, stochastyczny, statyczny lub dynamiczny

Popyt

Czas realizacji (Lead Time)

Stały lub stochastyczny

Lokalizacja zapasu

Jedna lub wiele

Braki towarowe

Backorders or lost sales

i

Proces modelowania zapasów
1. Dokładna weryfikacja stanów zapasów, wskazanie cech i
założeń ich dotyczących.

2. Opracowanie całkowitego rocznego równania kosztowego.

Proces decyzyjny
1. W jaki sposób kontrolować zapasy?
2. Jaka wielkość powinna zostać
zamówiona?
3. Kiedy składać zamówienia?

3. Optymalizacja równiania kosztowego celem znalezienia
optiumum pomiędzy wielkością zamówienia (order quantity) a
punktem ponownego zamówienia (reorder point).

Rysunek 4.2. Klasyfikacja, modelowanie i procesy decyzyjne w kontekście pojawiających się
problemów z zapasami
Źródło: Liang J., 2011. The Development of an Intelligent Inventory Management System, s. 3-4

48 Tamże.
49 Tamże.
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Barancisi i in. 50 zaprezentowali również rezultaty prac badawczych służące właściwej
klasyfikacji modeli zapasów. Zaproponowana przez nich klasyfikacja przedstawiona jest na

Rysunku 4.3, który dzieli modele zapasów na 12 głównych klas modeli. Mimo, iż ustanowiono tę

klasyfikację 35 lat temu, informacje w niej zawarte nieustannie są wyznacznikami modeli
sterowania

zapasami

wykorzystywanymi

po

dzień

dzisiejszy

w

przedsiębiorstwach

produkcyjnych51.

Rysunek 4.3. Schemat klasyfikacji modeli zapasów (Barancsi)
Źródło: Liang J., 2011. The Development of an Intelligent Inventory Management System, s. 20

4.4.
POJEDYNCZE CENTRUM DYSTRYBUCJI, MODELE
ZAPASÓW JEDNEGO TOWARU
W ramach tego rozdziału autorzy ograniczyli zakres jedynie do przeglądu najpospolitszych
podstawowych modeli pojedynczego centrum dystrybucji, (deterministycznych i stochastycznych)

modeli zapasów i przebadali, w jaki sposób została przeprowadzona optymalną konfiguracja

50 Barancsi E. i in., 1983, "A Report of Research on Inventory Models," Engineering Costs and Production Economics, vol. 7,
s. 127-136.
51 Liang Y., 1997, "The Development of an Intelligent Inventory Management System," Ph.D., Department of Computer and
Mathematical Sciences, University of Salford, Salford.
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parametrów analizowanych modeli. W literaturze (np.5253
) dostępne są znacznie bardziej

zaawansowane modele i metody planowania zapasów charakteryzujące się znacznie bardziej

rozbudowanym opisem i ograniczeniami.
Punktem wyjściowym wyprowadzenia wszystkich modeli jest zastosowanie równania

dynamiki systemu dla zapasów. W każdym przypadku zapasy mogą kumulować się pomiędzy
etapami w danym procesie, pomiędzy czynnościami w operacjach, oraz pomiędzy operacjami w

całej sieci dostaw. Bez względu jednak na to jakie produkty są przechowywane i gdziekolwiek

zapas I(t) się akumuluje, do takich sytuacji będzie dochodzić ze względu na różnice pojawiające
się na każdym etapie w kontekście czasu czy tez wielkości podaży

r(t)

oraz popytu

d(t)

w poszczególnych lokalizacjach zapasu. Problem ten zobrazowany jest w postaci zbiornika wody

pokazanego na Rysunku 4.4.53 W rezultacie pojawia się następujące równanie różniczkowe
układu dynamicznego pierwszego rzędu: r (t) - d ( t) = dI (t)/^.

52 Laporte G., Musmanno R., Ghiani. G, 2004, Introduction to Logistic System Planning and Control. Wiley.
Muckstadt J. A. and Sapra A., 2010, Principles of Inventory Management. New York: Springer.
Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
Beckmann D. B. M. J., 2004. Inventory control, Models and Methods.
53 Laporte G., Musmanno R., Ghiani. G, 2004, Introduction to Logistic System Planning and Control. Wiley.
Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
Slack N., Chambers S., and Johnston R., 2006, Operations and Process Management: Principles and Practice for Strategic
Impact. Prentice Hall. Geunes J. P., 1998, "Lecture Notes in EIN 4333,".
Muravjovs A., 2015. "Inventory control system analysis using different simulation modelling paradigms," Ph.D., Transport
and Telecommunicatin Institue, Riga.
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Wpływ
(dostawa z poprzedniego
procesu)

r(t)

Szybkość
uzupełnienia
(Wpływ)

dl(t)

AI(t)

l(t)-l(t-1)

dt

At

At

r(t)-d(t) =

Popularną analogią z obszaru fizyki jest
zbiornik wody (dynamika przepływu płynu)

Czas

d(t)

Odpływ

l(t)

apasy

(Tempo popytu na podstawie
procesu wyjściowego)
Czas

r(t)-d(t) = dl(t)/dt

Tempo
popytu
(Odpływ)

Rysunek 4.4. Analogia pomiędzy dynamicznym system zapasów a zbiornikiem wody z zakresu
fizyki
Źródło: Slack N., Chambers S., and Johnston R., 2006. Operations and Process Management: Principles and Practice for

Strategic Impact, s. 281

W kontynuacji wprowadzono dwa rozdziały dotyczące nieco bardziej zaawansowanych modeli

optymalizacji zapasów. Ich treść jest dedykowana tylko w kontekście wartości informacyjnej dla
bardziej entuzjastycznie zainteresowanych czytelników, w przeciwnym razie można ją pominąć.

Z

jednej

strony

złożoność

matematyczna

tych

modeli

jest

większa,

co

oznacza,

że zainteresowany czytelnik powinien posiadać nieco większą wiedzę z zakresu rachunku

różniczkowego i rachunku prawdopodobieństwa (tylko w odniesieniu do rozdziału 4.6.). Z drugiej

jednak strony modele te są bliższe rzeczywistości i zapewniają lepszą wydajność w praktyce.
W każdym razie uważa się, że czytelnik posiadający jedynie podstawową wiedzę zapozna się z

całym potencjałem, jaki może zaoferować modelowanie zapasów, podczas gdy bardziej
zaawansowany matematycznie czytelnik będzie miał szansę zaabsorbować głębszy wgląd
w bardziej zaawansowaną teorię modelowania optymalizacji zapasów.

4.5.
DETERMINISTYCZNE MODELE ZAPASÓW ZE STAŁYM
WSKAŹNIKIEM PODAŻY
4.5.1.

Podstawowy model EQQ z ciągłym zaopatrzeniem

Zwykle te rodzaje modeli wykorzystywane są w sytuacjach, w których zamówienia składa się
do zewnętrznego dostawcy, podczas gdy zapas w optymalnych warunkach zachowuje się tak jak
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na Rysunku 4.554. Zakładając, że wskaźnik popytu

zapasów r(t) = r■ 8krone((ir (i■ T),...,i

d(t) = d = konst, wskaźnik uzupełnienia

= 0,1,2,...; T jest czasem cyklu (pomiędzy dwoma kolejnymi

zamówieniami), k jest ustalonym kosztem ponownego zamówienia, c jest kosztem zakupu

jednostki produktu, h = c■ p jest kosztem przechowywania zapasów w jednostce czasu, gdzie p
jest stopą procentową, a q jest wielkością zamówienia, dla której należy znaleźć optymalną

wartość. Należy tutaj również wskazać następującą relację: T = q/^. Funkcja całkowitego kosztu
w pojedynczym cyklu przyjmuje następującą formę55:

K q )=7z1r(k+c • q+h • I( q ) • t ( q ))

(1)

T(q)
gdzie średnia wartość zapasów w jedym cyklu wynosi:

i(q) = A fi(t)dt =—■ qT = q .
TJ

T

W ramach

22

minimalizacji funkcji kosztów, czyli: d^(-q)/. = 0, z uwzględnieniem r(t) -d(t) = dI(t/ ,
dq
dt
optymalną wartość ilości zamówienia i optymalnego cyklu można wyrazić w następujący sposób:
qOPT = q*=

2•k•d

h

„ , /7 * /
T* = /d

(2)

54 Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004. Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
55 Laporte G., Musmanno R., Ghiani. G, 2004. Introduction to Logistic System Planning and Control. Wiley.
Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004. Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
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Rysunek 4.5. Podstawowy model EOQ z ciągłym podaży
Źródło: Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004. Operations Research: Applications and Algorithms, s. 855

Przy założeniu, że niedobory s są również dopuszczalne (por. Rysunek 4.6.), wtedy funkcja
kosztu dla jednego cyklu przybiera postać56:

^(q, s) = y(k + c ■ q + h ■ I+ ■ T + u ■ s + v ■ S ■ T)

(3)

gdzie u jest jednostką kosztu niedoboru, v jest jednostkowym kosztem niedoboru w jednostce

czasu, średnie wartości I

i

S

można dostrzec na Rysunku 4.6, u ■ s jest zmiennym kosztem

pokrycia niedoboru, podczas gdy

v ■ S ■ T jest średnim kosztem pokrycia niedoboru. Po

wykonaniu kilku działań matematycznych, wyrażenie (3) przybiera następującą postać:

d d d■k
(q - s)2 ,
d
ss
u(q, s) =------ + d ■ c + h ■ ------ + u ■ s--------+ v-----q
2■ q
q
2■q

(4)

If Minimalizując funkcję kosztu, tj.: ^(q,s)^= 0;^(q,s))/^? = 0, wartość optymalna dla ilości

zamówienia

i

maksymalnego

dopuszczalnej wielkości

niedoboru

może

być wyrażona

następująco57:

qOPT

56 Tamże.
57 Tamże.

2k ■ d
(u ■ d )2
------------------ ;
h
(h + v) ■ h

h ■ qopT - u ■ d

sOPT

v+h

(5)
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Zapasy uzależnione od czasu
Rysunek 4.6. Podstawowy model EOQ z ciągłym popytem i dopuszczalnymi niedoborami
Źródło: Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004. Operations Research: Applications and Algorithms, s. 874

4.5.1. Podstawowy model EPQ z nieciągłą dostawą

Zwykle te rodzaje modeli wykorzystywane są w sytuacjach, w których wiele dóbr
wytwarzanych jest wewnątrz przedsiębiorstwa a nie pozyskiwanych od zewnętrznego dostawcy.

W takich przypadkach, popyt na produkty przedsiębiorstwa plasuje się na równym poziomie
d = D, co pozwala na produkcję własnych wyrobów z zastosowaniem modelu ekonomicznej
wielkości produkcji (EPQ) aniżeli w oparciu o tradycyjny model ekonomicznej wielkości partii

(EOQ) charakteryzujący się nieciągłymi dostawami. Model ekonomicznej wielkości produkcji
(EOQ) zakłada, że firma może produkować dane dobro w ilości r-jednostek w danym przedziale

czasu. W takich przypadkach zapas w normalnych warunkach zachowuje się tak jak
zaprezentowano na Rysunku 4.758.

Należy więc założyć, że wskaźnik popytu wynosi

d(t)=d = konst , podczas gdy wskaźnik uzupełnień przyjmuje formę:
r(t) = r-1(i■ T),i■ T < t <i■ T + T;else 0,if i■ T + T < t <i■ T + T + T ,

i = 0,1,2,...,

gdzie

1( i ■ T) jest wymuszeniem jednostkowym, podczas gdy r nazywa się często ciągiem impulsów
prostokątnych, T jest czasem cyklu, k jest kosztem uruchomienia serii produkcyjnej, c jest
kosztem zakupu jednostki, h jest kosztem przechowania jednej jednostki w zapasie przez okres*

58 Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
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jednego roku, podczas gdy q = T • r = T2 • r jest liczbą jednostek wyprodukowanych w ciągu

każdej serii produkcyjnej. Jeżeli chodzi o relację T =

oraz wyrażenia zobrazowane

na Rysunku 4.7, funkcja całkowitego kosztu w odniesieniu do pojedynczego cyklu przyjmuje

następującą formę59:

I+ = m ■ (T2 + T3)
2■T

v(ą) =1(k+c ■ ą+h ■ I+■ T);

(6)

l(t) À
£ż^. i+U/w^1^^)

Rysunek 4.7. Podstawowy model EPQ z nieciągłym ponownym popytem
Źródło: Winston W. L. and Goldberg J. B., Goldberg, 2004. Operations Research: Applications and Algorithms, s. 871

Po wykonaniu kliku działań matematycznych z uwzględnieniem relacji r (t) - d ( t) = dI( t)/^f,
wyrażenie (6) przybiera następującą formę:

k )/ ^
1
+d ■c +h ■

(7)

q

Zatem, po przeprowadzeniu dp(q)/ = 0, optymalną ilością ekonomicznej wielkości
/dą =

produkcji i optymalnego cyklu są:

59 Laporte G., Musmanno R., Ghiani. G, 2004, Introduction to Logistic System Planning and Control. Wiley.
Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
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qOPT = q

„. n * /
T* = /d

(8)

Dopuszczając niedobory s, cała procedura identyfikacji optymalnych wartości jest podobna
do wyżej opisanych w przypadku modelu ekonomicznej wielkości partii (EOQ), poza działaniami

matematycznymi, które przybrałyby nieco bardziej skomplikowaną formę. Celem uzyskania

informacji szczegółowych konieczne jest odwołanie się do referencji60.

4.6.
STOCHASTYCZNE MODELE ZAPASÓW Z CECHUJĄCE SIĘ
NIEPEWNOŚCIĄ
Środowiska i modele przedstawione w poprzednich rozdziałach opierają się o założenie,
że proces popytu i inne ważne zmienne mają charakter deterministyczny. Jednakże, hipoteza ta

naruszana jest w wielu codziennych sytuacjach. Celem tego rozdziału jest bezpośrednie
rozważenie niepewności w modelach zapasów, w których wartości opisane są za pomocą
zmiennych losowych, podczas gdy matematyczna struktura modeli może stać się znacznie
bardziej złożona61. Autorzy odnieśli się krótko do dwóch typowych modeli stochastycznych, czyli

modelu jednego okresu (Newsboy) oraz modelu ciągłego przeglądu zapasów. Czytelnika
zainteresowanego innymi modelami zachęca się do prześledzenia odpowiedniej literatury, np.62.

4.6.1. Stochastyczny model jednego okresu (Newsboy)

Stochastyczny model jednego okresu (Newsboy) jest wykorzystywany do obsługi składania

zamówień na produkty charakteryzujące się ograniczonym czasem użytkowania (np. zapasowe
części specjalistycznego wyposażenia, gazety, magazyny itp.) łatwo psujące się wyroby
(np. warzywa, owoce morza, świeże owoce itp.). W takich przypadkach niesprzedanych

lub nieużywanych towarów zwykle nie można przenosić z jednego okresu na drugi. Na koniec

okresów ich wartość jest obniżona (odzyskana wartość) a nawet mogą istnieć pewne koszty

60 Tamże.
61 Laporte G., Musmanno R., Ghiani. G, 2004, Introduction to Logistic System Planning and Control. Wiley.
Muckstadt J. A. and Sapra A., 2010, Principles of Inventory Management. New York: Springer.
Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
62 Tamże.
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związane z wycofaniem pozostałości towarów63. Jak się okazuje, powstanie funkcji kosztów

w przypadku ciągłego popytu przybiera formę64:

dC(q)
dq

d
dq

(9)

gdzie c jest jednostkowym kosztem nadwyżki ładunkowej,

c jest jednostkowym kosztem

niedoboru, ¿Z jest popytem na wyroby w danym okresie (wyrażonym liczbowo), f (d^ jest funkcją
jego gęstości prawdopodobieństwa, podczas gdy q jest ilością produktów przechowywanych w
zapasie, dla której należy znaleźć optymalną wartość q*. Po wyliczeniu

zastosowaniu

Leibniza

twierdzenia

oraz

rozważeniu

dC(q)/ = 0,
dq

skumulowanej

funkcji

**

q

q

F(q*) = P(D <q ) = f f (d)dd = J f ,d)dd, otrzymuje się następujący wynik65:
-X

F(q*) =

0

(10)

c0 )
*

z którego możliwe jest bezpośrednie obliczenie wartości q .

4.6.2. Stochastyczny model ciągłego przeglądu (Q, s)

W systemie ciągłego przeglądu (Q, s) zachowane jest powtarzalne monitorowanie pozio mu

zapasów dla każdej pozycji asortymentowe. Gdy tylko poziom zapasów spada poniżej ustalonego
z góry poziomu (punkt ponownego zamówienia, zwany również zapasem sygnału s), konieczne

jest zainicjowanie nowego zamówienia w celu uzupełnienia poziomu zapasów magazynowych
ilością optymalizującą poziom zapasów. Odpowiednio ustalone ilości Q i s muszą być obli czone

w taki sposób, by funkcja oczekiwanego kosztu w ramach cyklu G (Q, s) osiągnęła minimalną

wartość. Na Rysunku 4.8 przedstawiono cały mechanizm napędzający systemem zapasów,
w którym okres realizacji zamówienia t przyjmuje się jako stały66. Z Rysunku 4.8 można również
odczytać, że zoptymalizowany w taki sposób system wychwytuje nawet znaczne nieoczekiwane

63 Stevenson W. J., 2014, Operations management. McGraw-Hill Education.
64 Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
Blumenfeld D., 2009, Operations Research Calculations Handbook. CRC Group, 2009.
65 Blumenfeld D., 2009., Operations Research Calculations Handbook. CRC Group.
66 Laporte G., Musmanno R., Ghiani. G, 2004, Introduction to Logistic System Planning and Control. Wiley.
Muckstadt J. A. and Sapra A., 2010, Principles of Inventory Management. New York: Springer.
Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
Stevenson W. J., 2014, Operations management. McGraw-Hill Education.
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stopy popytu na poziomie zapasów bezpieczeństwa SS w czasie cyklu realizacji zamówienia.

(

)

Z drugiej strony, uśredniając, przewidywany zapas E I (t)

zawsze osiągnie górny poziomy

optymalnego zapasu bezpieczeństwa SS* dokładnie w momencie, gdy pojawi się optymalna ilość
zamówienia Q*. To odbywa się zwykle bez względu na stochastyczną dynamikę popytu
w optymalnym czasie realizacji zamówienia s*67.
Zasada optymalnego (Q,s) rzeczywistego zachowania systemu

KO

0

Wielkość
zamówienia /

zamówienia

Wielkość
zamówienia

Q

600 Przykład (Q,s) rzeczywistego zachowania systemu

Q

Ponowne
zamówienie
Zapas
bezpieczeństwa
Zapas
bezpieczeństwa

I

SS

T

___ ! T__

T

Złożenie
Otrzymanie Złożenie
Otrzymanie
zamówienia zamówienia zamówienia zamówienia

I

Czas

(Interwał ochronny = Czas realizacji)

Przykład optymalnego
(Q,s) przeciętnego
zachowania systemu

E(/(t))
600 ■

-A

Q
CD
bp 250 . —

f

Złożenie
Otrzymanie
zamówienia zamówienia

A

Q

-A

Q

Bardziej skomplikowany
przypadek: czas
realizacji jest losowy

*

\

S -A reorder

50

Q*= const

A

SS

0

T

Zapas
bezpieczeństwa

Czas (tygodnie)

SS = s - A • t

s * = const
cc
SS

* = const.

Optymalne wartości: *

Rysunek 4.8. Model stochastyczny ciągłego przeglądu (Q, s)
Źródło: Stevenson W. J., 2014. Operations management, s. 558, 574

Skupiając się jedyni na Rysunku 4.8 b), to okaże się, że oczekiwana funkcja kosztów G(Q,

s) jest sumą średniego kosztu składowania, średniego kosztu zamawiania, oczekiwanego

rocznego kosztu zamówienia i oczekiwanego zmiennego kosztu zaopatrzenia68:

f

G ( Q, s ) = h s - At+Q |+K-^
V
’
I
2J
Q

P■A

max(J)

J

■
(d-s)f(d) dd + c-A
+-------

Q

(11)

s

67 Laporte G., Musmanno R., Ghiani. G, 2004, Introduction to Logistic System Planning and Control. Wiley.
Muckstadt J. A. and Sapra A., 2010, Principles of Inventory Management. New York: Springer.
Winston W. L. and Goldberg J. B., 2004, Operations Research: Applications and Algorithms. Thomson Brooks/Cole.
68 Tamże.
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gdzie całka straty jest zwykle oznaczona przez n(s) , 2 jest średnim rocznym wskaźnikiem
popytu, 2
/q jest średnią liczbą zamówień złożonych w ciągu roku,

ustalonym kosztem

K ■ ^q jest średnim rocznym

zamówienia, h są średnimi rocznymi kosztami przechowania zapasów

w przeliczeniu na sztukę, P są oczekiwanymi rocznymi kosztami zamówienia, c jest

jednostkowym kosztem zakupu, d jest popytem w czasie realizacji zamówienia, f (d^ jest
funkcją gęstości prawdopodobieństwa, podczas gdy Q jest wielkością zamówienia. Wykonując

obliczenie

^G(Q,s)/=0;$G(Q,s)/q; = 0, otrzymuje się następujące nieliniowe całkowo-

różniczkowe równanie6970
:

Q=

2 ■ 2^[ K + P ■ n(s) ]
h

dn (s )
Q■h
------- =--------ds
P■2

(12)

Ponieważ układu (12) nie można rozwiązać analitycznie, opracowano kilka iteracyjnych procedur
numerycznych celem uzyskania optymalnych wartości Q*,

69 Tamże.
70 Tamże.
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5. ZAPASY BEZPIECZEŃSTWA
5.1.
ROLA ZAPASÓW BEZPIECZEŃSTWA W ŁAŃCUCHU
DOSTAW
Celem utrzymywania zapasów w łańcuchu dostaw jest przede wszystkim wyrównywanie

różnic pomiędzy popytem a podażą. Zapasy pozwalają na:
O utrzymywanie ciągłości dostaw do klientów w sytuacji, kiedy dostępność materiałów
surowców lub towarów jest ograniczona w czasie,

O zminimalizowanie czasu dostaw do klientów poprzez gromadzenie zapasów w centrach
dystrybucji, magazynach regionalnych, czy nawet w sklepach,

O zwiększanie wielkości sprzedaży poprzez dostępność towarów, których potrzebuje klient,
O ograniczenie kosztów funkcjonowania łańcucha dostaw poprzez możliwość wypełniania
środków transportu i minimalizację jednostkowych kosztów transportu,

O zakupy większych partii celem uzyskania rabatów.

Zapasy posiadają także negatywny wpływ na łańcuch dostaw. Wpływ ten przejawia się głównie

poprzez:
O koszty utrzymywania zapasów (infrastruktury magazynowej),
O deprecjację wartości zapasu (zmniejszanie wartości jednostkowej wynikającej z sytuacji
rynkowej np. w branży elektronicznej, przeterminowanie się towarów utrzymywanych

w zapasie),
O koszty zamrożenia

kapitału własnego, (który mógłby być wykorzystany w sposób

alternatywny np. na zakup dóbr szybciej rotujących),

O koszty pozyskania kapitału obcego na zakup zapasu (np. kredytu bankowego).

Zapas utrzymywany przez poszczególne podmioty łańcucha dostaw może być podzielony

na trzy grupy zwane składnikami struktury zapasu. Zapas zabezpieczający należy do części

nierotującej zapasu całkowitego i jest on ze wszech miar niezbędny do prawidłowego
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funkcjonowania

gospodarki zapasami w przedsiębiorstwie. Zapas zabezpieczający jest

utrzymywany dla zabezpieczenia przed:
O zmiennością popytu - odchyleniami popytu od prognoz wynikającymi ze zmienności

popytu, niedoskonałości przyjętych metod prognostycznych, zmienności losowej czy też
nieprzewidzianych sytuacji, na które progności nie mieli wpływu,
O zmiennością czasu cyklu uzupełnienia zapasów - wynikającą z trudności oszacowania czasu

cyklu uzupełniania zapasu, trudnościami dostawców w terminowej realizacji zamówień,

dużej zmienności czasów realizacji procesów transportowych, nieprzewidzianych zdarzeń
losowych (trudności pogodowe, awarie itp.).

Schematyczne ujęcie znaczenia zapasu zabezpieczającego w systemach uzupełnienia
zapasu przedstawia Rysunek 5.1. Na wykresie zapasu w czasie przedstawiono zarówno sytuację,

w której zapas zabezpieczający pozwala na utrzymanie dostępności towarów dla klienta w

sytuacji, w której sprzedaż rzeczywista jest większa od prognozowanej oraz w sytuacji, w której
czas dostawy jest dłuższy niż przyjęto w parametrach systemu uzupełniania zapasu.

Źródło: opracowanie własne
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Utrzymywanie zapasu bezpieczeństwa pozwala uniknąć sytuacji braku zapasu w przypadku
nieoczekiwanego wzrostu popytu lub wydłużenia się cyklu dostawy. Niezbędne informacje

do wyznaczenia zapasu zabezpieczającego to:
O oszacowanie odchylenia standardowego błędu prognozy popytu w cyklu uzupełnienia

zapasu Odlt. Do jego wyznaczenia konieczna jest znajomość:

o

prognozy średniej wartości popytu P,

°

odchylenia standardowego błędu prognozy s,

o

oczekiwanego czasu cyklu uzupełnienia zapasu T,

°

odchylenia standardowego czasu cyklu uzupełnienia oT,

O wymagany poziom obsługi; POP lub SIR oraz ich wartość. Poziom ten można wyznaczyć na

podstawie:

°

doświadczenia,

°

danych literaturowych,

o

porównań z konkurencją,

°

określonych wymagań odbiorców,

°

rachunku optymalizacyjnego przy znajomości kosztów utrzymywania zapasu

i kosztu wystąpienia braku w zapasie.

Poza zapasem zabezpieczającym w strukturze zapasa znajduje sią także część rotującą,
która z kolei stanowi zapas przewidziany do zaspokojenia bieżącego zapotrzebowania. Właściwa
struktura zapasu powinna obejmować część nierotującą, którą powinien stanowić tylko i wyłącznie

zapas zabezpieczający oraz część rotującą (zapas cykliczny). Jednak w wielu przypadkach zapas
nierotujący obejmuje również operacyjny zapas nadmierny. Z punktu widzenia bieżących potrzeb

uwzględniających uzasadnione zabezpieczenie przed większym niż przewidywano popytem lub/i
przed opóźnioną dostawą nie jest on uzasadniony. Jego obecność w strukturze zapasu może

tłumaczyć zakup spekulacyjny (np. wynikający z informacji o planowanym wzroście cen).
W przeciwnym razie zapas nadmierny należy uznać za nieuzasadnioną inwestycję, która

generuje koszty bez oczekiwanej wartości dodanej.
Struktura zapasu w przedsiębiorstwie może, zatem zawierać:
O cycle stock, zwany inaczej bieżącym lub obrotowym,
O safety stock, zwany inaczej zapasami bezpieczeństwa,
O surplus stock, zwany inaczej nadwyżką zapasów.

Prawidłowa struktura zapasu to taka, w której nie występuje zapas nadmierny. Oceniając
strukturę zapasu nie można jedynie porównywać stosunku zapasu zabezpieczającego do zapasu
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cyklicznego. Stosunek ten zależy od bardzo wielu czynników a jego wielkość nie stanowi
podstawy do wystawienia oceny funkcjonowania systemu uzupełniania zapasów. Stosunek
pomiędzy zapasem zabezpieczającym

a zapasem cyklicznym zależy w dużej

mierze

od: przyjętego poziomu obsługi klienta, zmienności zapotrzebowania, błędów prognoz a także

od zmienności czasu cyklu uzupełnienia zapasu. Na temat pozostałych czynników mających

wpływ na wielkość zapasu zabezpieczającego dowiesz się z kolejnego podrozdziału.

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA ZAPASY BEZPIECZEŃSTWA

5.2.

W poprzednim podrozdziale zaprezentowane zostały czynniki wpływające na wielkość
zapasu zabezpieczającego. Czynniki ten mają bezpośredni wpływ na wielkość zapasu
zabezpieczającego obliczonego zgodnie z formułami statystycznymi (więcej na temat obliczania

wielkości zapasów zabezpieczającego w kolejnym podrozdziale). W tym podrozdziale zajmiemy

się czynnikami mającymi wpływ na wielkość zapasu zabezpieczającego,
bezpośrednio

włączane

do

formuły

pozwalającej

na

obliczanie

które nie są

wielkości

zapasu

zabezpieczającego zgodnie z jego własnościami statystycznymi. Wśród czynników mających

wpływ na wielkość zapasu zabezpieczającego możemy wyróżnić:
O Etap cyklu życia produktu,

□ Okres trwałości produktu,
□ Istotność biznesowa,
□ Schemat sprzedaży,
□ Ograniczenia w dostawach,
□ Popyt,
□ Kontakty z klientami,
□ Koszty,
□ Liczba miejsc przechowywania.

Obliczanie wielkości zapasu zabezpieczającego na podstawie prognozy oraz szacowanego
błędu prognozy pozwala tylko i wyłącznie na zabezpieczenie dostępności towarów w ramach

przewidywanej charakterystyki popytu. Istotnym aspektem przy wyznaczaniu wielkości zapasu
zabezpieczającego jest znajomość fazy cyklu życia produktu, w którym akurat znajduje się

w analizowany towar. Możliwe fazy cyklu życia produktu przedstawiono na Rysunku 5.2.
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SPRZEDAŻ/ZYSKI ($)

Rysunek 5.2. Cykl życia produktu
Źródło: Kotler, 2014

Wyliczając wielkość zapasu zabezpieczającego na podstawie prognoz możemy z jednej

strony założyć, że to na etapie prognozowania powinien zostać uwzględniony cykl życia produktu.
Niemniej jednak warto zwrócić uwagę także na fazę cyklu życia produktu przy wyznaczaniu

wielkości zapasu zabezpieczającego. Zgodnie z przedstawionym na Rysunku 5.2. cyklem życia
produktu widać wyraźnie, że w przypadku wdrażania produktu na rynek i jego wzrostu zapas

zabezpieczający, które zamierzamy utrzymywać powinien być większy niż zakładamy z uwagi na

to, że sprzedaż rośnie i może być ona większa niż prognoza. Zatem w przypadku zbyt niskiego
zapasu zabezpieczającego może to doprowadzić do sytuacji, w której dostępność towarów dla

klienta będzie ograniczona i założony poziom obsługi klienta nie zostanie w konsekwencji

osiągnięty. W przypadku, gdy towar znajduje się w momencie wyjścia z rynku, wielkość zapasu
zabezpieczającego może być zaniżona w stosunku do wielkości wyliczonej na podstawie formuł

statystycznych. Dzieje się tak, dlatego, że popyt na ten towar spada. Nie ma, zatem konieczności
utrzymywania wysokiego zapasu zabezpieczającego gdyż sprzedaż rzeczywista z dużym
prawdopodobieństwem będzie niższa od prognozowanej a zatem zakładany poziom dostępności

towarów dla klienta będzie mógł zostać osiągnięty mniejszym zapasem zabezpieczającym.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na wielkość zapasu zabezpieczającego jest termin

przydatności do spożycia. Okres przydatności do spożycia to okres, w którym żywność zachowuje
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swoje właściwości i/lub jakość w warunkach dystrybucji, przechowywania i stosowania, których

nie można racjonalnie przewidzieć. Okres przydatności żywności do spożycia rozpoczyna się
z chwilą wyprodukowania i/lub zapakowania żywności71. Zapas zabezpieczający produktów

o krótkim okresie trwałości powinien być mniejszy z uwagi na duże ryzyko przeterminowania się
produktów i konieczności ich utylizacji. W sytuacji, kiedy konieczne jest utrzymanie wysokiego
poziomu obsługi klienta dla produktów o krótkim terminie ważności konieczne jest podjęcie innych
działań w ramach systemów uzupełnienia zapasu. Takim działaniem może być na przykład
zwiększenie

częstotliwości

dostaw

a

tym

o

samym

obniżenie

wielkości

zapasu

zabezpieczającego. Warto zauważyć, że wielkość zapasu zabezpieczającego zależy nie tylko od
parametrów popytu, ale także od długości i odchylenia czasu cykl uzupełniania. Jeśli zatem

skrócimy czas cyklu uzupełnienia zapasu i ograniczymy tym samym ryzyko opóźnień, wielkość
zapasu zabezpieczającego wymagana do osiągnięcia określonego poziomu obsługi klienta

będzie mniejsza. Oczywiście takie działanie spowoduje większą liczbę dostaw, niemniej jednak
ograniczy ryzyko przeterminowania się zapasu o krótkim terminie przydatności.

Istotność

biznesowa

ma

także

znaczenie

dla

określenia

wielkości

zapasu

zabezpieczającego. Pozycje asortymentowe o większej istotności dla prowadzonej działalności

biznesowej (mogą zostać wyznaczone na przykład za pomocą analizy ABC bazującej na zasadzie
Pareto) powinny mieć większy zapas zabezpieczający. Jest to spowodowane tym, że zwykle dla
tych pozycji powinien być utrzymywany wyższy poziom obsługi klienta. Wysoki poziom obsługi
klienta może być utrzymywany także dla pozycji asortymentowych o wysokiej marży

i stanowiących kluczowy asortyment z punktu widzenia sprzedaży. Braki w zapasie i obniżenie
poziomu obsługi klienta dla takich pozycji mogą być bardzo dotkliwe w skutkach dla prowadzonej

działalności biznesowej szczególnie, jeżeli dla tych pozycji wyznaczono w kontraktach z klientami
kary umowne w przypadku braku dostępności.

Na wielkość zapasu zabezpieczającego może mieć także wpływ schemat sprzedaży.
Schemat

sprzedaży

może

być

utożsamiany

m.in.

z

sezonowością

zapotrzebowania.

W przypadku, kiedy zapas zabezpieczający wyznaczany jest dla danej pozycji asortymentowej

raz w roku, sezonowość zapotrzebowania może spowodować, że dla jednej części roku zapas

zabezpieczający będzie znacznie przewyższał potrzeby wynikające z przyjętego poziomu obsługi
klienta a dla drugiej części roku niemożliwe będzie zrealizowanie założonego poziomu obsługi.
W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z sezonowością zapotrzebowania konieczne jest

podzielenie roku na okresy o zbliżonych parametrach popytu. Przykładowy podział roku na okresy
sezonowe przedstawiono na Rysunku 5.3.

71 Food Safety Authority of Ireland, 2017, Validation of Product Shelf-life, s. 4.
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Rysunek 5.3. Sezonowość popytu
Źródło: opracowanie własne

Dla każdego z okresów sezonowych (zarówno dla większej jak i mniejszej sprzedaży)

konieczne staje się za ten wyliczenie zapasu zabezpieczającego, który będzie obowiązywał w tej
części

roku

takie

działanie

pozwala

nie

tylko

na

dostosowanie

wielkości

zapasów

zabezpieczającego do aktualnych potrzeb, ale także na realizację założonego poziomu obsługi

klienta przy możliwie jak najniższych kosztach.
Zgodnie z teorią ograniczeń każdy system posiada swoje ograniczenie (lub ograniczenia).

To ograniczenie warunkuje efektywność całego systemu. W przypadku powiązania zapasu
zabezpieczającego z ograniczeniami związanymi z zaopatrzeniem należy zwrócić uwagę,

że zapas zabezpieczający pozwala na częściowe wyeliminowanie ograniczeń wynikających
z procesu zaopatrzenia. Zapas zabezpieczający może na przykład pozwolić na prowadzenie

działalności produkcyjnej lub handlowej w sytuacji braku dostępności materiałów lub towarów.
Dzieje się tak na przykład w sytuacji: awarii u producenta lub dostawcy, wystąpienia

nieoczekiwanych trudności związanych z sytuacją pogodową, brakiem surowców u dostawcy
uniemożliwiający prowadzenie mu procesu produkcyjnego itp. Ograniczeniem po stronie

zaopatrzenia może być także określenie terminów składania zamówień (wymuszenie systemu

przeglądu okresowego). Wszystkie z wymienionych wyżej sytuacji mogą wystąpić w łańcuchu
dostaw i mogą one w konsekwencji prowadzić do ograniczenia dostępności towarów dla klientów.
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Ilość ograniczeń wynikających z procesu zaopatrzenia, warunkujących dostępność materiałów
surowców czy tez kupowanych towarów wpływa na wielkość zapasu zabezpieczającego, jaki

przedsiębiorstwo musi zgromadzić celem realizacji założonego poziomu obsługi klienta.
Popyt i jego charakterystyka mają oczywisty wpływ na wielkość zapasu zabezpieczającego.

Cechami charakterystycznymi popytu są m.in.: prognozowana wielkość, szacowny błąd
prognozy, sezonowość popytu. Kolejną cechą charakterystyczną popytu może być jego rozkład

teoretyczny. Na Rysunku 5.4. przedstawiono rozkłady normalne zmiennej, którymi można opisać

popyt z punktu widzenia potrzeb logistyki.

Rysunek 5.4. Rozkłady normalne
Źródło: http://quantup.pl

Przedstawione na Rysunku 5.4. rozkłady normalne różnią się od siebie wartością średnią

zmiennej oraz jej odchyleniem standardowym. Wartość średnia wpływ na to dla jakiej wartości na
osi x będzie

największe prawdopodobieństwo (gęstość) jego wystąpienia. Odchylenie

standardowe wpływa na skupienie gęstości prawdopodobieństwa wokół wartości średniej.

Im odchylenie standardowe mniejsze tym gęstość prawdopodobieństwa dla wartości średniej jest

większa. W przypadku popytu ma to takie konsekwencje, że im mniejsze odchylenie standardowe
tym

większe

prawdopodobieństwo,

że

popyt

w

kolejnym

okresie

będzie

zbliżony

do prognozowanego (lub średniego). Rozkład teoretyczny popytu ma wpływ na określenie
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wartości wskaźnika bezpieczeństwa. Zatem aby prawidłowo wyznaczyć wielkość zapasu
zabezpieczającego konieczna jest nie tylko znajomość wielkości prognozy, szacowanego błędu

tej prognozy, ale także wiedza na temat rozkładu prawdopodobieństwa popytu.

Kontakty

z

klientami

czynnik

istotny

stanowią

wpływający

na

wielkość

zapasu

zabezpieczającego. Metody, narzędzia i techniki, które pozwalają na wymianę informacji
pomiędzy

klientem

a

dostawcą

umożliwiają

zmniejszenie

zapasu

zabezpieczającego

zmniejszenie zapasu zabezpieczającego. Wynika to przede wszystkim ze:
O zwiększenia wiarygodności dostaw, czyli obniżenia odchylenia standardowego czasu cyklu

uzupełnienia zapasu,
O bliższych relacji pomiędzy klientem a dostawcą, które umożliwiają także skrócenie samego

cyklu uzupełniania zapasów na przykład poprzez wprowadzenie elektronicznej wymiany

danych,
O wspólnego planowania, prognozowanie i uzupełniania zapasów, które pozwala na

zwiększenie

trafności

prognoz

a

co

za

tym

idzie

na

zmniejszenie

odchyleń

zapotrzebowania.

Wszystkie z wyżej wymienionych czynników wpływają w konsekwencji na obniżenie

wielkości zapasu zabezpieczającego.

Utrzymywanie zapasu zabezpieczającego generuje koszty. Najprostszy sposób obliczenia

kosztów utrzymania zapasów bazuje na wartości zapasu oraz współczynniku kosztu utrzymania
zapasu. Formułę obliczeniową na koszt utrzymania zapasu zaprezentowano poniżej.

Css = SS-pp-p

(13)

Css — koszt utrzymania zapasu bezpieczeństwa

pp — cena zakupu
p — wskaźnik kosztu utrzymania zapasu
Zgodnie z powyższą formułą wzrost wielkości zapasu zabezpieczającego powoduje wzrost

kosztów jego utrzymania. W omawianych powyżej zależnościach przyjęto założenie, że wielkość
zapasu zabezpieczającego wynika z innych czynników (np. trafności prognoz, fazy cyklu życia

produktu itp.). Konsekwencja tak obliczonego zapasu zabezpieczającego był koszt jego
utrzymania. Do określenia wielkości zapasu zabezpieczającego można podejść także z drugiej

strony. Znając dostępny budżet kosztów utrzymania zapasu można obliczyć wielkość zapasu
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zabezpieczającego, jaka

może

być zgromadzona

i w konsekwencji

określić możliwy

do osiągnięcia poziom obsługi klienta.
Kolejnym czynnikiem wpływającym na wielkość zapasu zabezpieczającego w łańcuchu

dostaw jest także liczba lokalizacji, w których ten zapas jest utrzymywany. Centralizacja zapasu
powoduje, że aby zrealizować założony poziomu obsługi klienta potrzeba mniejszego zapasu niż
w przypadku rozproszenia zapasu w kilku lokalizacjach. Wynika to z centralizacji popytu.

Odchylenie

standardowe

popytu

scentralizowanego jest mniejsze

niż suma

odchyleń

standardowych popytów rozproszonych (realizowanych z kilku lokalizacji). Zależność ta jest
proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego liczby lokalizacji, z których są prowadzone wydania
(a zatem i z liczby lokalizacji, w których utrzymywany jest zapas zabezpieczający). Zależność ta
nazywana jest w logistyce prawem pierwiastka kwadratowego. Zależność pomiędzy zapasem

zabezpieczającym w warunkach centralizacji zapasu (jeden magazyn centralny obsługujący

określony rynek) a zapasem zabezpieczającym zdecentralizowanym (wiele magazynów
regionalnych, z których każdy obsługuje wydzieloną część określonego rynku) przedstawia
poniższa formuła:

— ^SSRWH1 + SSRWH2+SSRwH3 +
+ SSRWHn
SSCWH - zapas bezpieczeństwa w magazynie centralnym
SSCWH

(14)

SSRWHn - zapas bezpieczeństwa w magazynie regionalnym n
Przekształcając powyższą formułę można obliczyć, jaka jest zależność wielkości zapasu
zabezpieczającego w sieci rozproszonej od ilości lokalizacji, w których ten zapas jest

gromadzony. Poniższa formuła prezentuje właśnie tą zależność:

2n=iSSWi

SSRWj

(15)

n

^ SSrWi — suma zapasu zabezpieczającego w sieci składającej się z n magazynów regionalnych
i=1
n

^ SSRWj — suma zapasu zabezpieczającego w sieci składającej się z m magazynów regionalnych
j=i

n — liczba magazynów regionalnych w i — tej sieci

m — liczba magazynów regionalnych w j — tej sieci
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Jak wynika z zaprezentowanych powyżej formuł zapas zabezpieczający jest zależny od ilości
lokalizacji. Zatem aby minimalizować wielkość zapasu zabezpieczającego należy ten zapas

centralizować. Takie postępowanie ma oczywiście swoje negatywne strony związane ze
zwiększeniem kosztów transportu a także możliwym wydłużeniem czasu dostawy do klienta.

5.3.

OBLICZANIE ZAPASÓW BEZPIECZNYCH

Zapas zabezpieczający może być obliczany na trzy sposoby, jako wartość:
□ stała,
□ zależna od czasu pokrycia średniego zapotrzebowania,
O wyliczona na podstawie zmiennych statystycznych.

W przypadku, kiedy zapas zabezpieczający przyjmuje wartość stałą może ona wynikać m.in.
z:
O wielkości dostępnej przestrzeni magazynowej,

□ określonej wielkości jednostki ładunkowej,
□ minimalnej wielkości zamówienia od dostawcy bądź oferowanych wielkości zamówienia dla
klientów,

□ wielkości określonej w umowie pomiędzy dostawcą i odbiorcą.

W przypadku określenia stałej wielkości zapasu zabezpieczającego realizowany poziom
obsługi klienta stanowi wypadkową zapasu zabezpieczającego oraz obowiązujących w danym

czasie wartości parametrów popytu (jego wielkości i zmienności reprezentowanej przez
odchylenie standardowe) oraz czasu cyklu uzupełniania zapasu i jego odchyleń.
Zapas zabezpieczający może być także określany na podstawie wartości wskaźnika pokrycia

(wskaźnik pokrycia pokazuje na ile jednostek czasu na przykład dni średniego zapotrzebowania

wystarczy określona wielkość zapasu). W tym przypadku określa się nie samą wielkość zapasów,

ale to na ile dni średniego zapotrzebowania zapas ten powinien wystarczyć. Wartość wskaźnika
pokrycia może odnosić się zarówno do prognozowanej wielkości sprzedaży w bieżącej jednostce
terminowania (np. w miesiącu) lub w jednostce kolejnej. Często stosowanym rozwiązaniem jest

określenie wielkości pokrycia zapasem zabezpieczającym na koniec miesiąca. Definiuje się
wówczas na ile jednostek terminowanie (np. dni) powinien wystarczyć zapas, który pozostanie na

końcu miesiąca. Takie rozwiązanie zaprezentowano w Tabeli 5.1. Do wyliczeń zastosowano

założenie, że miesiąc ma 20 dni roboczych.
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Tabela 5.1. Zasoby bezpieczeństwa, jako pokrycie zapasów - przykład

Prognoza
Pokrycie zapasem
zabezpieczającym [dni]
Zapas zabezpieczający
na koniec miesiąca w
odniesieniu do bieżącego
miesiąca
Zapas zabezpieczający
na koniec miesiąca w
odniesieniu do kolejnego
miesiąca

Miesiąc
m+1
200

Miesiąc
m+2
240

Miesiąc
m+3
320

Miesiąc
m+4
400

5

5

5

5

50

60

80

100

60

80

100

-

Źródło: opracowanie własne

Określanie zapasu zabezpieczającego, jako pokrycia zapasem na określoną liczbę jednostek
terminowania w praktyce jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Wskaźnik pokrycia dostosowuje,

bowiem wielkość zapasu zabezpieczającego do aktualnych lub prognozowanych potrzeb.

Dlatego też bez zmieniania założenia na temat wielkości wskaźnika pokrycia zapasem
zabezpieczającym można oczekiwać od systemu uzupełniania zapasów dostosowywania się do

aktualnych lub prognozowanych potrzeb.
Kolejnym sposobem na obliczenie zapasu zabezpieczającego jest odniesienie się do

podejścia statystycznego. Zapas zabezpieczający, w podstawowym modelu statystycznym, jest
wyznaczany zgodnie z formułą72:

SS = vsPT

(16)

gdzie:

w - współczynnik bezpieczeństwa zależny od przyjętego poziomu obsługi oraz typu rozkładu

częstości występowania wielkości popytu,
sPT - zmienność (odchylenie standardowe) błędu prognozy popytu w cyklu uzupełnienia zapasu.

72 Stadler H., Kilger C., Meyr H. (Ed.), 2015, Supply Chain Management and Advanced Planning Concepts, Models, Software
and Case Studies, Springer, s. 150.
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W przypadku współczynnika bezpieczeństwa, jak wspomniano wcześniej, należy zwrócić
uwagę

także

na

typ

rozkładu

częstości

występowania

wielkości

popytu.

Oznacza

to, że identyfikując parametry profilu popytu należy zidentyfikować także jego podobieństwo do

jednego z rozkładów teoretycznych (wspomniano o tym w Rozdziale 5.2).
Wartość sPT zależy od zmienności zapotrzebowania (popytu) i zmienności czasu cyklu

uzupełnienia zapasu. Aby poprawnie obliczyć zapas zabezpieczający należy również wziąć pod
uwagę zmienność popytu (błędy prognoz) oraz zmienność czasu cyklu uzupełniania zapasu.

Można w tym przypadku wyróżnić trzy możliwe warianty.
O wariant 1: jeżeli mamy do czynienia ze zmiennym popytem (sP > 0) oraz stałym

(powtarzalnym) czasem cyklu uzupełniania zapasu (oT = 0). Funkcjonowanie systemu

uzupełniania zapasu w takich warunkach przedstawiono na Rysunku 5.5.

Rysunek 5.5. Funkcjonowanie systemu uzupełniania zapasu w warunkach zmiennego popytu i
stałego cyklu uzupełniania zapasu
Źródło: opracowanie własne

W sytuacji zmiennego popytu, ale stałego czasu cyklu uzupełniania zapasu do obliczenia
odchylenia standardowego popytu w cyklu uzupełniania zapasu (sPT) stosuje się formułę:

sPT = sP • 7(r + To)

(17)
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gdzie:

sP - standardowy błąd prognozy,

T- czas cyklu uzupełniania zapasu,
To - czas cyklu przeglądu zapasu.

O wariant 2: Jeżeli mamy do czynienia ze stałym popytem (sP = 0) oraz zmiennym czasem

cyklu uzupełniania zapasu (oT > 0). Funkcjonowanie systemu uzupełniania zapasu w takich
warunkach przedstawiono na Rysunku 5.6.

Rysunek 5.6. Funkcjonowanie systemu uzupełniania zapasu w warunkach stałego popytu i
zmiennego cyklu uzupełniania zapasu
Źródło: opracowanie własne
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W sytuacji stałego popytu ale zmiennego czasu cyklu uzupełniania zapasu do obliczenia
odchylenia standardowego popytu w cyklu uzupełniania zapasu (sPT) stosuje się formułę:

sPT = P•sT

(18)

gdzie:

P - popyt prognozowany,
sT - odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełniania zapasu.

O wariant 3: Jeżeli popyt i czas cyklu uzupełniania zapasu są zmienne. Funkcjonowanie

systemu uzupełniania zapasu w takich warunkach przedstawiono na Rysunku 5.7.

Rysunek 5.7. Funkcjonowanie systemu uzupełniania zapasu w warunkach zmiennego popytu
cyklu uzupełniania zapasu
Źródło: opracowanie własne

W sytuacji stałego popytu, ale zmiennego czasu cyklu uzupełniania zapasu do obliczenia
odchylenia standardowego popytu w cyklu uzupełniania zapasu (sPT) stosuje się formułę:

sPT = sJsP2 • (T + To) + sT2 • P2

(19)

Planowanie Łańcucha Dostaw
gdzie:

T- czas cyklu uzupełniania zapasu,
To - czas cyklu przeglądu zapasu,
P - popyt prognozowany,

sP - standardowy błąd prognozy,
sT - odchylenie standardowe czasu cyklu uzupełniania zapasu.

Z punktu widzenia praktycznego najczęściej wykorzystywanym wariantem jest wariant trzeci,
który zakłada zarówno zmienność popytu jak i czasu cyklu uzupełniania zapasu. Trudności

stosowania podejścia statystycznego wynikają głównie z:
□ konieczności znajomości rozkładu teoretycznego popytu w celu prawidłowego określenia
wartości współczynnika bezpieczeństwa,

□ określenia

poziomu

obsługi

klienta

w

ujęciu

jest

trudne

rozwiązaniem

często

probabilistycznym,

które

do oszacowania we współpracy z klientem lub działem sprzedaży.

Pomimo

powyższych

trudności

podejście

statystyczne

jest

stosowanym z uwagi na możliwość dostosowania zapasu zabezpieczającego zarówno do
zmienności parametrów popytu, czasów cyklu uzupełnienia zapasu i jaki założonego poziomu
obsługi klienta.
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6. OPTYMALIZACJA PLANOWANIA
WYMAGAŃ DYSTRYBUCYJNYCH
Planowanie Potrzeb Dystrybucyjnych (ang. Distribution Requirements Planning - DRP) jest

jedną z metod optymalizującą zarządzanie dostawami wyrobów finalnych do sieci dystrybucji.

Planowanie zapotrzebowania rozpoczyna się na najniższym poziomie np. w punkcie sprzedaży

detalicznej i kończy na poziomie najwyższym np. w magazynie fabrycznym. Potrzeby na niższym

szczeblu są danymi wejściowymi kolejnego szczebla. Zapotrzebowanie z najwyższego szczebla
może być wykorzystane, jako dane wejściowe do pracy nad harmonogramem produkcji.
Zastosowanie tego systemu służy do zaplanowania poziomu i miejsca składowania zapasów

w całym łańcuchu dystrybucji. Popyt z centrów dystrybucyjnych jest wykorzystywany do tworzenia

harmonogramu popytu na zapasy i jest przekazywany na produkcję.
z

wcześniejszymi

prognozami

opracowany

zostaje

plan

produkcji,

Po porównaniu
zapotrzebowania

materiałowego oraz dystrybucji z rozkładem dostaw do poszczególnych centrów dystrybucji.
Dzięki DRP określa się poziom obsługi dla ogniw łańcucha dostaw mających bezpośredni kontakt
z klientem (wielkość partii, dostępność zapasu, terminy dostaw). System ten wspomaga też

przepływ informacji zintegrowany z systemem MRP i fizyczny przepływ wyrobów73.

Szczególne znaczenie w funkcjonowaniu łańcuchów dostaw (w tym także sieci dystrybucji)
ma przepływ informacji. Zniekształcenie przepływu informacji poprzez np. wydłużenie czasu
pomiędzy kolejnymi zamówieniami, długi czas potwierdzenia realizacji zamówienia powoduje

powstawanie coraz to większych wahań zapotrzebowania w górnej części łańcucha dostaw. Efekt
ten nazywany jest efektem byczego bicza. Schematyczne ujęcie zakłóceń informacyjnych

w łańcuchu dostaw na przykładzie zapotrzebowania w czasie przedstawiono na Rysunku 6.1.

73 Wang W., Fung R.Y.K., Chai Y., 2004, Approach of just-in-time distribution requirements planning for supply chain
management, International Journal of Production Economics, 91(2), 101-107, s. 102.
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Rysunek 6.1. Efekt domina w łańcuchu dostaw
Źródło: na podstawie Lee H.L., Padmanabhan V., Whang S., 1997. Information Distortion in a Supply Chain: The
Bullwhip Effect, Management Science, 43 (4), s. 546-558

Efekty występowania efektu byczego bicza są oczywiście szczególnie dotkliwe dla
podmiotów znajdujących się w górnej części łańcucha dostaw. Nie mniej jednak odczuwany jest
on również w sieciach dystrybucji. Wyeliminowanie (lub osłabienie tego efektu) stanowi
optymalizację przepływu materiałowego w obszarze dystrybucji.

Optymalizacja funkcjonowania przepływu materiałowego w sieci dystrybucji sterowanego

metodą DRP polega na optymalizacji parametrów tego przepływu oraz wejść informacyjnych.
Wśród nich można wymienić:
O czasy cyklu uzupełniania zapasów,
O czasy cyklu przeglądu zapasu,
O prognozy,
O sezonowość popytu,
O oferowane poziomy obsługi klienta,
O ilość miejsc lokalizacji zapasu w sieci dystrybucji.

Jednym z kluczowych czynników optymalizujących przepływ w sieci dystrybucji jest czas

cyklu uzupełniania zapasu (czas pomiędzy wystąpieniem potrzeby złożenia zamówienia
a dostawą) oraz czas cyklu przeglądu (czas pomiędzy kolejnymi decyzjami o składaniu

zamówienia). Wydłużanie okresów czasu

pomiędzy kolejnymi zamówieniami

74

powoduje
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zwiększanie odchyleń popytu, co z kolei wpływa na konieczność gromadzenie większego zapasu
zabezpieczającego u dostawców. Redukcja czasów przynosi odwrotne skutki. Istnieje wiele

rozwiązań redukujących czasy cykli uzupełniania i przeglądu zapasu (przeczytasz o nich

w rozdziale: Taktyka optymalizacji zapasów). Rekomenduje się również redukcję (o ile to

możliwe) poziomów decyzyjnych oraz fizycznych lokalizacji zapasów w sieci dystrybucji
minimalizując tym samym ilość przesunięć zapasu w drodze do klienta ostatecznego74.
Zgodnie z regułami metody DRP podstawowym wejściem informacyjnym jest prognoza

sprzedaży w ogniwach znajdujących się możliwie blisko klientów ostatecznych. A zatem

to trafność prognoz w dużej mierze decyduje o wynikach funkcjonowania tej metody planowania
przepływu materiałowego. Błędy prognoz w punktach sprzedaży detalicznej powodują, że cały

plan przepływu materiałowego staje się niedostosowany do aktualnych potrzeb. Poprawa

trafności prognoz zmniejszanie błędów prognoz stanowi, zatem narzędzie optymalizujące

planowanie i przepływ materiału w sieci dystrybucji. Więc na temat prognozowania przeczytasz
w rozdziale: Zarządzanie popytem i analiza scenariuszy procesu S&OP. W kontekście
prognozowania niektórzy autorzy sugerują zwiększenie horyzontu prognostycznego, co pozwoli

na redukcję efektu byczego bicza75.
Sezonowość popytu jest szczególnie istotna w planowaniu przepływu materiałowego w sieci
dystrybucji, gdy okresowe zapotrzebowanie na towary przewyższa bieżące moce produkcyjne lub

logistyczne. Optymalizując przepływ materiałów w sieci dystrybucji można tworzyć zapasy

sezonowe (ang. pre-built stock) produkując dobra w czasie zmniejszonego zapotrzebowania.

Takie rozwiązanie pociąga za sobą koszty utrzymywania zapasów, pozwala jednak na realizację

zamówień klientów w okresach zwiększonego zapotrzebowania76.
sezonowości

popytu

oraz

obciążania

zasobów

w

okresach

Informacje na temat

sezonowych

mogą

być

wykorzystywane w ramach opracowywania planu S&OP. Więcej na ten temat przeczytasz
w Rozdziale 8.1 Skuteczny proces S&OP.

Poziom obsługi klienta wpływa na przepływ materiałowy w sieci dystrybucji dwojako. Z jednej

strony zwiększenie poziomu obsługi klienta zwiększa zapas (przy założeniu realizacji modelu
MTS - więcej na ten temat w rozdziale: Hybrydowe planowanie push-pull) w danym ogniwie.

Z drugiej jednak strony zwiększona pewność dostaw (zmniejszone odchylenie standardowe
czasu cyklu uzupełniania zapasu) powoduje, że kolejne ogniwo sieci dystrybucji może zmniejszyć
swój zapas. Zasadne wydaje się, zatem umieszczanie głównego zapasu w tym ogniwie sieci
dystrybucji, w którym jego utrzymanie jest najtańsze.

74 Dolgui A., Proth J.M., 2010, Supply Chain engineering. Useful Mathods and Techniques, Springer, s. 121.
75 Tamże.
76 Stadler H., Kilger C., Meyr H. (Ed.), Supply Chain Management and Advanced Planning Concepts, Models, Software and
Case Studies, Springer, 2015, s. 50.
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Wpływ na wielkość zapasów sieci dystrybucji a tym samym na powstawanie efektu byczego

bicza ma również ilość lokalizacji zapasów. Ilość lokalizacji należy rozumieć zarówno, jako ilość
poziomów sieci dystrybucji jak i jako ilość lokalizacji na każdy poziomie sieci dystrybucji. Ilość
poziomów sieci dystrybucji bezpośrednio wpływa na siłę efektu byczego bicza: „zmienność popytu

(tj. rozbieżność popytu) zwiększa się wraz z przesuwaniem się w górę łańcucha dostaw"77. Wpływ

ilości lokalizacji zapasów na każdym z poziomów sieci dystrybucji na ogólny poziom zapasu został
szczegółowo opisany w rozdziale: Czynniki wpływające na stan zapasów bezpieczeństwa.

77 Dolgui A., Proth J.M., 2010, Supply Chain engineering. Useful Mathods and Techniques, Springer, s. 119.
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7. DOSTOSOWANIE POZIOMU
ZAPASÓW DO FAZY CYKLU ŻYCIA
7.1.

WPROWADZENIE

Zmiana środowiska gospodarczego przynosi nowemu zarządowi wyzwania związane

ze wzrostem cen materiałowych, zmiennego popytu i krótszych cyklów życia produktów. Obecnie

produkty wykorzystuje się w perspektywie krótko- i średniookresowej, są coraz szybciej
zastępowane nowymi modelami, zamiennikami, co sprzyja produkcji masowej i powiązanej z nią

korzyści skali. Szybka hiperprodukcja dodatkowo usprawnia harmonogramowanie produkcji,
zarządzanie utrzymaniem zapasów, czynnościami transportowymi. Pojawia się również potrzeba

rozważenia produkcji dokładnie na czas czy zasad szczupłej logistyki w celu zapewnienia
minimalnych ale wystarczających poziomów zapasów. Wszystkie te kwestie podnoszą ryzyko

i zmuszają firmy do większej elastyczności i przystosowawczości realizowanych procesów.
Poza tworzeniem nowych kanałów dystrybucyjnych światowa gospodarka i transparentne

ceny sprawiają, iż klienci stają się znacznie bardziej wpływowi i dobrze poinformowani. Nabywcy
stają się również bardziej świadomi światowej

konkurencji a popyt, w szczególności

na spersonalizowanie produktu o krótszych cyklach życia, również wzrasta. W tym rozdziale
zaprezentowano ważne fakty dotyczące cyklów życia obecnych produktów i wybranych znanych

modeli ujęć zarządzania zapasami. Jako że osobne ujęcia danego zagadnienia (np. kwestii
zapasów) nie dają efektywnych wyników, rozdział wyjaśnia dalej mechanizmy integracji

i koordynacji w celu radzenia sobie z kilkoma wzajemnie powiązanymi problemami. W łańcuchu

dostaw i logistyce istnieje wiele podejść do modelowania, ale tylko kilka z nich rozważa kilka
praktycznych współzależnych kwestii. Na przykład, utrzymywanie zapasów i decyzje w zakresie

transportu uzupełniają się nawzajem, dlatego modele ujęć które skupiają się wyłącznie na kwestii
tras przejazdów pojazdów odbiegają od nowego paradygmatu zarządczego i ujęć modelowych.
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7.2.

CYKL ŻYCIA PRODUKTU
Firma musi być skuteczna zarówno w rozwijaniu nowych produktów, jak i w zarządzaniu nimi

w obliczu zmieniających się gustów konsumentów, technologii i konkurencji. Produkty na ogół

przechodzą przez cykl życia, osiągając przewidywalną wartość sprzedaży i przynosząc

przewidywalne zyski. Przedsiębiorstwa wykorzystują cykle życia produktu (PLC - ang. Product
Life Cycle) do prześledzenia jego postępu oraz do zidentyfikowania strategii mających na niego
wpływ. Cykl życia produktu (PLC) rozpoczyna się od wprowadzenia i rozwoju produktu,
przechodzi potem w stronę wycofania i zniknięcia78. Jako że cykle życia charakteryzują się coraz

krótszym czasem od wprowadzenia na rynek do jego zniknięcia, okno czasowe zbierania korzyści

nie jest otwarte przez długi czas, zatem dochody i zyski osiągają znacznie niższe wartości.

Z drugiej strony, klienci coraz częściej żądają nowych i ulepszonych produktów, co oznacza, że
firmy muszą zwiększyć swoje koszty w zakresie badań i rozwoju, żeby dostarczyć im nowe

produkty i zaspokoić popyt79.

Rysunek 7.1. Cykl życia produktu
Źródło: Kotler, 2014

78 Alicia M.C., 1983, The Product Life Cycle Theory: Empirical Evidence. Journal of International Business Studies 14: s. 95
105.
79 Chopra S. and Meindl, P., 2007, Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson, New Jersey.
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W okresie masowej produkcji, na każdy produkt lub usługę nałożone jest pewne ograniczenie

czasowe. Wynika to z faktu, że obecnie firmy bazują na klasycznym kapitalistycznym

paradygmacie wzrostu i dlatego nie chcą produkować wyrobów w nieskończoność. Co więcej
części lub całe produkty po pewnym czasie użytkowania ulegają zniszczeniu (lub stają się
przestarzałe), tym sposobem produkt staje się bezużyteczny i jest zastępowany przez inny. Takie

działanie wspiera korzyść skali i sprzyja tworzeniu się wzrostu. Niemniej, skupiając się na
towarach związanych z modą, elektroniką, mechaniką lub też innymi typami wyrobów, cykle życia
produktów w porównaniu do historycznych wartości ulegają skróceniu. Specjalne przypadki

produktów/usług z krótkimi cyklami życia dostrzegalne są w branży mody i w dystrybucji łatwo
psujących

się

produktów (np.

świeżego jedzenia,

organów ludzkich,

krwi,

komórek),

w kampaniach reklamowych itp. W przypadku produktów charakteryzujących się krótkimi cyklami

życia, autorzy będą się do nich odnosić głównie w kontekście łatwo psujących się produktów.
Poza produkcją na skalę masową, należy rozważyć jeszcze inną ważna kwestię. W celu
zapewnienia najwyższej jakości produktów charakteryzujących się krótkimi cyklami życia

(zwłaszcza łatwo psującymi się), firmy muszą zapewnić usługi szybkiej odpowiedzi na potrzeby
klientów za pomocą znacznie bardziej elastycznych kanałów dystrybucji (zapewniające częste

przepływy materiałowe). Mając na celu osiągnięcie efektywnej i wydajnej produkcji oraz

dystrybucji o minimalnych ustalonych kosztach oraz spodziewanych minimalnych efektach
ryzyka, produkcja, zapasy, transport i inne czynności współpracujących procesów i/lub firmy

muszą być precyzyjnie zaplanowane z wyprzedzeniem.

Cykl życia produktu staje się ważny również z perspektywy środowiskowej, jako że wpływ
środowiska na długotrwałość przydatności wyrobu może być ukryty lub nieznany, jeżeli wszystkie

fazy cyklu życia nie są rozważone. Zasadniczo tak zwany ekoprojekt (projekt przyjaznych dla
środowiska produktów) skupia się na pięciu kluczowych obszarach: „projekt dla pozyskiwania
materiału”, „projekt dla produkcji”, „projekt dla transportu i dystrybucji” „projekt dla zastosowania”
(wraz z utrzymaniem) i „projekt dla końca życia”. Dla każdej fazy cyklu życia możliwe jest
wprowadzenie różnych usprawnień jednocześnie podejmując decyzje biznesowe związane
z cyklem życia produktu80.

7.3.

ZARZĄDZANIE PRZECHOWYWANIEM ZAPASÓW
Tradycyjne kanały dystrybucji ulegają transformacji ze względu wymagania oraz cechy

dystrybuowanych produktów lub usług. W krajach rozwiniętych nie można już połączyć osób,

80 Denac M., Obrecht M., Radonjic G., 2017, Current and potential ecodesign integration in small and medium enterprises:
Construction and related industries. Bus Strat Env: s. 1-13.
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żywności i na przykład odpadków przewożonych tym samym środkiem transportu. Przedsiębiorcy
muszą uwzględniać zestawy standardów i ram, wyznaczających sposoby obsługi różnego rodzaju

produktów (od utrzymywania temperatury, różnych środków i systemów transportu, itd.). Innym
istotnym czynnikiem wpływającym na kanały dystrybucji jest niepewność popytu. Możliwe jest
zastosowanie kilku ujęć prognostycznych, celem poprawnego oszacowania popytu i możliwości

planowania z wyprzedzeniem, obarczonych jednakże pewnym błędem szacunkowym, mającym
swoje odzwierciedlenie w efektach występowania nadmiernego lub też niedoboru zapasu.

W przypadku niedoboru zapasów możliwe jest jednakże przechowywanie większej ilości
wymaganych zapasów.

Tradycyjne branże, jak i niektóre tradycyjne ujęcia planowania miały na celu utrzymanie

zapasów na dużą skalę przez długi czas, co działaniem kosztownym oraz nieefektywnym
czasowo. Zmniejszanie zapasów łatwo psujących się produktów w magazynach detalistów jest

jedną z najważniejszych kwestii w wielu łańcuchach dostaw81. Do tej pory istnieje wiele podstaw
teoretycznych i podejść teoretycznych, ale wciąż nie ma pragmatycznego rozwiązania dla
detalistów, jak obchodzić się z zapasami zerowymi. Pomimo faktu, że wielu producentów stosuje

wciąż technikę just in time aby zmniejszyć wielkości gromadzonych zapasów, detaliści otrzymują
zamówione produkty (szczególnie te łatwo psujące się) we wcześniej określonych odstępach
czasowych82. Zatem ostatni szczebel łańcucha dostaw w szczególności dąży do posiadania

kanału dystrybucji ze scentralizowanym przypływem produktów od dostawców.
Do niedawna problemy produkcji i dystrybucji były rozważane osobno. Vahdani i in.83

twierdzi, że „tradycyjne zagadnienia harmonogramowania produkcji skupiały uwagę bardziej na
określeniu harmonogramu i dostępie do różnych wskaźników produkcji, zaniedbując planowanie

dostaw”. Również autorzy wyjaśniają, że badania nad planowaniem dostaw skupiły się ogólnie
na minimalizacji kosztów transportu łatwo psujących się produktów i nie uwzględniały wpływu
harmonogramowania produkcji na to planowanie. Artykuł Federgruena i in.84 jest jednym
z pierwszych, w którym równocześnie rozważano problemy produkcji i dystrybucji. W połowie lat

90 również inni badacze zdali sobie sprawę z faktu, że wspólne i zintegrowane planowanie może

być pomocne w zakresie takich współzależności jak harmonogramowanie produkcji i planowanie
tras przewozów. W szczególności obszary prognozowania, planowania zapasów, planowania

81 Singh T., Arbogast J.E., Neagu N., 2015. An incremental approach using local-search heuristic for inventory routing
problem in industrial gases. Computers & Chemical Engineering, 80: s. 199-210.
82 Vahdani B., Niaki S.T.A., Aslanzade S., 2017. Production-inventory-routing coordination with capacity and time window
constraints for perishable products: Heuristic and meta-heuristic algorithms. Journal of Cleaner Production, 161: s. 598-618.
83 Tamże.
84 Federgruen A., Prastacos G., Zipkin P.H., 1986. An allocation and distribution model for perishable products. Operations
Research, 34: s. 75-8.
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produkcji i zdolności produkcyjnych85 były przedmiotem studiów na potrzeby ich integracji
z wykorzystaniem systemów informacyjnych, które powinny gwarantować poprawną przepływ

informacji pomiędzy współpracującymi procesami i firmami.
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci przeprowadzono wiele badań poświęconych

problemowi marszrutyzacji zapasów, skupiających się na ostatnim szczeblu łańcucha dostaw.
Należy zwrócić uwagę, że problem produkcji w kwestii marszrutyzacji zapasów jest zwykle

rozważany poprzez koszt zaopatrzenia. W celu uzyskania zadowalającej koordynacji dokonano
przeglądu literatury, który uwypuklił również metodologie modelowania biznesowego86 które

koncentrują się na strukturze i architekturze oraz różne modele matematyczne wspomagających
definiowanie optymalnych planów dystrybucyjnych fizycznego przepływu produktów i usług.
Na przykład, Coelho oraz Laporte87 zaprezentowali mieszany model całkowitoliczbowego

programowania liniowego w celu integracji decyzji produkcyjnych i dystrybucyjnych w odniesieniu
do łatwo psujących się produktów. Amorim i in.88 opracowali model matematycznego

programowania z wieloma celami ukierunkowany na integrację działalności produkcyjnej
i dystrybucyjnej. Wspólny dla wszystkich znanych ujęć jest fakt, że 1) funkcja celu rozważa

minimalizację kosztów produkcji, transportu, przechowywania i ryzyka oraz 2) to, że uzyskane
plany dystrybucyjne są całkowicie operatywne i posiadające zdolność tylko do zastosowania
w codziennych działaniach. Mówiąc o kanałach dystrybucji, należy również rozważyć różne

decyzje,

które będą musiały być podejmowane równocześnie,

począwszy od strategii

długoterminowej do codziennych działań. Jako że ten temat jest dość złożony, zostanie umówiony

szczegółowo w następnej sekcji.

7.4.

DOSTOSOWAWCZE PRZECHOWYWANIE ZAPASÓW
Ze względu na bardzo krótkie cykle życia produktów planowanie łańcucha dostaw

(planowanie wymagań materiałowych,

produkcyjnych, transportowych itp.) powinno być

przeprowadzone z dużo większą ostrożnością niż w innych branżach (przechowywanie trwałych

produktów z długimi cyklami życia). Można dostrzec, iż efektywnym sposobem wykorzystywanym
w ramach zarządzania zapasami jest opracowanie mechanizmu koordynacji pomiędzy

85 de la Fuente M.V., Ros L., Ortiz A., 2010. Enterprise modelling methodology for forward and reverse supply chain flows
integration. Computers in Industry 61(7): s. 702-710.
86 Federgruen A., Prastacos G., Zipkin P.H., 1986. An allocation and distribution model for perishable products. Operations
Research, 34: s. 75-82.
87 Coelho L.C., Laporte G., 2014. Optimal joint replenishment, delivery and inventory management policies for perishable
products. Computers & Operations Research, 47: s. 42-52.
88 Amorim P., Günther H.O., Almada-Lobo B., 2012. Multi-objective integrated production and distribution planning of
perishable products. International Journal of Production Economics, 138: s. 89-101.
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produkowaniem i dystrybuowaniem produktów. Brak koordynacji prowadzi do utraty jakości
(a także do utraty produktów), co szczególnie tyczy się łatwo psujących się wyrobów.
„Wielowarstwowe łańcuchy dostaw powszechnie zmagają się z niezadowalającym poziomem

koordynacji pomiędzy poszczególnymi szczeblami”89. Możliwe jest również stwierdzenie, że słaba
koordynacja prowadzi do utraty efektywności i że firmy muszą starać się uwzględniać procesy

planowania poszczególnych przedsiębiorstw zlokalizowanych na kolejnych szczeblach do planów
swoich łańcuchów dostaw.
Poza słabą koordynacją pomiędzy procesami i poszczególnymi szczeblami łańcucha dostaw
nie należy zapominać o różnych czasach obserwacji i w konsekwencji podjętych na ich podstawie
decyzjach. Czasu nie można zatrzymać ani nawet pominąć, dlatego ważne jest rozważenie

decyzji w tym samym czasie. Wyraźnie widać do na przykładzie dystrybucji owoców i warzyw.

Dostawcy kupują pewien typ produktu od lokalnych producentów i sprzedają je na rynku
giełdowym. Innymi słowy i bardziej konkretnie, przykładowo kiedy statki pełne bananów

opuszczają port na przykład w Brazylii, to rynek giełdowy zapełnia się dużą liczbą tego typu ofert

produktów (duże ilości przy minimalnych kosztach). Decydenci sklepów detalicznych zazwyczaj
szacują popyt na nadchodzące miesiące na podstawie własnych odczuć i doświadczeń, tworząc
w ten sposób surowy plan taktyczny. Ten ostatni powinien odpowiadać minimalnej łącznej kwocie

kosztów stałych, minimalnym oszacowanym ryzykom i powinien posiadać także opcje integracji
planu za pomocą planu strategicznego i operacyjnego. Jest to szczególnie ważne ze względu na
fakt, iż na przykład problem zapasów powinien zostać rozwiązany na kilka miesięcy naprzód,
niemniej wpływa on na uzupełnione ilości codziennych operacji. Plan dystrybucji operacyjnej

powinien zatem nachodzić na plan taktyczny przez rozważenie kwestii zapasów. Ten rozdział w
dalszej części skupia się nie na dokładnych matematycznych ujęciach rozwiązania pojedynczych
lub powiązanych problemów, ale na architekturze biznesowej, która wiąże poszczególne decyzje,

problemy i przez to kilka ujęć statystycznego samouczącego się systemu. Z tego też powodu
zarządzanie łańcuchem dostaw jest szerokim zagadnieniem badawczym, a dalsze badania

koncentrują się na detalicznym łańcuchu dostaw lub na dwóch ostatnich szczeblach światowego
łańcucha dostaw.

Zanim zostanie wprowadzone ujęcie ciągłej optymalizacji dla lepszego planowania
przepływu produktów w detalicznym łańcuchu dostaw, należy uprzednio wyjaśnić kilka

najważniejszych decyzji podejmowanych w trakcie planowania przepływu produktu. Pierwsze
kwestie

wymagające

podjęcia

słusznej

decyzji

w

każdej

branży

dotyczą

tego,

jak

rozprzestrzeniona będzie działalność gospodarcza, gdzie zlokalizowane będą budynki i które

89 Vahdani B., Niaki S.T.A., Aslanzade S., 2017. Production-inventory-routing coordination with capacity and time window
constraints for perishable products: Heuristic and meta-heuristic algorithms. Journal of Cleaner Production, 161: s. 598-618.
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przedsiębiorstwa tworzą sieć dostawców i możliwych klientów. Inną strategiczną decyzją

konieczną do podjęcia będzie wpływanie na politykę zapasów i politykę kontraktowania
z dostawcami. Na poziomie strategicznym konieczne jest podjęcie decyzji, która z metod jest

najlepsza do zarządzania zapasami w danym przedsiębiorstwie. Niektóre ogniwa łańcucha mogą

również wykorzystywać wiele różnych metod zarządzania zapasami w zależności od typu
produktu oraz ram czasowych decyzji, które mają być podjęte.

Na poziomie taktycznym wyróżnić można dwie najważniejsze kwestie, które powinny pojawić

się prawie we wszystkich większych firmach detalicznych. Pierwsze decyzje związane
z zarządzaniem zapasami dotyczą poziomu zapasów w określonych porach roku a drugie dotyczą

decyzji

związanych

z alokacjami

odzwierciedlającymi

alokację

zasobów w zależności

od rozmieszczenia detalistów. Na poziomie operacyjnym wyróżnić można również wiele decyzji
koniecznych

do

podjęcia,

ale

dwie

najbardziej

wpływowe

dotyczą

kwestii

zapasów

i marszrutyzacji przewozów. Jeżeli poziomy zapasów są już odpowiednio zdefiniowane na
poziomie taktycznym (na przykład za pomocą polityki Maksymalnego Poziomu), to należy skupić

się na problemie uzupełniania zapasów, gdzie możliwe jest zastosowanie innej polityki zapasów
na przykład polityki stałego pokrycia do ustalonego wcześniej poziomu.
Można również zauważyć, że decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne są współzależne

I z tego powodu powinny być brane pod uwagę w tym samym czasie. Pierwsza rama

równoczesnego podejmowania decyzji przez rozważenie współzależnego problemu została
zidentyfikowana przez Vizingera oraz Źerovnika90. Poza modelem biznesowym autorzy

wprowadzili również pierwszy stochastyczny model pozyskania planu taktycznego, który pozwala

na interakcje ze środowiskiem zewnętrznym (decydenci, inne plany (operacyjne, strategiczne)

itp.). Ujęcie ciągłej optymalizacji sugeruje, że problem alokacji zapasów powinien być rozwiązany
w pierwszej kolejności, stąd wcześniej ustalone poziomy zapasów odzwierciedlają rozwiązania
problemu marszrutyzacji zapasów. Ze stworzonego planu taktycznego wynikają nie tylko kwestie

operacyjne,

ale także

pewne strategiczne.

Ten

ostatni

szczególnie dotyczy polityki

kontraktowania (zapasów) u dostawców (por. Rysunek 7.2). W modelu na Rysunku 7.2

umieszczono wiele innych decyzji, które należy podjąć, jednakże autorzy zdecydowali się na
zaprezentowanie tylko najbardziej wpływowe.

90 Vizinger T., Zerovnik J., 2018. A stochastic model for better planning of product flow in retail supply chain. Submitted to
the Journal of the Operational Research Society.
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Informacje zwrotne z rzeczywistej realizacji sprzedaży

Rysunek 7.2. Ujęcie ciągłej optymalizacji
Źródło: Vizinger and Żerovnik, 2018

Zsynchronizowane podejmowanie decyzji powinno przekładać się na koordynację procesów

i działalności gospodarczej. Jeśli decyzje podejmowane są zgodnie z bieżącym podejściem, które

należy najpierw podjąć na poziomie planowania taktycznego, zatem należy najpierw stworzyć
taktyczny plan, na przykład ze zdefiniowanymi poziomami zapasów we wszystkich lokalizacjach

detalisty (poziomy są zdefiniowane dla określonych produktów i określonej pory roku).

Na

podstawie

wcześniej

zdefiniowanego

planu

taktycznego,

decydenci

są

świadomi

oczekiwanych ilości, które mają być sprzedane i dlatego mogą łatwiej zawrzeć umowę
z dostawcami. Poza tym dobry plan taktyczny ułatwia podejmowanie decyzji operacyjnych, stąd

pozostaje jedynie przeprowadzenie określonych działań w zakresie uzupełnienia zapasów.

Otrzymując wymagane informacje zwrotne dotyczące faktycznej realizacji sprzedaży (z poziomu
operacyjnego), przedsiębiorstwa muszą w sposób ciągły aktualizować taktykę, odpowiednią

strategię a także plan operacyjny.

Wykorzystując odpowiedni

system

informacyjny

oraz

zaproponowane

statystyczne

samouczące się mechanizmy, zaistnieje możliwość pozyskiwania wielu dostępnych, łatwo
wyszukiwanych i zwizualizowanych informacji, co przełoży się na zwiększania efektywności
procesów planowania. Jednak menedżerowie łańcucha dostaw już teraz spędzają zbyt dużo

czasu na gromadzeniu, weryfikacji i rozpowszechnianiu informacji. Jest zdecydowanie wiele

modeli i algorytmów, które przewyższają w działaniu ludzkie możliwości, ale ludzkie decyzje wciąż
pozostają oraz będą również w przyszłości przodowały w podejmowaniu decyzji, znacznie
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wyprzedzając systemy zdolne do realizacji procesów decyzyjnych. Efektywne planowanie
zostanie usprawnione nie przez eliminację decyzji menadżerów, lecz przez ograniczenie czasu,
który tracą na zbieranie informacji oraz umożliwienie im interakcji z systemem wspomagania

decyzji.

7.5.

PODSUMOWANIE
W prezentowanym rozdziale dokonano przeglądu metod zarzadzania utrzymaniem zapasów

ze szczególnym zwróceniem uwagi na produkty z krótszymi cyklami życia. Firmy zmuszone są
prowadzić działalność gospodarczą w nowych warunkach dotyczących wytwarzania produktów

charakteryzujących się krótszymi cyklami życia, co zmusza je do większej efektywności i do
bardziej wydajnego planowania swojej działalności i procesów biznesowych. Ze względu na to,

że cykle życia są coraz krótsze, okno czasowe zbierania zysków jest znacznie krócej otwarte, co
oznacza, że firmy nie są w stanie sprzedawać dużej liczby produktów swoim odbiorcom.

W ramach skrócenia cyklu życia produktu konieczne jest wprowadzanie innowacji oraz nowych
produktów, dlatego powiązane z tym koszty badań i rozwoju wzrastają.

Można zaobserwować również pojawianie się nowych paradygmatów metodologicznych

stąd też tradycyjne ujęcia zarządcze skupiają się głównie na pojedynczym problemie i/lub
obserwacji w pojedynczym czasie oraz zaprzeczają wzajemnie powiązanym sytuacjom

praktycznym. Konieczne jest tutaj rozważenie współzależnych kwestii, tak jak na przykład
problemu rozmieszczenia zasobów od średniookresowego planowania i marszrutyzacji
zapasów do codziennych działań. Najlepszym sposobem na podniesienie wydajności
planowania

wydaje

się

połączenie

tych

dwóch

zagadnień w

ramach

problemu

przechowywania zapasów jednoczesnego zastosowania decyzji taktycznych i operacyjnych.
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8. PRZYCZYNY STARZENIA SIĘ
ZAPASÓW I ICH NADMIAROWOŚCI
8.1.

SKUTECZNY PROCES S&OP
Na wstępie tego rozdziału warto przybliżyć, czym jest plan S&OP. W literaturze odszukać

można wiele definicji tego planu. Jest to związane z jego charakterystyką i wynika głównie z:
O poziomu planowania, na jakim jest wykorzystywany - poziom taktyczny, na którym istnieje
możliwość integrowania wielu rodzajów planu,

O możliwości wdrożenia S&OP do różnych przedsiębiorstw (o różnej charakterystyce
prowadzonej działalności gospodarczej) a tym samym różnych potrzebach związanych

z procesami planowania i różnymi strukturami procesów planowania.

Przykładowe umiejscowienie planu S&OP w strukturze procesów planowania (wraz z

powiązaniami z innymi typami planów) w przedsiębiorstwie produkcyjnym przedstawiono na
Rysunku 8.1.
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Rysunek 8.1. Miejsce planowania S&OP w strukturze procesów planowania przedsiębiorstwa
produkcyjnego
Źródło: Chapman, S.N. (2005). Fundamentals of Production Planning & Control. New Jersey: Prentice Hall, s. 11

Zgodnie z zaprezentowaną na Rysunku 8.1 strukturą, danymi wejściowymi do planu SOP są

prognozy sprzedaży oraz założenia strategiczne. Efektem planu jest zapotrzebowanie na zasoby

oraz dane niezbędne do opracowania głównego harmonogramu produkcji (asortyment, ilość oraz

terminy, w których ma być produkowany z uwzględnieniem dostępnych mocy produkcyjnych).
Główny harmonogram produkcji - GHP (ang. Master Production Schedule - MPS) uwzględnia
również napływające na bieżąco zamówienia i alokuje je w planie produkcji w terminach

dostępności zasobów (w korelacji z żądanym terminem klienta). Plan sprzedaży i operacji może
również wpływać na plan zaopatrzenia, którego głównymi zasileniami są dane pochodzące
z

głównego

harmonogramu

produkcji.

Sprzężenie

SOP

z

planem

zapotrzebowania

materiałowego ma miejsce głównie dla pozycji materiałowych, których czas cyklu uzupełniania
zapasu jest dłuższy niż horyzont, jaki obejmuje główny harmonogram produkcji.

8s7
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Słownik APICS91 definiuje plan sprzedaży i operacji, jako: „proces tworzenia planów

taktycznych, które mają zapewnić przedsiębiorstwu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej
bazującej

na

ciągłej

integracji

planów

nakierowanych

marketingowych

na

klienta,

uwzględniających obecnie produkowane wyroby, nowe wyroby oraz wychodzące z rynku,
z

zarządzaniem

łańcuchem

w przedsiębiorstwie:

dostaw.

Proces
plan

plan sprzedaży,

skupia

w

marketingowy,

sobie

plany

badań

i

opracowywane

rozwoju,

produkcji,

zaopatrzenia, finansowy. Plan opracowywany jest w raz w miesiącu na poziomie grup wyrobów.
Proces opracowywania planu musi uwzględniać: nowe produkty wchodzące na rynek, obecnie

produkowane oraz wycofywane z rynku, zaopatrzenie materiałowe. Plan SOP stanowi zestawie

planów zarówno na potrzeby planowania średnioterminowego pokrywającego zapotrzebowani na
zasoby jak i planowania biznesowego w ujęciu rocznym. Plan ten łączy również plany strategiczne
z realizacją, pomiarem efektywności oraz ciągłym doskonaleniem działalności operacyjnej”.

M. Muzumdar i J.

Fontanella92 definiują SOP, jako zbiór procesów biznesowych

i technologicznych umożliwiających przedsiębiorstwu najbardziej efektywne zestawianie popytu

rynkowego z możliwościami produkcyjnymi i zaopatrzeniowymi przedsiębiorstwa. W aspekt
biznesowy SOP podkreślają również N. Tuomikangas i R. Kaipia93. Ich zdaniem SOP jest
kluczowym procesem biznesowym pozwalającym na uzyskanie balansu pomiędzy zamówieniami

klientów i możliwościami łańcucha dostaw. Celem SOP jest, zatem łącznie potrzeb klientów
z górną częścią łańcucha dostaw (ujęcie wertykalne). Sam plan stanowi również narzędzie

integracji horyzontalnej pozwalającej na agregację planów różnych obszarów funkcjonalnych

przedsiębiorstwa. N. Tuomikangas i R. Kaipia94, w swojej pracy wyróżniają sześć mechanizmów

koordynacji wykorzystywanych w planowaniu SOP. Są to: realizacja strategii, proces SOP,

narzędzia

i

dane,

struktura

SOP,

kultura

organizacyjna

i

przywództwo,

zarządzanie

efektywnością.
J.A. Grimson i D.F. Pyke95 określili proces S&OP jako dynamiczne wspólne planowanie

i podejmowanie decyzji pomiędzy komórkami funkcjonalnymi. Z kolei R.A. Stahl96, wyróżnia pięć

głównych etapów powstania planu S&OP:
O etap 1 - zbieranie danych - ma szczególne znaczenie zarówno dla tworzenia planu jak i

jego

jakości.

Często

w

przedsiębiorstwach

dane

gromadzone

są

w

sposób

91 Blackstone Jr., J.H., 2008, APICS Dictionary, Twelfth Edition. Georgia: APICS, s. 121.
92 Muzumdar, M. i Fontanella, J., 2007, The Secrets to S&OP Success, Supply Chain Management Review, April, 34-41, s. 35.
93 Tuomikangas N. i Kaipia R., 2014, A coordination framework for sales and operations planning (S&OP). Synthesis from the
literaturę. International Journal of Production Economics, 154, 243-262, s. 244.
94 Tamże, s. 254.
95 Grimson, J.A. and Pyke, D.F. 2007, Sales and operations planning: an exploratory study and framework. International
Journal of Logistics Management, 18(3), 322-346, s. 324.
96 Stahl, R.A. 2010, Executive S&OP: Managing to Achieve Consensus. Foresight, Fall, 34-38, s. 35-37.
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niezinstytucjonalizowany, przez co ich zebranie na potrzeby SOP jest utrudnione. Dane

powinny być uporządkowane w sposób dający możliwość podejmowania na ich podstawie
decyzji, co z kolei wymaga ich aktualności i kompletności,

O etap 2 - prognozowanie popytu - tworzenie planu sprzedaży na kolejne miesiące

na podstawie zebranych danych historycznych oraz informacji od klientów,
O etap 3 - planowanie przepływu materiałów - uwzględniające planowanie produkcji,

zaopatrzenia,

utrzymywanych

zapasów,

outsourcingu

oraz

zasobów

niezbędnych

do realizacji przepływu,
O etap 4 - spotkanie robocze - na którym menedżerowie poziomu taktycznego z rożnych

działów przedsiębiorstwa

wypracowują

rozwiązania

przedsiębiorstwa; główne decyzje dotyczą: określenia

i

rekomendacje

dla

zarządu

najlepszego wariantu planu

sprzedaży z uwzględnieniem planów produkcji i zaopatrzenia, remontów, przekazania
części zadań w outsourcing, zbudowania planu finansowego przedsiębiorstwa, ustalenia

planu spotkania z zarządem przedsiębiorstwa,
O etap 5 - spotkanie najwyższego kierownictwa przedsiębiorstwa - kulminacyjny moment

opracowania planu SOP. Na tym etapie zaangażowani są najwyżsi kierownicy każdego

z obszarów (obejmowanego przez SOP) oraz zarząd przedsiębiorstwa. Na spotkaniu

menedżerowie zapoznają kierownictwo z aktualnym stanem firmy oraz prezentują
wypracowane rozwiązania. Zadaniem zarządu jest wybranie ich zdaniem najlepszych oraz

zatwierdzenie planu do realizacji.

Zaprezentowane etapy opracowywania planu pokazują jak szerokie jest spectrum działań

w tym zakresie. Planowanie przepływu materiałów realizowane jest w jednym z trzech wariantów:

wyrównanym - plan produkcji jest niezmienny a różnice pomiędzy sprzedażą i produkcją
pochłaniają zapasy, dostosowawczym - plan produkcji dopasowywany jest do prognoz sprzedaży
w każdym z okresów planistycznych oraz mieszanym - łączącym cechy poprzednich wariantów97.

Najistotniejszymi zdaniem L.K. Iverta i P. Jonssona98, etapami procesu SOP są spotkania,
na których wymieniane zostają poglądy na temat planów działania poszczególnych komórek

funkcjonalnych. Zatem w proces tworzenia planu SOP zdaniem L. Lapide powinien być
zaangażowany interdyscyplinarny zespół, w którego skład wchodziliby specjaliści z obszarów99:

97 Bozarth, C. and Handfield, R.B., 2007, Introduction to Operations and Supply Chain Management. Gliwice: Helion, s. 482.
98 Ivert, L.K. and Jonsson, P., 2010, The potential benefits of advanced planning and scheduling systems in sales and
operations planning. Industrial Management and Data Systems, 110 (5), 659-681, s. 667.
99 Lapide, L, 2007, Sales and Operations Planning (S&OP) Mindsets. The Journal of Business Forecasting, 26 (1), 21-31, s. 21.
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O planowania produkcji i logistyki - odpowiedzialni za planowanie wytwarzania wyrobów

w ilości zgodnej z prognozami sprzedaży, bilansowanie zadań z dostępnymi zasobami oraz
przekazywanie informacji o brakach lub rezerwach zasobów,
O łańcucha dostaw - koordynowanie i synchronizowanie wszystkich planów począwszy
od zaopatrzenia w materiały produkcyjne, usługi, energię, po dystrybucję wyrobów do

klienta końcowego,

O marketingu - decydujący o wprowadzaniu nowych wyrobów na rynek, ustalaniu przyszłych

cen, badaniu rynku, potrzeb klientów, kreowaniu produktów odpowiadających potrzebom
nabywców,
O sprzedaży - tworzący plany sprzedaży, delegujący zadania sprzedażowe,
O finansów

-

przedstawianie

wszystkich

planów

w

formie

pieniężnej,

zestawianie

rzeczywistych wyników finansowych z planowanymi.

C. Mellen w swojej pracy100 podaje szczegółowe wskazówki dotyczące horyzontu planu SOP

oraz konsekwencji przyjęcia rekomendowanych rozwiązań. Nawiązując do definicji planu SOP

obejmuje on swoim horyzontem najbliższy rok. Częstym przypadkiem jest tworzenie planu na 18
miesięcy w celu objęcia pełnego roku rozliczeniowego. W celu posiadania aktualnych planów
należy opracowywać go rolująco w układzie miesięcznym. Oznacza to, że co miesiąc plan na
kolejny rok (lub dowolną liczbę miesięcy - w zależności od potrzeb przedsiębiorstwa) jest
uaktualniany. Za uaktualnienie rozumie się doprecyzowanie informacji dla najbliższych miesięcy

oraz dodania ostatniego miesiąca. Takie działania wymagają od przedsiębiorstwa nie tylko

doskonałej komunikacji pomiędzy wszystkimi jego działami, ale również stabilnie funkcjonujących
procesów. Dane przekazywane na spotkania S&OP są podstawą do podejmowania decyzji.

Od

ich jakości

zależy

przyszłość przedsiębiorstwa.

Stąd

tak istotne jest posiadania

uregulowanych procesów, które zwracają określone dane o wysokim walorze analitycznym.
K. Parker101, zwraca z kolei uwagę na konieczność opomiarowania procesu planowania. W tym
celu można wykorzystać wskaźniki i mierniki np. wydajności, błędów prognoz, kapitału

obrotowego, wykonania założeń planu. Dzięki temu opracowujący plany otrzymają informację
zwrotną, która będzie mogła służyć doskonaleniu kolejnych wersji planu.
Uzyskanie pozytywnego wpływu zintegrowanego planowania SOP na przedsiębiorstwo
możliwe jest wówczas, gdy określona zostanie wizja wdrożenia planu i oczekiwania wobec niego.
Dzięki temu osoby zaangażowane we wdrożenie uzyskają wspólny wzorzec, (do którego dążą).

100 Mellen, C., 2010, Putting S&OP on the fast track. Supply Chain Management Review, 14(1), 40-45, s. 43.
101 Parker, K., 2008, S&OP encompassing broader financial and performance parameters. Manufacturing Business
Technology, January, 28-30, s. 30.
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P.

Bower

uważa,

że

we

wdrożenie

powinny

być

zaangażowane

wszystkie

działy

przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie efektu integracji i kompleksowe określenie

sytuacji przedsiębiorstwa102. Poza wizją E.J. Tinker wymienia się jeszcze sześć podstawowych
determinantów sukcesu we wdrażaniu planu sprzedaży i operacji103:
O wsparcie kierownictwa - tworzenie planów musi mieć przełożenie na realizację, jeśli cały

proces nie zakończy się finalnym planem, którego wpływ na organizację będzie pozytywny

trudno będzie w późniejszym czasie przekonać pracowników do wysiłku związanego z jego
opracowywaniem,
O kształt planu - powinny zostać określone wszystkie niezbędne dane do opracowania planu
oraz nakreślone obszary decyzyjne, które ma obejmować swoim zasięgiem plan,

O delegowanie uprawnień - za tworzenie planu powinni odpowiadać kierownicy obszarów
znajdujący się na poziomie taktycznym, którzy najlepiej znają szczegóły realizacji procesów

operacyjnych, zadaniem kierownictwa

jest wybieranie wariantów planów oraz ich

akceptacja,
O raportowanie - realizacja planu powinna być raportowana w jasny i przejrzysty sposób co

daje możliwość wykorzystania informacyjnych sprzężeń zwrotnych w opracowywaniu
kolejnych wersji planu,
O wsparcie technologii - opracowywanie planów powinno być wspomagane narzędziami IT

ze szczególnym naciskiem na systemy klasy ERP, które jednocześnie mogą stanowić bazę
danych jak i narzędzie realizacji planu,
O wykorzystanie mierników i wskaźników - opomiarowanie procesów oraz analiza ich

efektywności z uwzględnieniem procesów planowania pozwala na określanie słuszności

realizowanych działań.

Wykorzystanie przedstawionych powyżej rad może przyczynić się do sukcesu wdrożenia
planowania sprzedaży i operacji. Wielu autorów zwraca szczególną uwagę na znaczenie
systemów IT wspomagających wymianę danych. R. Oliva i N. Watson w swojej pracy

charakteryzują proces wymiany informacji w zależności od stopnia wdrożenia SOP. Na początku
dane różnych obszarów funkcjonalnych są od siebie odseparowane. W miarę wdrażania SOP
dane są konsolidowane uzyskując w najbardziej zaawansowanej formie system udostępniający
dane w czasie rzeczywistym104. Sukcesem wdrożenia należy uznać osiągnięcie zakładanego

102 Bower, P., 2010, Key levers for revitalizing the S&OP proces. Journal of Business Forecasting, 29 (3), 4-12, s. 7.
103 Tinker, E.J., 2010, Revitalize Your S&OP. Journal of Business Forecasting, 29 (3), 1-12, s. 7-11.
104 Oliva, R. and Watson, N., 2011, Cross-functional alignment in supply chain planning: a case study of sales and operations
planning, Journal of Operational Management, 29 (5), 434-448, s. 438.
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kształtu planu i jego wpływu na działalność przedsiębiorstwa. E.J. Tinker wyróżnia pięć etapów
wdrażania planu sprzedaży i operacji105:
O przygotowawczy - funkcjonują tylko niektóre wskaźniki, plan sprzedaży tylko na najbliższy

tydzień, zarządzanie w krótkich horyzoncie, częste zmiany planów,
O podstawowy - horyzont planowania pokrywa najdłuższe cykle produkcyjne, podział

asortymentu

na

grupy,

spotkania

interdyscyplinarnego

zespołu,

pomiary

zestawu

wskaźników,
O funkcjonalny - proces wspomagany narzędziami IT, opracowane scenariusze spotkań

zespołu SOP, podejmowanie decyzji biznesowych,
O dojrzały - krótkie spotkania zespołu, podejmowanie decyzji w ramach SOP wspomagane
narzędziami IT, poszukiwanie optymalizacji kosztowej przychodowej, wszystkie działania

opomiarowane, ustalane cele działań w wartości mierników i wskaźników,
O najwyższy - pełna integracja z procesem budżetowania, integracja z planowaniem

strategicznym, wydłużone horyzonty planistyczne, analiza realizacji planów jako wsadowa

do podejmowania kolejnych decyzji.

Podsumowując rozważania na temat wdrożenia planu sprzedaży i operacji należy wskazać

podstawowe korzyści wynikające z jego wykorzystania. Według S. Daviaud należy do nich
zaliczyć106:
O bilansowanie zadań z dostępnymi zasobami,
O powiązanie planów sprzedaży z planami marketingowymi,
O zgromadzenie danych niezbędnych do podjęcia decyzji o rozbudowaniu posiadanych
zasobów,

O przedstawienie planów najwyższemu kierownictwu przez menedżerów średniego szczebla,

dzięki czemu członkowie organizacji dzielą się posiadaną wiedzą, co służy podejmowaniu

trafnych decyzji.

W kontekście opracowywania planu SOP P. Bower zwraca szczególną uwagę na znaczenie
bilansowania zadań z aktualnymi zdolnościami opartego na kryterium zyskowności. Dzięki
zaangażowaniu wielu działów w opracowywaniu planu możliwe jest sprawdzenie realności
wykonania zadań, stworzenie scenariuszy alternatywnych i poróżnienie ich pod względem

105 Tinker, E.J., 2010, Revitalize Your S&OP. Journal of Business Forecasting, 29 (3), 1-12, s. 12.
106 Daviaud, S., 2006, Why is S&OP still an issue and will on-demand bring to the process?, Supply Chain Forum An
International Journal, 7 (2), 32-45, s. 33-34.
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zyskowności każdego z rozwiązań. Planowanie sprzedaży i operacji pozwala dodatkowo

przedsiębiorstwu na osiągnięcie korzyści związanych z obsługiwanym rynkiem, takich jak: wzrost

udziału w rynku, wzrost sprzedaży, zwiększenie zysków ze sprzedaży a także związanych
z realizacją procesów wewnętrznych, rozumianych, jako: poprawa efektywności, redukcja strat,

zmniejszenie wielkości zaangażowanego kapitału a w konsekwencji zwiększenie zysków107.

Zdaniem J. Mazela biorąc pod uwagę zaprezentowane korzyści SOP może stać się najważniejszą

bronią przedsiębiorstw konkurujących na rynku, które chcą być pewne, że są zyskowne dzięki
dostarczaniu właściwym klientom, właściwych produktów poprzez właściwe kanały108.

8.2.

TAKTYKA OPTYMALIZACJI ZAPASÓW

Wśród rozwiązań optymalizujących poziom zapasu i ich starzenie się na można wyróżnić
rozwiązania wywodzące się z metod zarządzania zapasami (więcej na ten temat w Rozdziale: 4
parametry

Zoptymalizowane

magazynowych)

oraz

planowania

rozwiązania

w

celu

organizacyjne

dokładnego
wpływające

dostosowania

na

szybkość

zapasów

przepływu

materiałowego przeciwdziałające starzeniu się zapasu. Wśród tych rozwiązań organizacyjnych

warto wymienić:
O zarządzanie zapasami przez dostawcę (opisane szczegółowo w rozdziale zarządzanie

zapasami klienta przez dostawcę),
O zapas konsygnacyjny,
O szybka reakcja,
O dokładnie na czas.

Konsygnacja zapasu. Oznacza to, że w momencie dostarczenia dostawy do odbiorcy,
dostawca zachowuje prawa własności do zapasów. Płatność następuje dopiero w momencie
faktycznego wykorzystania danego materiału czy komponentu lub sprzedania dostarczonych

dóbr. Niezależnie od czasu składowania, który może wynosić od kilku dni nawet do kilku lat,
dostawca nie otrzymuje płatności przed wykorzystaniem dostawy. Układ taki nie jest korzystny

dla dostawcy. Może on, bowiem powodować, że dostawca zacznie borykać się z trudnościami
finansowymi, związanymi z utratą płynności finansowej. Nie mając bieżących przychodów trudno
mu będzie wyłożyć pieniądze na bieżącą produkcję. Z drugiej strony umowa taka mobilizuje

107 Bower, P., 2010, Key levers for revitalizing the SOP process. Journal of Business Forecasting, 29 (3), 4-12, s. 12.
108 Mazel, J., 2004, New Research Tells How To Put Muscle Into S&OP S&OP Process. Inventory Management Report,
November, 6-10, s. 7.
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dostawcę do optymalnego zarządzania zapasami swojego odbiorcy a tym samym ograniczenia
ryzyka starzenia się zapasu.

Należy równocześnie pamiętać, iż źle skonstruowana umowa konsygnacyjna może
prowadzić do jeszcze większych, niż w przypadku tradycyjnego zastosowania koncepcji VMI,

zagrożeń dla dostawcy (ryzyko utraty płynności). Obie strony ponoszą określone koszty i ryzyko.
Zrozumienie i zarządzanie kosztami oraz kontrolowanie ryzyka (negocjacje) prowadzić powinno

do sprawnego funkcjonowania modelu zapasu konsygnacyjnego, w którym korzyści nie są
jednostronne. Podczas negocjacji umowy regulującej zapas konsygnacyjny (przed wdrożeniem

konsygnacji), najistotniejsze jest rozważenie podziału odpowiedzialności, oszacowanie kosztów
i ustalenie czasu wdrożenia. W związku z tym trzeba dokonać odpowiednich ustaleń w

odniesieniu do następujących kwestii:
O poziom zarządzania zapasami (poziom utrzymywanego zapasu konsygnacyjnego) - w tym

zakresie może mieć miejsce dwojaka sytuacja:

°

klient pragnie utrzymywać duże zapasy, postrzegając je, jako tanią drogę

tworzenia buforu zabezpieczającego go przed niepewnością ze strony popytu
(zwiększone ryzyko starzenia się zapasu), natomiast dostawca musi z kolei ustalić

limit poziomu zapasów, który gwarantuje mu założoną rentowność obsługi danego
klienta (obniżenie ryzyka starzeni się zapasu),

o

dostawca będzie preferował duże ilości zapasu ze względu na niski koszt
magazynowania (ponownie zwiększone ryzyko starzenia się zapasu), odbiorca
natomiast będzie się skłaniał ku utrzymaniu zapasu tylko dla

produktów,

dla których nastąpi szybki zwrot kapitału (obniżenie ryzyka starzeni się zapasu),

°

negocjacje w tej sytuacji będą dotyczyły wysokości zapasu w dniach/tygodniach

rotacji w magazynie, co pozwoli kontrolować poziom zapasu i jego starzenie się,
O odpowiedzialność za zapasy wolno rotujące - kolejnym kluczowym elementem jest podjęcie

działań zmierzających ku uzyskaniu satysfakcjonującego wskaźnika rotacji zapasów dla
poszczególnych

produktów

lub

grup

produktowych.

Istotne

jest

ustalenie

strony

odpowiedzialnej za kalkulacje i wyznaczanie celów rotacji zapasów oraz zdeterminowanie,

w jaki sposób oraz po jakim czasie towary wolno rotujące będą zwracane do dostawcy lub

sprzedawane do odbiorcy i w ten sposób usuwane z zapasu konsygnacyjnego (mechanizm
pozwalający redukować zjawisko starzenia się zapasu),
O odpowiedzialność za zniszczone lub utracone zapasy - stanowi często krytyczny punkt

podczas negocjacji. Ważne jest odpowiednie nastawienie obu stron do pojawiających się
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zniszczeń magazynowych i ewentualnych braków. Zwyczajowo przyjęte jest ponoszenie
odpowiedzialności za cały zapas konsygnacyjny łącznie ze zniszczeniami, stratami

i brakami przez odbiorcę (tj. producenta/dystrybutora),
O Inwentaryzacje - należy ustanowić częstotliwość inwentaryzacji i sposób raportowania do

dostawcy.

Przy uwzględnieniu powyższych wskazówek może zostać nawiązana udana współpraca

konsygnacyjna (ang. consignment relationship), na której skorzystają obie strony umowy
i zostanie ograniczone ryzyko starzenia się zapasu.

Szybka reakcja (ang. Quick Response) QR oznacza współpracę dostawcy i sprzedawcy na
stawioną na jak najszybszą reakcję na potrzeby klienta, na wymianę informacji w czasie

rzeczywistym oraz ograniczenie nakładów na zapasy, co zwiększa efektywność całego łańcucha
dostaw. Głównym założeniem jest zidentyfikowanie popytu na produkty finalne w sposób szybki

i dokładny, przesłanie informacji w górę łańcucha dostaw oraz uzupełnienie zapasów danego
produktu w ilości odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu109.

Aby wdrożyć koncepcje QR należy brać pod uwagę kilka najważniejszych czynników:
O znaczenie informacji i procesy, jakim podlega,
O produkcja i dostawy na indywidualne zamówienia,
O jednostkowy charakter produkcji, krótkie serie,
O częste dostawy uzupełniające.

Skuteczne wdrożenie QR opiera się głównie na wprowadzeniu zaawansowanych rozwiązań

informacyjnych i informatycznych, gdyż informacja w QR jest najważniejszym elementem, na
którym należy skupić swoją uwagę. Do głównych procesów, jakim podlega informacja należą:

tworzenie,

otrzymywanie,

archiwizacja,

zbieranie,

wyszukiwanie,

zwielokrotnienie,

opracowywanie, wykorzystywanie, niszczenie. Na tych procesach opiera się działanie koncepcji
QR. Jednak do szybkiej reakcji w łańcuchu dostaw potrzebne są dobre rozwiązania informatyczne

wyko0rzystujące m.in. globalne standardy opracowane przez organizację GS1.
Dokładnie na czas (ang. Just In Time) JIT polega na eliminacji strat poprzez produkcję
odpowiedniego wyrobu w odpowiednie miejsce i w odpowiednim czasie. Jest koncepcją, w której

tworzy się odpowiednie relacje pomiędzy przedsiębiorstwem a dostawcami, odbiorcami
i pracownikami, dążącą do jak najbardziej efektywnego wykorzystania zasobów oraz likwidacji

elementów, przez które nie wzrasta wartość produktu czy usługi u ostatecznego odbiorcy lub też

109 Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., 2002, Management of Business Logistics: A Supply Chain Perspective 7th Edition,
South-Western College, s. 279.
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jest określany, jako system ciągłego usprawniania procesu przepływu dóbr i poprawy wydajności.
Celem koncepcji JIT jest zmniejszenie ilości operacji nieprzynoszących wartości oraz zapasów

produktów potrzebnych do produkcji, czego rezultatem jest lepsze dostarczenie wyrobu na czas,

wyższy stopień wykorzystania urządzeń oraz przestrzeni składowej, niższe koszty oraz co
najważniejsze zwiększenie zysku. Koncepcja JIT nazywana jest również koncepcją „zero

zapasów”, ponieważ informacje o potrzebie są przekazane natychmiast, a dostawcy znajdują się
na tyle blisko aby móc szybko zareagować. Niepotrzebny jest, więc zapas bezpieczeństwa,
natomiast produkcja opiera się na krótkich seriach z odpowiednio skróconym czasem

przezbrojenia i przestawienia linii.
Do głównych zasad koncepcji JIT należą cztery założenia związane z minimalizacją zapasów

a tym samym ograniczeniem starzenia się zapasów:
O zero zapasów - w koncepcji Just In Time realizuje się plan obniżania poziomu zapasów
do jak najniższego poziomu, gdyż według JIT utrzymywanie wysokich zapasów świadczy

o złym zarządzaniu i ukryciu problemów związanych z produktywnością. Odpowiednia
organizacja i przygotowanie materiałów w odpowiednim czasie i miejscu mogą pomóc

w zmniejszeniu poziomu zapasów a co za tym idzie brak produkcji na skład i rezerw we
wszystkich eta-pach produkcji. Dzięki temu zmniejsza się straty i koszty utrzymywania

zapasów,
O małe i częste dostawy - to założenie niesie ze sobą zmiany w strategicznym i operacyjnym

funkcjonowaniu

przedsiębiorstwa.

W strategicznym

funkcjonowaniu

przedsiębiorstwa

chodzi o zmianę produkcji pchanej (push) na ciągnioną (pull), czyli likwidacja długich serii
na zapas i zamiana na produkcję dopiero po otrzymaniu zamówienia (aktualny popyt).

W operacyjnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa chodzi o dostarczenie niewielkich ilości
materiałów do maszyn lub na stanowiska pracy,

O krótkie cykle realizacji zamówienia - zamówienie na potrzebne materiały jest składane

z niewielkim wyprzedzeniem, ale tak, aby czas od złożenia zamówienia do otrzymania
dostawy był jak najkrótszy. Dzięki temu nie ma zbyt dużych zapasów, ale jednocześnie

zapobiega to nagłym przestojom produkcji z powodu braku materiału czy półproduktu,
O wysoka jakość dostarczanych dóbr oraz wysoki poziom działań logistycznych - w koncepcji

JIT nie występują duże zapasy, a dostarczanie materiałów do produkcji jest na czas.

Wynika z tego, iż jakiekolwiek niezgodności zarówno ilościowe jak i jakościowe w dostawie

mogą powodować ogromne straty, dlatego wymagana jest bardzo dobra jakość
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dostarczanych dóbr. Stąd w wielu firmach wraz z koncepcją JIT wprowadza się system
kompleksowego zarządzania jakością TQM.

Wdrożenie

koncepcji

Just

In

Time

stawia

przed

przedsiębiorstwem

perspektywę

zastosowania wielu zmian zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz przedsiębiorstwa. JIT sprawdza

się najlepiej w firmach, których produkcja jest powtarzalna, te same wyroby są często zamawiane,
a to stwarza dobre warunki i stabilność przy zamawianiu na czas.

8.3.
PLANOWANIE W ŁAŃCUCHU DOSTAW DOSTOSOWANE
DO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU
Cykl życia produktu ma istotny wpływ na planowanie łańcucha dostaw. Możliwe fazy cyklu

życia produktu przedstawiono na Rysunku 8.2.

Rysunek 8.2. Cykl życia produktu
Źródło: Kotler, 2014

Długość każdej z faz jak i całego cyklu życia produktu zależy od branży (przemysł
stoczniowy, ciężki - długi cykl życia, przemysł elektroniczny odzieżowy - krótki czas cyklu życia).

Cykl życia produktu ma szczególny wpływ na planowanie łańcucha dostaw a także pośrednio na
efektywność całego łańcucha. Na początku oraz na końcu cyklu życia produktu podaż i popyt są

trudne do przewidzenia, co często prowadzi do nadmiernych zapasów i/lub niezaspokojonego
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popytu110. Przyczyny, dla których istotne jest branie pod uwagę w planowaniu procesów

realizowanych w łańcuchu dostaw fazy cyklu życia produktu mogą być następujące111:
O krótkie cykle życia wymagają szybkiego wprowadzenia na rynek,
O krótkie cykle życia wymagają krótkich, kompleksowych sposobów dystrybucji, aby

umożliwić ciągłe uzupełnianie zapotrzebowania w ciągu całego cyklu życia,
O krótkotrwałe cykle życia produktów wymagają, aby łańcuch popytu był w stanie
„przyspieszyć ” rozwój produktów, produkcję i logistykę w celu wykorzystania stale

zmniejszających się możliwości,
O terminy realizacji uzupełnień muszą być dostosowane do etapu cyklu życia produktu, aby

zmniejszyć ryzyko spadku sprzedaży i przestarzałości.

Wielkość zapasu (w tym zapasu zabezpieczającego) ma istotny wpływ na starzenie się
zapasu. Wpływ fazy cyklu życia produktu na poziom utrzymywanych zapasów został szczegółowo

opisany w Rozdziale 5.2 Czynniki mające wpływ na zapasy bezpieczeństwa.

110 Stadler H., Kilger C., Meyr H. (Ed.), 2015, Supply Chain Management and Advanced Planning Concepts, Models,
Software and Case Studies, Springer, s. 287.
111 Aitken J., Childerhouse P., Towill D., 2003, The impact of product life cycle on supply chain strategy, International Journal
of Production Economics, 85, 127-140, s. 132.
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9. ZARZĄDZANIE POPYTEM I
ANALIZA SCENARIUSZY PROCESU
S&OP
Zarządzanie popytem jest procesem złożonym. Kluczową rolę z logistycznego punktu

widzenia odgrywa planowanie popytu. Główne elementy planowania popytu i ram planowania
popytu przedstawiono na Rysunku 9.1.

Struktury planowania popytu
•strukturyzacja produktów, klientów i czasu
• strukturyzacja nakładów i wyników planowania popytu
•agregacja i desegregacja

Proces planowania popytu
• fazy procesu planowania popytu
•uczestnicy procesu planowania popytu
•prognozowanie statystyczne
•prognozowanie oparte na osądzie i konsensusie

Kontrola planowania popytu
•definicja matryc podstawowych
• zasady agregacji dla prognozowanych wskaźników dokładności
• zajmowanie się wyjątkami
• techniczne wdrożenie KPI (kluczowych wskaźników efektywności
[KWE])
•zachęty i obowiązki

Rysunek 9.1. Ramy planowania popytu
Źródło: Stadler H., Kilger C., Meyr H., (Eds.), 2015, Supply Chain management and Advanced Planning. Concepts,
Models, Software and Case Studies, Springer, s. 127

Zgodnie z ramami planowania popytu (patrz Rysunek 9.1) planowanie popytu można

podzielić na trzy główne części: struktury, proces, kontroling.
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Struktury planowania popytu składają się z trzech komponentów112:
O okres,

w

którym

prognozowane

zapotrzebowanie

ma

być

uzasadnione,

jako

zapotrzebowanie klientów - dla planowania zapotrzebowania czas jest podzielony na

oddzielne przedziały czasowe (np. rok, miesiąc, tydzień, dzień). Wielkość przedziału
czasowego zależy od wymagań danego scenariusza planowania popytu,
O produkt, który będzie zamawiany przez klienta - prognozowanie może odbywać się na

poziomie SKU (jednostki magazynowej) lub na poziomie grup produktów,
O obszar geograficzny, z którego będzie pochodzić popyt klientów - klienci mogą być

pogrupowani według różnych systemów: według regionów popytu, według regionu
pochodzenia, według kluczowego klienta wspomagającego konsolidację prognoz dla
międzynarodowych organizacji klientów, składających się z wielu krajowych oddziałów.

Proces planowania popytu składa się z wielu faz. Pokazuje to Rysunek 9.2.

Rysunek 9.2. Proces planowania popytu
Źródło: Stadler H., Kilger C., Meyr H., (Eds.), 2015, Supply Chain management and Advanced Planning. Concepts,
Models, Software and Case Studies, Springer, s. 134

Zgodnie z Rysunkiem 9.2. etapy procesu planowania popytu można dokładnie opisać, jako113:
O 1 - zbieranie danych historycznych, wcześniejsze planowanie, historyczne zamówienia
klientów, wysyłki,

O 2 - prognoza statystyczna,
O 3 - zweryfikowanie sytuacji w zakresie planowania i wniesienie wkładu człowieka

w prognozowanie,
0 4 - konsolidacja różnych poglądów planistów i zajmowanie się wyjątkami,
0 5 - planowanie zapotrzebowania na komponenty wyrobów gotowych,

112 Stadler H., Kilger C., Meyr H., (Eds.), 2015, Supply Chain management and Advanced Planning. Concepts, Models,
Software and Case Studies, Springer, s. 128.
113 Tamże, s. 126.
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O 6 - przekazanie prognozy do dalszego procesu planowania i realizacji: planowania

generalnego, zakupów itp.

Kontrola planowania popytu jest odpowiedzialna za kontrolę jakości prognozowania i procesu

planowania popytu. Podstawowa miara stosowana do pomiaru dokładności prognozy musi mieć
następujące właściwości114:
O musi być zbieżna, a domena pomiaru musi być dodatnia,
O wszystkie kluczowe dane liczbowe wymagane do obliczenia podstawowej miary oraz do

agregacji muszą być dostępne dla wszystkich przypadków struktur ślepych,
O musi istnieć możliwość przystąpienia wszystkich zaangażowanych działów w organizacji

w odniesieniu do definicji podstawowej miary,
O należy zdefiniować poziom struktur planowania popytu, na którym będzie mierzona

podstawowa dokładność pomiaru prognoz.

Na błąd prognozy mają wpływ następujące parametry115:
O delta czasowa między prognozą a stanem faktycznym - łatwiej jest przewidzieć przyszłość

niż przyszłość, która jest jeszcze odległa,
O przewidywana szczegółowość - łatwiej jest przewidzieć całkowitą wielkość sprzedaży dla

wszystkich

produktów, dla wszystkich obszarów geograficznych i dla całego roku

podatkowego, niż tygodniowo przewidywać grupy produktów na niskim poziomie dla
poszczególnych regionów sprzedaży.

Wpływ na plan popytu może zostać oceniony w ramach procesu planowania popytu, jako

analiza typu „co jeśli” (ang. „what-if") lub symulacja, a następnie w ramach procesu planowania
głównego do określenia odpowiedniego łańcucha dostaw. Ta pętla informacji zwrotnej pomiędzy

planowaniem popytu a planowaniem głównym często nazywana jest sprzedażą i planowaniem
operacyjnym S&OP116

(więcej na temat S&OP przeczytasz w rozdziale: Efektywny proces

S&OP). W przypadku stosowania S&OP możliwe jest wykorzystanie jednej z dwóch strategii117:
O planowania zstępującego,
O planowania wstępującego.

114 Tamże, s. 141.
115 Tamże, s. 142.
116 Tamże, s. 127.
117 Craig R. C., Rogers D.S., 2008, A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory",
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38, 5, 360-387, s. 372.
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W planowaniu zstępującym proces planowania jest podporządkowany jednej zagregowanej
prognozie sprzedaży. Planowanie zstępujące działa tylko wtedy gdy asortyment produktów lub
usług nie zmienia się z okresu na okres lub gdy dostarczane produkty bądź świadczone usługi
charakteryzują się zbliżoną strukturą i potrzebami zasobowym. W tej strategii planowania

menedżerowie mogą na podstawie ogólnej prognozy sporządzać dokładne plany taktyczne
a następnie dzielić zasoby pomiędzy poszczególne produkty lub usługi w fazie planowania

szczegółowego118.

Planowanie wstępujące stosuje się w przypadku, gdy asortyment produktów lub usług jest

zmienny i gdy potrzeby zasobowe poszczególnych pozycji bardzo się różnią. Menedżerowie
muszą oddzielnie szacować zapotrzebowanie każdego zestawu produktów lub usług a następnie

sumować uzyskane wartości w celu pozyskania wiedzy o ogólnym zapotrzebowaniu na
poszczególne zasoby119.

W procesie opracowywania planu produkcji na potrzeby (S&OP) możliwe jest wykorzystanie
trzech rodzajów planów120:
O wyrównanego,
O dostosowawczego,
O mieszanego.

Wyrównany plan produkcji zakłada, że wielkość produkcji jest niezmienna a zapasy
pochłaniają różnice pomiędzy produkcją i sprzedażą. To podejście najlepiej sprawdza się
w branżach, których zmienna wielkość produkcji jest niemożliwa lub bardzo kosztowna a koszty

utrzymania zapasów są stosunkowo niskie121.

W przypadku planu wyrównanego wielkość produkcji jest zmienna w każdym okresie w celu
dostosowania i do prognozy sprzedaży. To podejście najlepiej sprawdza się w branżach,

w których utrzymywanie zapasów jest bardzo drogie lub niemożliwe a koszty zmiany poziomu

mocy produkcyjnej są stosunkowo niskie122.
Mieszany plan produkcji stanowi formy pośrednią pomiędzy dwoma zaprezentowanymi

powyżej. Zmianom podlega w nim zarówno poziom produkcji jak i stan zapasów123.

118 Bozarth C.B., Handfield R.B., 2016, Introduction to operations and supply chain management, Pearson, s. 474-476.
119 Tamże.
120 Tamże, s. 482-484.
121 Tamże.
122 Tamże.
123 Tamże.
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10.
FUNKCJONALNOŚCI NARZĘDZI
OPTYMALIZACJI ZAPASÓW
10.1.

WPROWADZENIE

Planowanie i kontrola (ang. P&C) były zawsze dwoma działaniami charakteryzującymi się

istotnym znaczeniem dla wszystkich rodzajów przedsiębiorstw bez względu na ich typ

lub wielkość. Powodem szczególnej istotności dla przedsiębiorstw tych procesów jest fakt,
że, realizując skuteczne czynności z zakresu planowania oraz kontroli, przedsiębiorstwa mają
szansę podnieść poziom wydajności procesów, rozumianej jako redukcja kosztów oraz wzrost

uzyskiwanych korzyści finansowych w możliwie największym stopniu. W tym celu, w okresie
ostatnich pięćdziesięciu lat, przedsiębiorstwa wykorzystały różnego typu oprogramowanie oraz

narzędzia wspierające procesy decyzyjne. Narzędzia optymalizacji zapasów nie są tu wyjątkiem,

jako że monitorowanie oraz zarządzanie zapasami cechuje się strategicznym znaczeniem dla
każdego przedsiębiorstwa. Stopniowo wzrastał poziom zaawansowania oraz skomplikowania

oprogramowania z zakresu P&C, co było powodem tak wielowymiarowego i czasochłonnego

kształcenia jego użytkowników, podczas gdy wymagało się od nich uprzedniego poziomu
wykształcenia zakresie interdyscyplinarnej wiedzy. W tym rozdziale położono nacisk na

dostarczenie czytelnikowi informacji wspomagających zrozumienie głównych funkcji narzędzi

optymalizacji zapasów oraz zwięzłego przeglądu rozwoju narzędzi planowania i kontroli
zauważalnego

w

ciągu

ostatnich

dziesięcioleci.

Realizacja

tego

rozdziału

wymagała

przeprowadzenie odpowiedniej analizy literaturowej odpowiednich pod względem zawartości
źródeł124.

124 Aberdeen G., 2006, "IBM Puts a Pragmatic Face on Advanced Inventory Optimization," in "Abeerden Group Insights and
Advice,".
Agree I., 2018, Inventory Optimization Software for Small Businesses. Available: https://www.eazystock.com/blog/
Beamon, B. M., "Supply chain design and analysis: Models and methods," International Journal of Production Economics, vol.
55, s. 281-294. DOI: 10.1016/S0925-5273(98)00079-6 Dostępny pod adresem:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527398000796?via%3Dihub .
Capterra, 2018, Best Inventory Management Software | 2018 Reviews of the Most Popular Systems. Dostępny pod adresem:
https://www.capterra.com/inventory-management-software/ .
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10.2.

ROZWÓJ NARZĘDZI PLANOWANIA I KONTROLI

Istnieje wiele czynników, które przyczyniły się do rozwoju narzędzi planowania i kontroli
procesów w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych

(ICT - ang. Information and Communication Technologies) wspomógł stopniowy rozwój

systemów komputerowych dla planowania i kontroli operacji realizowanych w ramach procesów.
Stopniowo pojawia się również oprogramowanie wspierające takie systemy jak: systemy

planowania i kontroli produkcji (MPC), planowania zasobów produkcyjnych (MRP II), systemów
odnawiania zapasu (ROP), systemów planowania potrzeb materiałowych (MRP), oraz systemów

planowania zasobów przedsiębiorstwa

(ERP).

W ostatnich

czasach

rozwój

systemów

wspierających procesy planowania i kontroli doprowadził do realizacji procesów biznesowych

Cecere B. L., 2012, "Putting Together the Pieces: A Guide to S&OP Technology Selection to Build a Market-driven Value
Network," in "Supply Chain Insights LLC,".
Danese P., 2007, "Collaboration forms, information and communication technologies, and coordination mechanisms in
CPFR," International Journal of Production Research, vol. 44, nr 16.
Troyer L., et al., 2005, "Improving Asset Management and Order," Interfaces, vol. 35, no. 1, s. 76-87.
Elvander M. S., Sarpola S., and Mattsson S. A., "Framework for characterizing the design of VMI systems," International
Journal of Physical Distribution & Logistics Management,, vol. 37, no.
Farasyn I. et al., 2011, "Inventory Optimization at Procter & Gamble," Interfaces, vol. 41, no. 1, s. 66-78.
Hiller S. H. and Lieberman G. J., 2009, Introduction to Operacions Research. McGraw-Hill Science/Engineering/Math, s. 1088
Inventory F., 2018, Inventory Management System - Finale Inventory. Dostępny pod adresem:
http://wwwold.finaleinventory.com/wfi/cp/inventory-management-software .
Cooke J., 2016, "Technology value matrix 2016 - inventory optimization," in "Nucleus Research,".
Kinaxis, 2018, Inventory Planning and Optimization — Kinaxis RapidResponse. Dostępny pod adresem:
https://www.kinaxis.com/en/solution/supply-chain-planning-solution/inventory-planning-and-optimization/
LLamasoft, 2016, "Using Supply Chain Guru Inventory Optimization to Fine-Tune Your Inventory Strategy,"
Lyer M., 2012, Inventory Optimization: Five Steps to Improve Process Effectiveness. Dostępny pod adresem:
http://vvvwv.industryweek.com/inventory-management/inventory-optimization-five-steps-improve-process-effectiveness
Malhotra M. K., Mackelprang A. W., and Jayaram J., 2017, "How inventory consignment programs can improve supply chain
performance : a process oriented perspective," Production vol. 27, s. 1-15.
Hill A., 2018, 12 Best Practices Of Inventory Optimization. Available: http://www.mbtmag.com/article/2015/11/12-bestpractices-inventory-optimization.
Mike T., 2012, "Supply Chain Plnning solutions," in Technology Solutions Guide: A Resource Supplement to CGT magazine,
ed: CGT.
Olhager J., 2013, "Evolution of operations planning and control : from production to supply chains," International Journal of
Production Research, vol. 51, no. 23-24, s. 6836-6843.
Adams R. and Hrivnak D., 2010, "A 6 Sigma Approach to Inventory Optimization," SAP.
SAP, 2006, "Endorsed Business Solutions SAP Enterprise Inventory Optimization by SmartOps xApp EIO,".
SAP, 2013, "SAP Enterprise Inventory Optimization (EIO) by SmartOps,".
SAS, 2018, "SAS Inventory Optimization Workbench ", ed.
Sean W., 2013, How Supply Chain Inventory Optimization Opens Pathways to Profitability. SEKO. 1-12.
Sean W, 2018, How Inventory Optimization Opens Pathways to Profitability. Dostępny pod adresem:
https://www.logisticsmgmt.com/article/how_inventory_optimization_opens_pathways_to_profitability
Smartops, 2011, "What is Missing in Traditional S & OP Processes ?," in Smartops Forum 2011, s. 1-15.
Tayur S., 2017, "Manufacturing & Service Operations Management OM Forum — An Essay on Operations Management An
Essay on Operations Management," Manufacturing & Service Operations Management, vol. 19, nr 4.
TechAdvice, 2018, Find the Best Inventory Management Software. Available: https://technologyadvice.com/inventorymanagement-software/.
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z wykorzystaniem narzędzia planowania sprzedaży oraz operacji (S&OP) jak również

najnowszych systemów, które kompleksowo odnoszą się do czynności realizowanych w ramach
łańcuchów dostaw (SC) w odniesieniu do wszystkich wykorzystywanych125. Na Rysunku 10.1.
zaprezentowano rozwój działań w zakresie planowania i kontroli (P&C) jaki miał miejsce w ciągu
ostatnich pięćdziesięciu lat126.
Ten punkt widzenia stopniowo ewoluował od niższych do wyższych poziomów procesów

planowania i kontroli (P&C) a w ostatnich latach zauważyć można jego rozwój poza obszar
działalności pojedynczego przedsiębiorstwa na rzecz integracji procesów P&C z dostawcami, jak
również z klientami („najwyższy poziom” (HP)). Należy jednak nadmienić, iż niestety jedynie
mniejszość wielkich korporacji osiągnęła najwyższy poziom integracji procesowej, podczas gdy

pozostałe przedsiębiorstwa realizują swoje działania na znacznie niższych

poziomach

zaawansowania. Gdy w latach sześćdziesiątych pojawiły się komputery, możliwe stało się

również opracowanie automatycznego systemu odnowy zapasu (ROP). Wykorzystując dane
historyczne do stworzenia modeli popytu i prognozowania, skonstruowano również wiele modeli
statystycznych celem wykorzystania ich w ramach optymalizacji utrzymywania zapasów. Ponadto
poza wprowadzeniem systemów kontroli zapasów, systemów planowania i harmonogramowania
produkcji zaimplementowano również systemy sterowania produkcją stosowane w celu

efektywnego wykorzystania metod sekwencjonowania i planowania procesów oraz optymalizacji

operacji produkcyjnych127.

125 Olhager J., 2013, "Evolution of operations planning and control : from production to supply chains," International Journal
of Production Research, vol. 51, no. 23-24, s. 6836-6843.
126 Tamże.
127 Tamże.
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Rysunek 10.1. Rozwój operacji P&C (planowania i kontroli) w ciągu ostatnich pięćdziesięciu
Źródło: Olhager, J., 2013, Evolution of operations planning and control: from production to supply chains, International
Journal of Production Research, 51, s. 6837

Rysunek 10.2. przedstawia bardziej dokładną ścieżkę rozwoju działań P&C przypadającą
zatem na okres ostatnich 50 lat, w ramach której komputery, inne narzędzia oraz oprogramowanie

wspierały czynności planowania i kontroli kluczowych procesów przedsiębiorstw bez względu na

ich typ (produkcja, dystrybucja, handel detaliczny itd.)128. Szczególnie ważna była era MRP
w latach siedemdziesiątych, w których koncepcja planowania potrzeb materiałowych została
zaprezentowana a następnie równie szybko rozpowszechniona. Koncepcja ta uznana została za

punkt przełomowy w kontekście kontroli/zarządzania produkcją i zapasami. Wprowadzenie logiki
popytu zależnego skutkowało implementacją zupełnie nowego sposobu planowania zakupu
materiału i komponentów na podstawie tzw. wielopoziomowej struktury produktu (BOM).Ta logika

zmieniła również charakterystykę prognozowania w przedsiębiorstwa, ponieważ elementy,

na które występuje w przedsiębiorstwie popyt zależny nie wymagały już prognozowania.

I odwrotnie, wymagania dotyczące materiału można obliczyć na podstawie produktów wyższego
poziomu, a także produktów końcowych. Ponadto firmy mają szansę zidentyfikować relacje jakie

wywiązują się pomiędzy elementami zakupowymi, półproduktami a wyrobami gotowymi129.

W latach 80. XX wieku ukształtowało się otoczenie produkcyjne w oparciu o system MRP II
i główne harmonogramowania produkcji (MPS). W tej dekadzie wprowadzono i zastosowano
wiele nowych zaawansowanych technik i koncepcji, takich jak (patrz Rysunek 10.2.): JIT, OPT /

128 Tamże.
129 Tamże.
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TOC, TPS i Kanban, OPT, DBR, MTS, MPC i wiele innych Chociaż system MRP II miał być przede
wszystkim narzędziem dla praktyków przemysłu, był również przedmiotem wielu akademickich

rozważań. Wiele przedsiębiorstw było szczególnie zafascynowanych logiką ATP w głównym

harmonogramie, która pozwoliła na szybkie sprawdzenie liczby produktów bezpośrednio
dostępnych do natychmiastowej dostawy w określonym czasie. Koncepcja MRP II była również
zawarta w najnowszych narzędziach dla MRC, np. pod koniec lat 80. XX wieku w Stanach

Zjednoczonych zidentyfikowano aż 280 przemysłowych systemów oprogramowania stworzonego

na potrzeby MPC, a w Szwecji około 70. Większość tych systemów przyjęła koncepcję MRP II

i obejmowała funkcjonalność ATP i MPS130.

W latach 90. XX wieku, nastąpiła całkowita erupcja oprogramowania komputerowego

wykorzystywanego w ramach systemów ERP i S&OP. Kiedy systemy MRP II zostały wzbogacone
o narzędzia oferowane przez systemy ERP, funkcjonalność koncepcji S&OP stała się znacznie
częściej dostrzegalna przez jego użytkowników. W tym czasie S&OP zaczęto wykorzystywać

w ramach długoterminowego harmonogramowania sprzedaży i produkcji w odniesieniu

do planowania zdolności zasobów i prognozowanego popytu. Ponadto rodziny produktów stały

się przedmiotem planowania w S&OP, a ponadto pierwszy raz pojawiła się możliwość dokonania
oceny inwestycji w zasoby produkcyjne ze względu na dłuższy horyzont planowania.

130 Tamże.
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Rysunek 10.2. Uszczegółowiona klasyfikacja rozwoju operacji planowania i kontroli
Źródło: Olhager, J., 2013, Evolution of operations planning and control: from production to supply chains, International
Journal of Production Research, 51, s. 6837-6839

W obecnym stuleciu wiele firm chce osiągnąć jeszcze bardziej zaawansowany poziom
planowania, tzn. planowanie łańcucha dostaw jako całościowo zsynchronizowany i zintegrowany

mechanizm obejmujący wszystkie interakcje pomiędzy kluczowymi uczestnikami łańcucha
dostaw. Oznacza to, że należy uwzględnić wszystkie poziomy złożoności produktu, łańcuch

dostaw powinien być szczupły i zwinny, operacje biznesu elektronicznego powinny być

realizowane możliwie najefektywniej, zbliżając się do modelowych rozwiązać, członkowie
łańcucha dostaw powinni przyjmować koncepcję zapasów zarządzanych przez dostawcę
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(VMI)131, podczas gdy łańcuch dostaw powinna być w pełni zintegrowana z klientami i dostawcami
na podstawie wspólnego planowania

132,

prognozowania i uzupełniania zapasów (CPFR)131
133134
132
.
135

W ramach wykorzystania systemów S&OP, należy zauważyć, iż działania P&C stanowią
czterostopniową strukturą składającą się z S&OP, MPS, MRP, and SFC. W przypadku

szczególnie zaawansowanego typu narzędzi planowania łańcucha dostaw bazujących na S&OP,

CPFR oraz VMI wykorzystującym dodatkowe wsparcie w postaci narzędzi wieloszczeblowej
optymalizacji zapasów przedsiębiorstwa (EIO), możliwe jest zaprezentowanie całego układu w

uproszczonej formie

(por.

Rys.

10.3)134.

Dostrzec można więc powiązania

pomiędzy

następującymi po sobie partnerami w ramach łańcucha dostaw. Wymiana informacji między

partnerami SC może odbywać się na dowolnym z wyżej wymienionych czterech hierarchicznych
etapów planowania, dotyczących określonych wyrobów, produktów końcowych lub całych grup
produktów. Narzędzia EIO (MEIO) odgrywają tu szczególnie ważna rolę. Według definicji „MEIO

jest hermetyzacją algorytmów całościowego podejmowania decyzji

dotyczących zapasów

w ramach oprogramowania, które integruje systemy planowania i dotyczy sieci złożonych
łańcuchów dostaw o dużej skali”13.

131 Elvander M. S., Sarpola S., and Mattsson S. A., "Framework for characterizing the design of VMI systems," International
Journal of Physical Distribution & Logistics Management,, vol. 37, no.
132 Dragan D., Kramberger T., and Topolsek D., 2015, "Supply chain integration and firm performance in the tourism sector,"
presented at the ICLST 15.
Topolsek D. and Dragan D., 2016, "Integration of travel agencies with other supply chain members : impact on efficiency," (in
eng), Logistics & sustainable transport, vol. 7, no. 1, s. 1-17.
133 Danese P., 2007, "Collaboration forms, information and communication technologies, and coordination mechanisms in
CPFR," International Journal of Production Research, vol. 44, no. 16.
Olhager J., 2013, "Evolution of operations planning and control : from production to supply chains," International Journal of
Production Research, vol. 51, no. 23-24, s. 6836-6843.
134 Olhager J., 2013, "Evolution of operations planning and control : from production to supply chains," International Journal
of Production Research, vol. 51, no. 23-24, s. 6836-6843.
135 SAP, 2013, "SAP Enterprise Inventory Optimization (EIO) by SmartOps,".
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Rysunek 10.3. Relacje pomiędzy etapami planowania a systemami w przekroju łańcucha dostaw z
wysokim poziomem wsparcia oprogramowania
Źródło: Olhager, J., 2013, Evolution of operations planning and control: from production to supply chains, International
Journal of Production Research, 51, s. 6840

10.3.

PRZEGLĄD SYSTEMÓW I NARZĘDZI S&OP

S&OP jest w swej istocie systemem poziomym, który może łączyć i dopasować do siebie
pionowe poziomy funkcji łańcucha dostaw w celu osiągnięcia bardziej efektywnego wyniku

funkcjonowania łańcucha dostaw. W zasadzie należy zająć się pięcioma etapami dojrzałości

S&OP. Celem każdego poziomu jest uzyskanie możliwie najlepszych wyników gospodarczych,
szczególnie dotyczących stopy zwrotu z inwestycji (ROI) (por. Rysunek 10.4.)136.

136 Cecere B. L., 2012, "Putting Together the Pieces: A Guide to S&OP Technology Selection to Build a Market-driven Value
Network," in "Supply Chain Insights LLC,".
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Rysunek 10.4. Pięć etapów dojrzałości systemów S&OP
Źródło: Cecere L., 2012, Putting Together the Pieces: A Guide to S&OP Technology Selection to Build a Market-driven
Value Network, s. 7

Na podstawie Rysunku 10.4 można zauważyć, że większość dojrzałych etapów odnosi się

do wolnorynkowego systemu S&OP. Etap ten jest dla większości firm jedynie nadzieją stanowiącą

oznacza ostateczny cel na przyszłość. Wolnorynkowa sieć łańcuchów dostaw może być
zdefiniowana jako adaptacyjny łańcuch dostaw zdolny do dostosowania się do otaczającego

środowiska w celu polepszenia wyników finansowych. Kiedy łańcuch dostaw jest nastawiony
rynkowo, może identyfikować zmiany na nim zachodzące dwukierunkowo z wykorzystaniem
potencjału danych niemalże w czasie rzeczywistym, aby lepiej optymalizować i dopasowywać

operacje dostarczania, sprzedaży i pozyskiwania towarów w kontekście realizacji celów
przedsiębiorstwa. W związku z tym w MD S&OP główny nacisk kładziony jest na koordynację
procesów horyzontalnych137.

Etapy od 1 do 3 na Rysunku 10.4 odnoszą się do obserwacji rynków zewnętrznych z punktu
widzenia procesów realizowanych wewnątrz firmy. Z drugiej strony etapy 4 i 5 odnoszą się do

obserwacji przedsiębiorstwa z perspektywy rynków zewnętrznych kładąc nacisk głównie na
wykrywanie kluczowych czynników napędzających rynki zbytu i kupna. Rozwój przedsiębiorstw

na poszczególnych etapach poskutkował pojawieniem się potrzeby zapewnienia większej

137 Tamże.
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szczegółowości analiz „co-jeśli” realizowanych w ramach łańcucha dostaw, optymalizacji
finansowej i wizualizacji łańcucha dostaw138.
Dojrzewające

przedsiębiorstwa

wymagają

zastosowania

rozwiązań

gwarantujące

przeprowadzanie lepszych, bardziej złożonego modelowania celem osiągnięcia kompromisu
w zakresie różnych zestawów towarów oraz wolumenów tych produktów. Ponadto konieczne jest

zapewnienie równowagi pomiędzy obsługą klienta, planami dotyczącymi zapasów oraz

strategiami kapitałowymi, celem bardziej skutecznej integracji popytu oraz podaży w odniesieniu
do obranej strategii biznesowej. Aby sprostać tym wymaganiom, producenci oprogramowania
wprowadzili w latach dziewięćdziesiątych narzędzia APS (Advanced Planning System), które

obejmują koncepcje

modelowania „co, jeśli”,

przy użyciu

deterministycznych

procedur

optymalizacji. W ostatnim dziesięcioleciu narzędzia te zostały udoskonalone przez narzędzia EIO
oparte na wielu zasobach, służące do oceny wielopoziomowej analizy zapasów MIA (Multi-tier

Inventory Analysis)139. Ostatnio wielu producentów narzędzi dokonało fuzji z innymi dostawcami
S&OP (np. IBM kupił LogicTools, podczas gdy Logility przejął Optiant).W tym samym czasie,

instytut SAS, Oracle i JDA zaprezentowały swoje niezależne moduły EIO. Z drugiej strony

ToolsGroup, SmartOps (które zaczęły ostatnio współpracować z SAP ERP140) i Terra Technology
zachowały swoje niezależne rozwiązania z głównym naciskiem na zarządzanie kompromisem

zasobów.

W

przeciwieństwie

do

tradycyjnych

narzędzi

wykorzystywanych

kalkulacji

odpowiednich poziomów zapasów jedynie dla łańcucha dostaw jednego przedsiębiorstwa,
te bardziej zaawansowane narzędzia skupiają się na podejściu MIA w celu zidentyfikowania
najlepszej funkcji i formy zapasów w ramach obserwowanej sieci łańcucha dostaw141.

Odwrotnie niż 1. i 2. etap zaopatrzenia, etap 3 jest koncepcją opartą na planowaniu
biznesowym, zwaną także zintegrowanym planowaniem biznesowym IBP (Integrated Business

Planning). W tym przypadku niezbędne jest tutaj jasne określenie strategii łańcucha dostaw

i poprawnie zdefiniowanej klasyfikacji doskonałości łańcucha dostaw. Modelowanie tego typu jest
możliwe do osiągnięcia w oparciu o rozłączne hierarchie popytu oraz podaży, co pozwala

na osiągnięcie „kompromisów co do ilości oraz procesów co jeśli” 142 w powtarzającej się

procedurze realizowanej pomiędzy poszczególnymi etapami procesu IBP. Wynik ten można

następnie poprawić poprzez zastosowanie technik modelowania finansowego (Jonova, Acorn
Systems, Tagetik, and River Logic). Techniki te pozwalają firmom przebadać kompromis

138 Tamże.
139 Tamże.
140 SAP, 2006, "Endorsed Business Solutions SAP Enterprise Inventory Optimization by SmartOps xApp EIO,".
SAP, 2013, "SAP Enterprise Inventory Optimization (EIO) by SmartOps,".
141 Cecere B. L., 2012, "Putting Together the Pieces: A Guide to S&OP Technology Selection to Build a Market-driven Value
Network," in "Supply Chain Insights LLC,".
142 Tamże.
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finansowy w zakresie zgodności i podatków. Należy również nadmienić, iż wykorzystanie technik

modelowania

finansowego

umożliwia

obserwację

oddziaływania

obrotowego

kapitału

pochodzącego ze zmian strukturze sieci łańcucha jak i umów zawieranych pomiędzy jego
partnerami. Ponadto takie systemy umożliwiają kontrolę wpływu na koszty stałe i zmienne na

podstawie zmian zaobserwowanych w budowie sieci. Wszystkie wymienione zalety proponują
znacząco inne spojrzenie niż wprowadzenie stałych wartości do systemu APS i obserwację

wpływu finansowego łańcucha dostaw143.
Etap 4 przedstawia dostrojenie systemu S&OP, co oznacza, że przepływy technologii

rozważane są „z zewnątrz do środka”144. Taki rodzaj koncepcji wiąże się z realizacją wyprzedaży
w kanale”145, zatem stanowi zupełnie inne podejście niż wcześniejsze etapy dojrzałości systemu,

skupiające się na procesach sprzedaży w kanale firmy. W tym przypadku modelowanie kanału
rynku musi być przeprowadzone w pierwszej kolejności. Czynniki stymulujące rozwój rynku

opierają się na zużyciu przez użytkowników końcowych i są planowane jako dane wejściowe do
planu popytu. W dalszej kolejności plan popytu zastosowano do rozpoznawania warunków
rynkowych

na

podstawie

tak zwanych

sygnałów popytu

poprzedzonych

dodatkowym

kształtowaniem popytu. W tym celu stosuje się zachęty do sprzedaży i działalności reklamowej,

planowanie promocji rynku, optymalizację cen czy planowanie wprowadzenia nowego produktu.
W ten sposób popyt prawdziwego kanału staje się bardziej widoczny. W przypadku większości

przedsiębiorstw przejście do etapu 4 wymaga przebudowy koncepcji wdrożonej na poprzednich
etapach146- Tylko kilku producentów jest w stanie zaoferować rozwiązania zbieżne z etapem 4,
na przykład SAP HANA, Kinaxis, Steelwedge i SAP-ICON.

10.4.
KRYTYCZNY PRZEGLĄD NARZĘDZI OPTYMALIZACJI
ZAPASÓW W JĄDRZE
Obecnie funkcjonalność MEIO jest normalnym działaniem stosowanym w ramach
wykorzystywanych

na

rynku

głównych

rozwiązań

narzędzi

zakładających

utylizację

oprogramowania, korygować stany magazynowe całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie
miejsca niezależnie od ich położenia w sieci dostaw. Oprócz zautomatyzowania procesów

uzupełniania i magazynowania w największym możliwym stopniu należy również uruchomić
mechanizmy analizy scenariuszy, tak aby umożliwić organizatorom ocenę kompromisu zakresie

usług i kosztów przy podejmowaniu krytycznych decyzji, które mogą poważnie wpłynąć na finanse
143 Tamże.
144 Tamże.
145 Tamże.
146 Tamże.
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przedsiębiorstwa.

Poza

tym

zaawansowana

funkcjonalność

narzędzi

MEIO

zakłada

wykorzystanie sztucznej inteligencji na potrzeby rozpoznawania wzorców składowania produktów

sezonowych

i

innych

możliwych

wzorców

przechowywania

produktów w

magazynie.

Jako że coraz więcej firm staje się częścią łańcuchów dostaw napędzanych popytem, wiodące

rozwiązania są w stanie zidentyfikować popyt jako dane wejściowe w celu dostosowania zapasów
niemalże w czasie rzeczywistym147.

Ze względu na fakt, iż narzędzia MEIO wykorzystują mechanizmy charaktertyzujące się
znacznie bardziej złożonymi modelami i algorytmami matematycznymi, wymagają realizacji

powszechnych procesów szkoleniowych użytkowników pozwalających na wzrost efektywności
użytkowania systemu. Chcąc dotrzeć do większej liczby odbiorców, dostawcy MEIO powinni
maksymalnie uprościć oferowane narzędzia celem zajęcia kluczowej pozycji na rynku.
Producenci powinni więc skupić się w większym stopniu nad zagadnieniami użyteczności oraz

łatwości obsługi w sposób szczególny odnoszącymi się do transparentności procesu, utrzymując

przy tym jak najwyższy poziom funkcjonalności148. Jak wynika z Rysunku 10.5, rynek
przeznaczony dla rozwiązań MEIO ewoluuje w sposób ciągły, podczas gdy dostawcy coraz
częściej wykorzystują analitykę predykcyjną celem właściwej weryfikacji kwestii zarządzania

zapasami zapasów oraz kładą ogromny nacisk na poprawę użyteczności poprzez zastosowanie

dodatkowej wizualizacji, raportów i paneli kontrolnych dla planistów łańcucha dostaw po to,
by szybko zidentyfikować oraz rozwiązać problemy związane z zapasami. Jak można dostrzec
na Rynku 10.5, w skład wiodących dostawców narzędzi MEIO (liderzy) w 2016 roku wchodzili
Logility, Terra Technology, Tools Group, JDA, Manhattan Associates i GAINSystems, którzy

największą wagę przywiązują do znalezienia kompromisu pomiędzy funkcjonalnością oraz
użytecznością oferowanych narzędzi. Tak więc narzędzia te są wystarczająco proste do

praktycznego zastosowania, a jednocześnie wykorzystują zaawansowane i
algorytmy do zarządzania optymalizacją zapasów w całej sieci łańcucha dostaw.

147 Cooke J., 2016, "Technology value matrix 2016 - inventory optimization," in "Nucleus Research,".
148 Tamże.
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Rysunek 10.5. Macierz wartości rdzenia MEIO dla roku 2016, który odzwierciedla związek
pomiędzy funkcjonalnością a użytecznością w przypadku wiodący dostawców MEIO
Źródło: Cooke J., 2016, Technology value matrix 2016 - inventory optimization, s. 3

W dalszej części autorzy skupili się na jednym z wiodących na świecie dostawców
oprogramowania

EIO,

który

zajmował

wiodące

miejsce

w

ostatniej

dekadzie,

tj. na przedsiębiorstwie SmartOps, przejętym przez korporację SAP kilka lat temu.

10.5.
OPTYMALIZACJA EIO SAP W RAMACH WSPÓŁPRACY
Z SMARTOPS
SAP SE (Walldorf, Niemcy) dostarcza dwa elementy oprogramowania MEIO: SAP EIS, który
odnosi się do „Zapasów Przedsiębiorstwa i Optymalizacji Poziomu Obsługi” i Zintegrowanego

Planowania Biznesowego SAP (SAP IBP)149. W 2013 roku SAP dokonał przejęcia SmartOPs,
który stanowi podstawę SAP EIS. Poza tym SAP integruje również niektóre funkcjonalności
SmartOps z SAP IBP. SAP EIS reprezentowany przez bazę systemu probablistycznego

odpowiedzialnego za określanie poziomu zapasów dla surowców, zapasów w toku oraz wyrobów

gotowych w całym łańcuchu dostaw. SAP EIS maksymalizuje wydajność zasobów na podstawie

149 Tamże.
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założonych poziomów obsługi klienta w celu uzyskania optymlanego rozwiązania. Uprzednio,

rozwiązanie SmartOps było wcześniej sprzedane w formie modułowej na potrzeby optymalizacji
popytu i zapasów, jednakże SAP dystrybuuje wszystkie moduły w licencjonowanym pakiecie.
Kilka lat temu SmartOPs pełnił na rynku funkcję lidera funkcjonalności, jednakże SAP EIS zajmuje
coraz gorsze pozycje na rynku, implementując zaledwie kilka poprawek do bazy systemu,

co spotkało się ze wzrostem niezadowolenia jego użytkowników150.

Rysunek 10.6. przedstawia złożoność dzisiejszej sieci łańcucha dostaw prezentowanej
z punktu widzenia SmartOPs151.
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Rysunek 10.6. Złożoność dzisiejszej sieci łańcuchów dostaw
Źródło: SAP, 2013, SAP Enterprise Inventory Optimization (EIO) by SmartOps, s. 10

150 Tamże.
151 SAP, 2013, "SAP Enterprise Inventory Optimization (EIO) by SmartOps,".
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SmartOps

może

wykorzystywany

być

w

ramach

wielostopniowej

stochastycznej

optymalizacji w rzeczywistym środowisku, co przez długi czas było praktycznie niemożliwe.
SmartOps jest pierwszym producentem, potrafiącym skutecznie zarządzać wieloma złożonymi

problemami gwarantując jedno wspólne rozwiązanie, którego implementacja zapewniała
kompensacje różnego rodzaju problemów. Do głównych zalet tego oprogramowania zalicza
się152:
O Kwantyfikacja i prowadzenie anliz ryzyka, zmienności i niepewności (czyli kwestie

stochastyczne),
O Uwzględnienie

poziomów

obsługi

klienta

oraz

celów obejmujących

zyski

w

skali

przedsiębiorstwa, Optymalizacja celów dotyczących zapasów i poziomów usług w całym
łańcuchu dostaw (czyli wielkostopniowa optymalizacja),
O Szczegółowa

obsługa

wszystkich

pozycji

magazynowych,

lokalizacji

i

okresów

powiązanych z systemami ERP/APS, przy jednoczesnym zapewnieniu analizy zbiorczej

i poziomu zarządzania w celu ulepszenia przyczyn źródłowych,
O Możliwości symulacji „co-jeśli” dla ciągłych poprawek.
O Automatyczne wprowadzania celów zapasów do systemu ERP, co umożliwia uzupełnienie

luk pomiędzy planowaniem a realizacją procesów poprzez dostarczenie parametrów

planowania dla systemów APS,
O Jednoczesne szybkie wyszukiwanie wszystkich optymalnych poziomów usług wewnętrznych

z dopracowanymi, złożonymi mechanizmami optymalizacji w całej sieci łańcucha dostaw

w celu zrównoważenia inwestycji magazynowych, a także radzenia sobie z ryzykiem
pojawiającym się w łańcuchu,
O Fiksacja mieszanki zapasów poprzez dostosowanie wymagań dotyczących zapasów w celu

sprostania nieprzewidywalności poszczególnych przedmiotów w całej sieci SC, tak aby
„zmienne w czasie cele umieszczały zasoby we właściwej ilości we właściwym miejscu we
właściwym czasie”153.

Rysunek 10.7. przedstawia połączenie pomiędzy kapitałem EIO SAP a zaawansowanymi
mechanizmami SmartOps:

152 Tamże.
153 Tamże.
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Rysunek 10.7. Łącznik kapitału wieloszczeblowej optymalizacji zapasów przedsiębiorstwa SAP,
który zawiera złożone mechanizmu SmartOps
Źródło: SAP, 2013. SAP Enterprise Inventory Optimization (EIO) wg SmartOps, s. 71

Na koniec warto wspomnieć, że przedsiębiorstwu SAP we współpracy ze SmartOps udało się wdrożyć
swoje rozwiązanie do wielu firm, w tym gigantycznych korporacji, takich jak Pfizer, HP, John Deere,

Bayer i innych.
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11.
ZARZĄDZANIE ZAPASAMI
KLIENTA PRZEZ DOSTAWCĘ
VMI (ang. Vendor Managed Inventory) - zarządzanie zapasami przez dostawcę, to model
zarządzania

za

zapasami,

zapewnienie

w

którym

dostępności

na

dostawcy

produktów

do

ciąży

punktów

bezpośrednio
sprzedaży.

odpowiedzialność

Ustalenia

dotyczące

przeniesienia odpowiedzialności na dostawcę zawarte są między odbiorcą a dostawcą w umowie
pisemnej regulującej szczegóły zobowiązania stron. VMI jest procesem, w którym dostawca

generuje zamówienie dla swojego klienta (producenta, dystrybutora, sieci sprzedaży), opierając
się na informacji przez niego prze-słanej. Na podstawie tych danych dostawca decyduje
o wielkości i częstotliwości dostawy154. Ujęcie schematyczne procesu VMI przedstawiono na

Rysunku 11.1.

OCENA DANYCH
SPRZEDAŻOWYCH, ICH EDYCJA I
WPROWADZENIE DO SYSTEMU

KLIENT SPRZEDAJE TOWARY

PRZEGLĄD, EDYTOWANIE
DANYCH ORAZ ZŁOŻENIE

KLIENT OTRZYMUJE
ZAMÓWIONE TOWARY

Rysunek 11.1. Proces VMI w łańcuchu dostaw
Źródło: https://www.myvoicecomm.com/vmi/

154 Disney S.M. and Towill D.R., 2003, The effect of vendor managed inventory (VMI) dynamics on the Bullwhip Effect in
supply chains, International Journal of Production Economics, Volume 85, Issue 2, 11 August, Pages 199-215, s. 202.
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Jak wynika z Rysunku 11.1 VMI pozwala na ściślejsze powiązanie zamówień klientów
z procesem uzupełniania zapasów przez dostawcę. Najbardziej korzystną informacją dla

dostawcy jest aktualny stan popytu w końcowym ogniwie łańcucha dostaw oraz stan zapasów

u odbiorcy. Wprowadzenie VMI wiąże się u obu partnerów z większą integracją informatyczną

oraz wykorzystaniem kapitału na budowę systemu informacyjnego opartego na automatycznej
identyfikacji i elektronicznej wymianie danych EDI. Wymagana jest także zgoda odbiorcy na

wykorzystanie udostępnionych danych takich jak: rzeczywista sprzedaż produktów dostawcy,

aktualny stan zapasów poszczególnych produktów oraz działania marketingowe, które mogą

mieć wpływ na sprzedaż. Odbiorca jest odpowiedzialny za ustalenie limitów zapasów produktów
na półkach sklepowych, natomiast dostawca jest odpowiedzialny za uzupełnienie zapasów
zgodnie z podanymi limitami155.
Koncepcję VMI wykorzystano już w latach 80-tych ubiegłego wieku. Wdrożenie tej koncepcji

rozpoczęły duże sieci detaliczne takie jak Wal-Mart w grupie produktów FMCG. Zaangażowano

dostawców danych sieci, aby wspólnie doskonalić gospodarkę zapasami, poprawić zgodność
dostaw i

dostępność produktów.

Brak w tamtych

czasach,

u

detalistów,

technologii

informatycznych pozwalających na pozyskiwanie danych, prognozowanie i uzupełnianie zapasów
wielu produktów sprawił, iż koncepcja VMI została szybko przyjęta a dostawcy znający popyt na
swoje produkty mogli w lepszy sposób zarządzać uzupełnieniem towarów. Od momentu
wprowadzenia VMI proces ten podlega wielu przemianom, które pomagają przystosować go do
bieżących warunków rynkowych.

Technika VMI opiera się na przeniesieniu odpowiedzialności za zapasy na dostawcę.
Przebieg współpracy dostawcy i odbiorcy przybiera różne formy156:
O regularne wizyty dostawcy u odbiorcy np. codziennie lub raz na tydzień, w regularnych
odstępach czasu (wykorzystywane raczej w przeszłości),

O ustalenie poszczególnych pozycji oraz ilości zapasów do uzupełnienia na podstawie
informacji z punktów detalicznych przesyłanych do dostawcy przez EDI bądź Internet,

□ zapłata za dostawę dopiero po wykorzystaniu danej partii dostawy do produkcji
lub sprzedaży (skład konsygnacyjny),

O zarządzanie procesem uzupełnień przez pracownika dostawcy w siedzibie odbiorcy.

155 Stadler H., Kilger C. Meyr H, 2009, Supply Chain Management and Advanced Planning. Concepts, Models, Software and
Case Studies, 5th Edition, Springer, s. 265.
156 Muddassir A., 2017,Vendor Managed Inventory : A Step-by-Step Guide, Benefits and Risks, Inventory management,
[http://muddassirism.com/vendor-managed-inventory/ ].
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Wraz z wprowadzeniem VMI

dla odbiorcy i dostawcy otwiera się wiele

możliwości

zoptymalizowania procesów zarówno w ich przedsiębiorstwach jak i w całym łańcuchu dostaw.

Do wspólnych zalet zalicza się głównie157:
O wyeliminowanie błędów przesyłu danych przez wprowadzenie systemu, który zapewnia

przekaz dokładnych i konkretnych danych na temat zapasów od odbiorcy do dostawcy,
O lepszą obsługę klienta dzięki szybszemu przewidywaniu popytu oraz odpowiedniemu

produktowi w odpowiednim czasie, wzmocnienie więzi partnerstwa pomiędzy dostawcą
a odbiorcą dzięki stałej współpracy.

Oprócz wspólnych zalet również każdy z uczestników łańcucha dostaw dzięki wprowadzeniu VMI

ma możliwość uzyskania znaczących korzyści zarówno dla dostawców jak i odbiorców.
Zestawienie korzyści zaprezentowano w Tabeli 11.1.

Tabela 11.1. Korzyści dla dostawcy i odbiorcy po wprowadzeniu VMI

■

■

■

■
■
■

■

■

Dostawca
realizacja założeń
Łańcucha Dostaw
minimalizacja błędów
prognozowych
przewidywanie potrzeb
przed ich wystąpieniem
redukcja zapasów
automatyzacja procesu
przejrzystość
zapotrzebowania i jego
stanów magazynowych
wzrost terminowości
dostaw na czas
obniżenie kosztów
utrzymania zapasów

■

■

■
■
■
■

■
■

Odbiorca
realizacja Łańcucha
Dostaw
przeniesienie
odpowiedzialności za
utrzymanie zapasów na
dostawcę
udoskonalenie systemu
redukcja zapasów
automatyzacja procesu
redukcja braków w
zapasach i ich ogólnego
poziomu
skrócenie czasu dostaw
ograniczenie kosztów
związanych ze śledzeniem
zapasów i zamawianiem

Źródło: opracowanie własne

Wprowadzenie VMI niesie ze sobą pewne wady, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie
całego łańcucha dostaw. Wady te przedstawia Tabela 11.2.

157 Tamże.
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Tabela 11.2. Wady dla dostawcy i odbiorcy związane z wprowadzeniem VMI

■

■

■
■

Dostawca
wysokie koszty związane z
wprowadzeniem EDI
odpowiedzialność za
utrzymanie zapasów u
odbiorcy na odpowiednim
poziomie
możliwe straty
konflikt zamiast kooperacji

■

■

■
■
■

Odbiorca
wysokie koszty związane z
wprowadzeniem EDI
brak zaufania w
przekazywaniu danych
poza firmę
uzależnienie od dostawcy
możliwe straty
konflikt zamiast kooperacji

Źródło: opracowanie własne

Wdrożenie techniki VMI powinno następować po uprzednim zbadaniu czynników, które w

decydujący sposób warunkują jej wprowadzenie, gdyż wcielenie w życie odpowiedniej koncepcji

ma na celu poprawienie działalności i współpracy zarówno dostawcy jak i odbiorcy. Koncepcja

nieprzynosząca odpowiednich korzyści byłaby stratą czasu, pracy oraz nakładów finansowych.
Zatem czynnikami, które powinno się rozpatrzyć są między innymi: konkurencyjność na rynku

dostawcy i odbiorcy oraz ich współpracę, niepewność operacyjną, niepewność popytową.

Przedsiębiorstwa tworzące łańcuch dostaw winny podjąć odpowiednie decyzje w sprawie

wykorzystania wybranej techniki, gdyż zastosowanie VMI nie zawsze przynosi oczekiwane
rezultaty158. A zatem rodzi się pytanie: do jakich produktów można stosować VMI?
VMI nie jest koncepcją uniwersalną i posiada pewne ograniczenia. Głównym czynnikiem

przesądzającym o opłacalności jej zastosowania jest charakter realizowanych pomiędzy

kooperantami dostaw oraz stałość współpracy między nimi. Z doświadczeń na rynku wynika, że

produktami najbardziej odpowiednimi do stosowania VMI są:
O produkty, których wykorzystanie jest łatwe w planowaniu (charakteryzujące się względnie
stałym, łatwym do prognozowania zużyciem),

□ produkty, dla których czynnikiem determinującym całkowitą wielkość związanych z nimi
kosztów są koszty procesów zaopatrzeniowych (a nie ich cena),

□ produkty, dla których pożądana jest długoterminowa umowa producenta z dostawcą
(gwarantująca określoną stałość cen oraz dużą częstotliwość zamawiania).

158 Cooke J.A., 1998, VMI: very mixed impact?, Logistics Management.
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Dla każdego rodzaju produktów można dokonać analizy, która wskaże czy w odniesieniu do
nich racjonalne jest zastosowanie VMI. Należy w tym celu dokładnie scharakteryzować dany

produkt, biorąc pod uwagę pewne czynniki, wynikające z wymogów stosowania rozważanej

koncepcji.

Z modelu VMI w pełni można korzystać w odniesieniu do produktów posiadających

zdefiniowaną specyfikację

produktową,

których zużycie oraz częstotliwość zakupu są

kontrolowane i regularne, a ich cena jest stała, podobnie jak dostawca. Zgodność z wymogami

VMI istnieje również w przypadku produktów o zdefiniowanej specyfikacji, charakteryzujących się

nieregularnym, choć zestandaryzowanym użyciem. Dodatkowymi warunkami stosowania VMI
jest tu wysoka częstotliwość zakupu, stały dostawca oraz stała cena.

Zasad VMI nie można wdrożyć dla produktu o przewidywalnym, lecz rzadkim zużyciu.
Przyczyny takiego stanu rzeczy leżą również w niezdefiniowanej specyfikacji produktowej,
spowodowanej ciągłymi modyfikacjami. Nawet, jeżeli dość często kupuje się dany produkt, ma

się stałego dostawcę, to w zestawieniu z unikalną ceną i wspomnianymi wcześniej warunkami nie

powinno się stosować VMI w tym przypadku.

W pozostałych przypadkach zużycia, nawet, jeżeli bardzo rzadko dokonujemy zakupu
danego produktu, to i tak może on spełniać wymogi stosowne co do VMI. Wprowadzenie
zarządzania zapasami przez dostawcę w tym przypadku wymaga jednak większej standaryzacji.

Po dokonaniu analizy produktowej należy dodatkowo ustalić czy:
□ istniejące motywy działania VMI są ważne i mają na celu przyniesienie zysków,
O osiągnięte przy pomocy nowej strategii efekty będą prawdopodobnie takie, jakich się
spodziewamy,

□ ustalono wymagany stopień wymiany informacji,
O oceniono wstępnie konsekwencje, jakie niesie ze sobą wdrożenie VMI (o charakterze
finansowym, komercyjnym, prawnym oraz strategicznym),

□ znaleziono tak zwany złoty środek pomiędzy oszczędnościami a uzależnieniem biznesu
dostawcy od polityki zakupowej producenta.

Kiedy powyższe warunki zostaną pozytywnie rozpatrzone, wówczas można rozpocząć
wdrażanie rozwiązania VMI. Proces wdrożenia powinien przebiegać według opracowanego

wcześniej planu realizacji przedsięwzięcia. Podczas gdy wykorzystywanie VMI w relacjach
handlowych jest procesem, a nie projektem, przy pierwszym wdrożeniu VMI, powinien być
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zarządzany, jako projekt, aby odnieść sukces. Projekt VMI można podzielić na sześć

podstawowych faz159:
O Ocena biznesowego uzasadnienia VMI:

o zdanie sobie sprawy z korzyści płynących z VMI dla innych firm,
° zdefiniowanie

zysków

i kosztów VMI

dla

swojej firmy oraz skorzystanie

z kalkulatora oszczędności VMI,

o przeprowadzenie analizy ryzyka dla projektu VMI oraz opracowanie strategii

ograniczania ryzyka,
o przedstawienie uzasadnienia biznesowego kadrze zarządzającej oraz uzyskanie
wyraźnego wsparcia i zaangażowania,

O Zaplanowanie harmonogramu i załogi:

o stworzenie kompleksowego planu projektu i przygotować harmonogram,
o powołanie prężnego kierownika projektu i określić organizację projektu. Upewnić
się, że członkowie zespołu projektowego posiadają wymagane umiejętności. Jeśli
nie, należy zaangażować wsparcie zewnętrzne,

o użycie wykresu RACI do jasnego zdefiniowania, kto, kiedy i co powinien zrobić,
O Wybór docelowych produktów i kategorii:

o określenie, które produkty są odpowiednie dla VMI (w zależności od okresu
przechowywania, zmienności popytu itp.),

° określenie,

których

partnerów

należy

zaangażować

(w

zależności

od

wcześniejszych doświadczeń dotyczących relacji, wielkości handlu, pochodzenia

itp.)
° ustalenie minimalne/maksymalne ilości dla każdego produktu i elementów dostawy
(pełne palety/ładunki ciężarówek),

° w razie potrzeby aktualizowanie i korygowanie danych podstawowych produktu,
O Uzgodnienie celów i KPI w ramach umowy VMI:

o określenie z partnerem wspólne cele i KPI dla projektu VMI, np. wyznaczyć cel
zwiększenia dostępności (OSA) o 3% i obniżenia poziomu zapasów (DOS) o 20%,

° podpisanie umowy VMI określającej KPI, poziom usług, komunikaty EDI, zasady

i obowiązki,

159 ECR Community, 2016, Best practice in Implementing VMI, A recommendation by ECR Community, GS1 Switzerland, s.
9.
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O Dostosowanie systemów informatycznych do potrzeb przedsiębiorstw:

o analizowanie zmian w procesach biznesowych, modyfikować i dostosowywać,
° mapowanie nowego przebiegu procesu, określać komunikaty EDI, które mają być
używane, oraz kanałów, które mają być budowane,

o wybór odpowiedniego rozwiązania VMI, upewnienie się, że spełnia ono potrzeby
swojej firmy,

o zmodyfikowanie systemu informatycznego w celu wsparcia nowych procesów,

skonfigurowanie i przetestowanie rozwiązania VMI,
O W przypadku wprowadzenia na rynek: partnerzy pilotażowi i partnerzy pokładowi:

o poinformowanie

o

projekcie

obu

w

firmach:

zaangażować

kluczowych

użytkowników, przeszkolić wszystkie strony,
° staranne zaplanowanie i wykonanie uruchomienia systemu,

o właściwe pilotowanie programu VMI, zapewnienie efektywnego „wprowadzenia"
VMI na rynek wewnętrzny i zewnętrzny,

° aby w pełni wykorzystać możliwości projektu VMI, należy wybrać i wdrożyć
dodatkowe formy partnerstwa VMI.

Wdrożenie narzędzi składających się na VMI powinno być monitorowane i doskonalone.

Jednym z narzędzi doskonalenia VMI jest opomiarowanie procesu uzupełniania zapasu i obsługi

klienta. Rysunek 11.2. przedstawia najpopularniejsze mierniki wykorzystywane w ocenie
wdrożenia VMI.
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SPRZEDAJĄCY

KUPUJĄCY

Koszty produkcji Zapasy
producenta

Koszty zakupów
Zapasy detalistów

Obrót towarami w Centrum
Dystrybucji
Wydajność produkcji

Obrót towarami u Detalistów
Wskaźnik zapasów w sprzedaży

Koszty dystrybucji

Koszty zamawiania

Skuteczność prognoz popytu
Zmiany w ilości/wielkości
zamówień

Zmiana wielkości sprzedaży
produktów

Poziom jakości dystrybucji

Dostępność produktów

Rysunek 11.2. Kwestie, które należy wziąć pod uwagę przy pomiarze parametrów pracy VMI
Źródło: ECR Community, 2016, Best practice in Implementing VMI, A recommendation by ECR Community, GS1
Switzerland, s. 27

Zgodnie z przedstawionymi na Rysunku 11.2. miernikami i wskaźnikami wykorzystywanymi

w ocenie wykorzystania VMI możemy zauważyć, że opomiarowanie VMI nie skupia się tylko

i wyłącznie na kosztach. Koszty i ich redukcja są wynikową działań związanych z VMI. W ocenie

VMI wykorzystuje się, zatem takie mierniki i wskaźniki jak: dostępność towarów dla klientów
(poziom obsługi klienta), wielkość sprzedaży, rotacja zapasu, trafność prognoz. Poprawa wartości
tych wskaźników i mierników staje się przyczyną redukcji kosztów i zwiększenia przychodów.

To w konsekwencji poprawia zysk i rentowność prowadzonej działalności biznesowej.
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12.
KLUCZOWE WSKAŹNIKI
EFEKTYWNOŚCI W KONTEKŚCIE DO
ZARZĄDZANIA ZAPASAMI
12.1.

WPROWADZENIE

Zarządzanie przechowywaniem zapasów jest wymagającą czynnością szczególnie dla

większych firm przetwarzających dużą ilość informacji i danych. Ten dział zawiera ogólne
wprowadzenie do kluczowych wskaźników efektywności, skupiając się na tych, które odnoszą się

do zarządzania zapasami.
Zarządzanie łańcuchem dostaw (SCM) stało się kluczowym przedmiotem zainteresowania

w procesach zarządzania oraz źródłem przewagi konkurencyjnej wielu firm. Firmy wdrażają SCM,

by zareagować na wzrastającą niepewność i złożoność otoczenia biznesowego oraz w celu
zyskania przewagi konkurencyjnej w całym łańcuchu dostaw160. Jak dowodzą Karl i in. (2018)161

oraz Światowe Forum Ekonomiczne162, bez względu na sektor i rozmiar działalności, łańcuchy
dostaw stają w obliczu ogromnej liczby zagrożeń identyfikowanych w ramach operacji

realizowanych na całym świecie, począwszy od zagrożeń cybernetycznych po klęski żywiołowe,
ze względu na fakt, iż firmy wkraczają w okres gospodarczej, geopolitycznej, społecznej,

technologicznej

i środowiskowej niepewności, w którym pojawiają się nieprzewidziane

i niemożliwe do uniknięcia ryzyka w sposób znaczący oddziałujące na cały łańcuch dostaw.

Jak stwierdził Lord Kelvin „Jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć, nie jesteś w stanie tego
ulepszyć”, ponadto Anad i Grover163 przekonywali, że „wzorzec musi być ustalony w celu

160 Anand N., Grover N., 2015, Measuring retail supply chain performance Theoretical model using key performance
indicators (KPIs), Benchmarking: An International Journal, vol. 22, issue: 1, s. 135-166.
161 Karl A. A., Micheluzzi J., Leite L.C., Pereira C. R., 2018, Supply chain resilience and key performance indicators: a
systematic literature review, Production, vol. 28.
162 World Economic Forum, 2017, The Global Risks Report 2017 (12th Edition), Geneva: World Economic Forum.
163 Anand N., Grover N., 2015, Measuring retail supply chain performance Theoretical model using key performance
indicators (KPIs), Benchmarking: An International Journal, vol. 22, issue: 1, s. 135-166.
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osiągania długoterminowych celów”. Anad i Grover164 twierdzą, iż w erze globalizacji firmy zdały

sobie sprawę,

że doskonałość łańcucha dostaw jest ostatecznym

źródłem

przewagi

konkurencyjnej i obecnie rywalizacja nie odbywa się pomiędzy poszczególnymi produktami,
a między zintegrowanymi łańcuchami dostaw. Wraz z nadejściem Internetu zmieniła się forma

wykonywania działalności gospodarczej, w której procesy realizowane są w ramach e-businessu
zapewniającego integrację oraz stałe połączenie partnerów łańcucha dostaw zlokalizowanych

na całym świecie z wykorzystaniem przesyłanych w czasie rzeczywistym danych oraz informacji.
Niemniej istotnym wyzwaniem jest dokonywanie pomiaru wydajności łańcucha dostaw w ramach
tych dynamicznych interakcji do jakich dochodzi pomiędzy ogniwami łańcucha165. Pomiar ten
może zostać dokonany w wyniku wdrożenia Kluczowych Wskaźników Efektywności.

12.2.

KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Łańcuchy dostaw powszechnie znane są jako zbiory organizacji połączonych różnymi
procesami i czynnościami, odpowiedzialnymi za tworzenie wartości wzdłuż łańcucha w formie

produktów i usług wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów 166. W ramach zarządzania
procesami w działalności zarówno zewnętrznej jak i wewnętrznej przedsiębiorstwa zintegrowane

w ramach łańcuchów dostaw wykorzystują kluczowe wskaźniki efektywności. Kluczowy wskaźnik

efektywności można zdefiniować jako praktyczną i obiektywną miarę postępu167:
O w kierunku określonego z góry celu,
O w stosunku do wymaganego standardu wydajności.

Nagyova i Pacaiova168 definiują kluczowe wskaźniki efektywności jako możliwe do policzenia

(metryczne) aspekty odzwierciedlające kluczowe czynniki, które wymagają stałego monitoringu

oraz kontroli realizowanych przez organizacje chcące osiągnąć sukces. Ponadto Maestrini i in.169
twierdzą że kluczowe wskaźniki efektywności mogą przedstawiać współczesny scenariusz

procesów realizowanych przez organizację oraz jej łańcuch dostaw umożliwiając tym samym

164 Tamże.
165 Tamże.
166 Karl A. A., Micheluzzi J., Leite L.C., Pereira C. R., 2018, Supply chain resilience and key performance indicators: a
systematic literature review, Production, vol. 28.
Asgari N., Nikbakhsh E., Hill A., Farahani R. Z., 2016, Supply chain management 1982-2015: a review, IMA Journal of
Management Mathematics, vol. 27, issue 3, s. 353-379.
167 Key performance indicators in Supply Chain and Logistic, 2018, Logistic Bureau.
168 Nagyova A., Pacaiova H., 2009, How to build manual for key performance indicators - KPI, DAAAM International
Scientific Book, s. 135-143.
169 Maestrini V., Luzzini D., Maccarrone P., Caniato F., 2017, Supply chain performance measurement systems: a systematic
review and research agenda, International Journal of Production Economics, vol. 183, s. 299-315.
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ciągły monitoring oraz ewaluację procesów. Krauth i in.170 wskazują, iż kluczowe wskaźniki

efektywności wykorzystuje się do oceny historycznej wydajności firmy, umożliwiając stworzenie
wzorcowej wartości wydajności wykorzystywanej do porównywania z wartościami osiąganymi
w minionych okresach, innych sektorach czy przez inne, konkurencyjne firmy. Zastosowanie
kluczowych wskaźników efektywności gwarantuje możliwość ciągłej oceny wydajności firmy lub

działalności w odniesieniu do ustalonej wcześniej wartości wzorcowej. Zatem, wystąpienie
jakiejkolwiek fluktuacji oraz spadku poziomu wydajności może zostać niemalże natychmiastowo
zidentyfikowane a także skompensowane w wyniku zastosowania odpowiednich działań

wpływających na wzrost poziomu wydajności oraz satysfakcji klienta171. W związku z powyższym

należy stwierdzić, iż kluczowe wskaźniki efektywności są istotne z punktu widzenia poprawy

strategii każdego przedsiębiorstwa. Jak argumentuje Cai i in.172 podniesienie wydajności

łańcucha dostaw jest procesem ciągłym, który wymagającym wykorzystywania analitycznego
narzędzia pomiaru poziomu wydajności systemu i mechanizmu realizacji poszczególnych kroków
prowadzących do osiągania celów wyznaczonych przez wartości kluczowych wskaźników

efektywności. Do pomiaru danych metrycznych istotnych dla procesów i potrzeb realizowanych
w przedsiębiorstwie, każda firma określa oraz generuje swoje własne kluczowe wskaźniki

efektywności ze względu na funkcjonalność, odpowiedzialność i cele stawianych przez wyższe

kierownictwo173. Karl i in174 twierdzą, że najważniejszym czynnikiem jest integracja celów na
różnych poziomach przedsiębiorstwa, zapewniająca szerszy zakres pomiaru wydajności

prowadzonej działalności gospodarczej gwarantująca poprawny dobór zestawu kluczowych
wskaźników efektywności. Ponadto poprawienie wydajności łańcucha dostaw jest metodą ciągłą,
która wymaga wykorzystywania logicznego systemu pomiaru wydajności. W ramach tej metody
opracowywane jest narzędzie interpretacji celów kluczowych wskaźników efektywności175.
Van der Vorst176 wyróżnił w ramach procesów logistycznych wskaźniki efektywności

na trzech głównych poziomach: po pierwsze - na poziomie łańcucha dostaw (np. dostępność
produktu, ilość, elastyczność, niezawodność dostaw i cały łańcuch dostaw), po drugie - na
poziomie organizacyjnym (poziom zapasów, czas przepływu produktów, elastyczność, wydajność

170 Krauth E., Moonen H., Popova V., Schut M., 2005, Performance measurement and control in logistic service providing,
The Icfaian Journal of Management Research, vol. 7, s. 239-247.
171 Key performance indicators in Supply Chain and Logistic, 2018, Logistic Bureau.
172 Cai J., Liu X., Xiao Z., Liu J., 2009, Improving supply chain performance management: a systematic approach to analyzing
iterative KPI accomplishment", Decision Support Systems, vol. 46, issue 2, s. 512-521.
173 Tamże.
174 Karl A. A., Micheluzzi J., Leite L.C., Pereira C. R., 2018, Supply chain resilience and key performance indicators: a
systematic literature review, Production, vol. 28.
175 Anand N., Grover N., 2015, Measuring retail supply chain performance Theoretical model using key performance
indicators (KPIs), Benchmarking: An International Journal, vol. 22, issue: 1, s. 135-166.
176 Van der Vorst J. A., 2000, Effective food supply chains generating, modelling and evaluating supply chain scenarios,
Wageningen University.
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procesów,

całkowite

koszty

organizacyjne),

po

trzecie

-

na

poziomie

procesowym

(np. elastyczność, czas przepływu produktów, dochód z procesu i koszty procesu). Jednakże

każdy system logistyczny wymaga optymalizacji oraz ukierunkowania swoich decyzji na
wskaźniki wykorzystywane do oceny jego wydajności. Czytelny wgląd w funkcjonowanie

czynników kierujących procesami logistycznymi zapewniają właściwe cele planowania177.

12.3.

ZAPAS

Jak przekonują Gamme i Johansson (2015)178 wyróżnić można różne typy zapasów
rozmieszczonych w wielu w różnych lokalizacjach firmy. Greasley (2008)179 sklasyfkował zapasy
według:

O lokalizacji,
O surowców,

O robót w toku,
O dostawców w operacjach,
O wyrobów gotowych.

Zapas będzie można dalej sklasyfikować według jego rodzaju, gdzie badania wskazywały

najczęściej180:
O Cykl zapasów - ilość zapasów wymagana do zaspokojenia popytu na określony element

lub produkt pomiędzy dwoma kolejnymi procesami zakupowymi181,
O Zapas bezpieczeństwa lub punkt rozdziału zapasów - bufor, zapas zapasów w celu

wyrównania popytu i niepewności podaży182,
O Zapas sezonowy - zapas tworzony przez firmę na podstawie przewidywanych zmian

popytu, które pojawiają się w danym okresie183,

177 Karl A. A., Micheluzzi J., Leite L.C., Pereira C. R., 2018, Supply chain resilience and key performance indicators: a
systematic literature review, Production, vol. 28.
178 Gamme N., Johansson M., 2015, Measuring supply chain performance through KPI identification and evaluation, Chalmers
University of Technology.
179 Greasley A., 2008, Operations Management, SAGE knowledge.
180 Gamme N., Johansson M., 2015, Measuring supply chain performance through KPI identification and evaluation, Chalmers
University of Technology.
181 Hugos M. H., 2001, Essentials of supply chain management, third edition, John Wiley & Sons.
182 Müller M., 2011, Essentials of Inventory Management, AMACOM.
183 Hugos M. H., 2001, Essentials of supply chain management, third edition, John Wiley & Sons.
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O Zapas w drodze- odnosi się do zapasów w drodze przewożonych pomiędzy dwoma

różnymi lokalizacjami 184.

Zapas jest gromadzony przez jedną firmę lub cały łańcuch dostaw z wielu powodów,

np. środków bezpieczeństwa zastosowanych wobec wahań popytu, niestabilnej dostawy

lub wielkości

produkowanych

partii185.

Niemniej

szczególnie

istotne jest pozyskiwanie

poprawnych danych o zapasach, bezpośrednio wpływających na planowanie produkcji

i zakupów.

12.4.

ZAPAS A WYBÓR MIERNIKÓW I WSKAŹNIKÓW

Celem zastosowania kluczowych wskaźników efektywności jest podejmowanie skutecznych
decyzji i stosowanie efektywnej strategii. Jak przekonuje Franceschini i in. (2007)186 wybór

wskaźników stanowi najbardziej kluczowy etap oceny systemu ze względu na fakt, iż wskaźniki
reprezentujące

organizację

oraz

procesy

generujące

wartość

dodaną

muszą

zostać

zidentyfikowane w optymalny sposób, koncentrując się na określonym obszarze działalności,
gwarantując tym samym realizację pożądanego celu organizacyjnego. W związku z tym

przedsiębiorstwa powinny rozpoczynać ocenę wydajności od wyboru niewielkiej liczby
kluczowych wskaźników efektywności187. Ponadto nie ma możliwości wskazania uniwersalnego

rozwiązania gwarantującego wzrost wydajności wszystkich przedsiębiorstw, w których zostało
ono wdrożone, a kluczowe wskaźniki efektywności powinny być ściśle dostosowane do potrzeb

każdej firmy. Wybór kluczowych wskaźników efektywności dla logistyki i łańcucha dostaw wiąże
się z koniecznością uwzględnienie celów organizacyjnych, jak również natury rynku, rodzaju

działalności gospodarczej i kwestii technicznych188. Ponadto Gunasekaran i Kobu189 omówili 6
celów dotyczących mierzenia wydajności organizacyjnej:
O pomaga zidentyfikować sukces,
O pokazuje, czy potrzeby klienta zostały zaspokojone,
O pomaga zrozumieć procesy organizacyjne,

184 Müller M., 2011, Essentials of Inventory Management, AMACOM.
185 Tamże.
186 Franceschini F., Galetto M., Maisano D., 2007, Management by Measurement: Designing Key Indicators and Performance
Measurement Systems, Springer.
187 Anand N., Grover N., 2015, Measuring retail supply chain performance Theoretical model using key performance
indicators (KPIs), Benchmarking: An International Journal, vol. 22, issue: 1, s. 135-166.
188 Gunasekaran A., Kobu B., 2007, Performance measures and metrics in logistics and supply chain management: a review of
recent literature (1995-2004) for research and applications, International Journal of Production Research, vol. 45, no. 12, s.
2819-2840.
189 Tamże.
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O pomaga rozpoznać „aktywne miejsca” i potencjalne ulepszenia,
O zapewnia, że decyzje podejmowane są na podstawie faktów, a nie intuicji,
O pokazuje, czy planowe ulepszenia są rzeczywiście realizowane.

Kilku autorów (np. Franceschini i in. (2007)190; Gunasekaran i Kobe (2007)191; Anand i Grover

(2015)192

Piela,

2017193) zidentyfikowało wspólne cechy charakterystyczne

kluczowych

wskaźników efektywności:
O ilość i jakość (mierzona liczbami / mierzona poprzez badanie),
O większość kluczowych wskaźników efektywności zorientowana jest na cele finansowe (zysk,

marża zysku netto, ...),
O niefinansowe mierniki (nie badane finansowo),
O wysoka częstotliwość pomiaru (co godzinę, codziennie, co miesiąc),
O jest powiązana ze strategią,
O kluczowe wskaźniki efektywności są rozumiane i używane na wszystkich poziomach

organizacyjnych,
O kluczowe wskaźniki efektywności tworzy się na podstawie indywidualnych potrzeb firmy.

Poza powyższym opisem wyróżnić należy trzy kluczowe elementy w rozpoznaniu
kluczowych wskaźników efektywności, po pierwsze - zdefiniowanie wskaźników, po drugie wszystkie wskaźniki muszą być zaakceptowane i rozumiane przez menedżerów i pracowników
firmy, a po trzecie - wskaźniki muszą charakteryzować się możliwością ich sprawdzenia

i prześledzenia ich działania194. Jak twierdzi Franceschini i in. (2007)195 wskaźniki są często źle

obsługiwane, a wytyczne dotyczące posługiwania się nimi są często trudne do zrozumienia
i zastosowania w praktyce. Franceschini i in. (2007)196 argumentują również, iż nie ma żadnej
konkretnej, ustanowionej reguły dotyczącej liczby kluczowych wskaźników efektywności, które są

190 Franceschini F., Galetto M., Maisano D., 2007, Management by Measurement: Designing Key Indicators and Performance
Measurement Systems, Springer.
191 Gunasekaran A., Kobu B., 2007, Performance measures and metrics in logistics and supply chain management: a review of
recent literature (1995-2004) for research and applications, International Journal of Production Research, vol. 45, no. 12, s.
2819-2840.
192 Anand N., Grover N., 2015, Measuring retail supply chain performance Theoretical model using key performance
indicators (KPIs), Benchmarking: An International Journal, vol. 22, issue: 1, s. 135-166.
193 Piela J., 2017, Key performance indicator analysis and dashboard visualization in a logistics company, Lappeenranta
University of Technology.
194 Tamże.
195 Franceschini F., Galetto M., Maisano D., 2007, Management by Measurement: Designing Key Indicators and Performance
Measurement Systems, Springer.
196 Tamże.
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wymagane do analizy przeprowadzanej w organizacjach. Firmy zwykle stosują od 3 do 15

wskaźników na każdym poziomie organizacji. Zatem nie ma konieczności przeprowadzania
analizy ogromnej ilości danych. Ponadto przy stałej kontroli odpowiednich mierników decydent

może łatwiej podejmować dane w czasie rzeczywistym.

Tabela 12.1. Kluczowe wskaźniki efektywności różnych autorów z dziedziny logistyki

Finansowe
Wudhikarn
(2017)197

■

■

Udział w
rynku
Dokładność
faktury

Konsumenckie
■

■

■

Kucukaltan
i in.
(2016)198

■

■

■

■

■

Wskaźnik
kapitału
podstawowe
go
Zwrot z
inwestycji
Przepływ
gotówki
Wzrost
dochodu
Opłacalność

■

■

■

Innowacyjne i
edukacyjne

Satysfakcja
klienta
Wskaźnik
zwrotów
Opóźnione
dostawy

■

Zadowolenie
klienta
Jakość
dokumentacji
dostaw
Zadowolenie
dostawcy

■

■

■

■

Wskaźnik
reklamacji ze
strony klientów
Wypadki w
czasie transportu

Zdolności
zarządcze
Poziom
wykształcenia
pracownika
Zadowolenie
pracownika

Procesów
wewnętrznych
Niezgodność
działań
■ Dokładność
zapasu
wewnętrznego
■ Dokładność
zapasu
zewnętrznego
■ Błędy w
dostawach
■ Straty w zapasach
■ Wielkość strat w
towarze
■ Dostawa na czas
■ Dokładność
prognozowania
■

197 Wudhikarn R., 2017, Determining key performance indicators of intellectual capital in logistics business using
Delphi method, ICDAMT conference proceedings.
198 Kucukaltan B., Irani Z., Aktas E., 2016, A decision support model for identification and prioritization of key performance
indicators in the logistics industry, Computers in Human Behavior, vol. 65, s. 346-358.
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Anand i
Grover
(2015)199

■

■

■

■

■

Bezpośredni
e koszty
pracy
Koszty
transakcji
Wartość
zapasu
Marża zysku
brutto
Obrót
należnościa
mi

Zadowolenie
klienta
Liczba
reklamacji z
powodu
opóźnionej
dostawy (%
całkowitego
przychodu)
Jakość
dokumentacji
dostawy
Czas
przewidywanego
cyklu realizacji
zamówienia (%
czasu na odbiór
zaległych
zamówień)

■

■

Jakość usługi
logistycznej

■

Zdolność
produkcyjna

■

■

Liczba
reklamacji
klientów
Wskaźnik
zadowolenia
klientów

■

Pomysły na
rozwój
pochodzące od
klientów
Pomysły na
rozwój
pochodzące od
pracowników

■

■

■

■

■

Lukinskiy i
in. (2013)200

■

■

Cai i in.
(2009)201

■

Całkowite
koszty
logistyczne
Zwrot z
inwestycji
Wskaźnik
wzrostu
sprzedaży

■

■

Liczba
reklamacji
obsługiwanych
w ciągu
tygodnia
Miesięczna
liczba
reklamacji a
całkowita liczba
klientów

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Błędy dostawcy
Czas realizacji
dostawy
Wskaźnik dostaw
terminowych
Opóźnienie w
dostawie produktu
Terminowa
dostawa
Częstotliwość
dostaw
Wskaźnik
bezbłędnych
zamówień
Dokładność
zapasów
Liczba zaległych
zamówień
Odsetek
terminowy dostaw
Czas trwania
cyklu
logistycznego

Odsetek
zniszczonych
towarów w czasie
transportu

Źródło: Piela J. 2018. Key performance indicator analysis and dashboard visualization in a logistics company,

Lappeenranta University of Technology

Piela (2017)202 przeanalizował kluczowe wskaźniki efektywności na podstawie źródeł

akademickich i pogrupował je w cztery kategorie, np. finansową, konsumencką, innowacyjną,
edukacyjną oraz procesów wewnętrznych, które powiązane są ze zrównoważoną kartą wyników.
199 Anand N., Grover N., 2015, Measuring retail supply chain performance Theoretical model using key performance
indicators (KPIs), Benchmarking: An International Journal, vol. 22, issue: 1, s. 135-166.
200 Lukinskiy V. S., Pimonenko M. M., Paajanen M., Shulzhenko T. G., 2013, Development of Methodology and Tools for
comparative Assessment of operational Efficiency of KPI based logistical Infrastructure Facilities, Transport and
Telecommunication, vol. 14, no. 3, s. 223-229.
201 Cai J., Liu X., Xiao Z., Liu J., 2009, Improving supply chain performance management: a systematic approach to analyzing
iterative KPI accomplishment", Decision Support Systems, vol. 46, issue 2, s. 512-521.
202 Piela J., 2017, Key performance indicator analysis and dashboard visualization in a logistics company, Lappeenranta
University of Technology.
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Piela (2017)203 wyjaśnia, że wskaźniki są wynikiem ankiet, w ramach których przeprowadzono
wywiad ze specjalistami z zakresu logistyki (zobacz Tabela 12.1).

12.5.

NIEFINANSOWE KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Karl i in. (2018)204 dokonali systematycznego przeglądu literatury w celu przebadania wpływu

niefinansowych

kluczowych

wskaźników

efektywności

odporność

łańcucha

dostaw.

Jak przekonują Brusset i Teller (2017)205 odporność łańcuchów dostaw i firm oznacza zdolność

do kompensowania nieprzewidzianych, szkodliwych zjawisk, które objawiają się w postaci

ekstremalnych zdarzeń oraz zdolność adaptacyjną do dostosowywania się do nowych

okoliczności. Tabela 12.2 ilustruje wyniki przeglądu przeprowadzone w badaniu Karla i in.
(2018)206 oraz streszczenie opisu najważniejszych, niefinansowych kluczowych wskaźników
efektywności.

Tabela 12.2. Streszczenie niefinansowych kluczowych wskaźników efektywności
Firma pierwotna

Bezpieczeńst
wo

Zarządzanie
wiedzą
Możliwość
śledzenia
towarów w
łańcuchu
dostaw

✓
✓

✓

✓

Dostawca

Odbiorca

✓

✓

✓

✓

203 Tamże.
204 Karl A. A., Micheluzzi J., Leite L.C., Pereira C. R., 2018, Supply chain resilience and key performance indicators: a
systematic literature review, Production, vol. 28.
205 Brusset X., Teller C., 2017, Supply chain capabilities, risks, and resilience, International Journal of Production Economics,
vol. 184, s. 59-68.
206 Karl A. A., Micheluzzi J., Leite L.C., Pereira C. R., 2018, Supply chain resilience and key performance indicators: a
systematic literature review, Production, vol. 28.
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Dzielenie się
informacją

✓

Zaufanie

W trakcie zakłóceń

Zarządzanie
ryzykiem

✓

Odporność
Możliwość
śledzenia
towarów w
łańcuchu
dostaw
Dzielenie się
informacją

✓

✓

✓

✓

✓

Elastyczność

✓

✓

✓

✓

Redukcja
zatrudnienia

Współpraca

✓

✓

✓

Zarządzanie
wiedzą
Możliwość
śledzenia
towarów w
łańcuchu
dostaw
Dzielenie się
informacją

✓

✓

✓

Współpraca
Zwinność

Projektowanie
łańcucha
dostaw

Po zakłóceniach

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Źródło: Karl A. A., Micheluzzi, Leite L.C., Pereira C. R. 2018. Supply chain resilience and key performance indicators: a
systematic literature review, Production

Karl i in. (2018)207 twierdzą, że dostępnych jest niewiele kluczowych wskaźników

efektywności służących monitorowaniu określonych działań przygotowujących łańcuch dostaw na

207 Tamże.
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niespodziewane zdarzenia, szczególnie te skupiające się na zarządzaniu zasobami. Karl i in

(2018)208 argumentują dalej, że czas realizacji zamówienia i dostaw, poziom zapasów
i zadowolenie klienta były wskaźnikami, które współwystępowały z elementami, które najczęściej

występowały wspólnie w przypadku elementów wspierających odporność łańcucha dostaw.
Spośród

wszystkich

elementów

zarządzanie

wiedzą

reprezentowało

najwyższe

współwystępowanie z kluczowymi wskaźnikami efektywności, biorąc pod uwagę, że jest to źródło
wiedzy służące rozwijaniu innych elementów (Karl i in. 2018)209.

208 Tamże.
209 Tamże.
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13.
WYBÓR I WDROŻENIE
WŁAŚCIWYCH SYSTEMÓW
INFORMATYCZNYCH (ITS) W TYM
SYSTEMÓW ZAAWANSOWANEGO
PLANOWANIA (APS)
13.1.

WPROWADZENIE

Skuteczność

procesów

realizowanych

przez

nowoczesne

przedsiębiorstwa

zależy

od wsparcia systemu informacyjnego wykorzystywanego na potrzeby prowadzenia działalności

gospodarczej. Narzędzia te, w szczególności systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa
(ERP) stały się nieodzowne dla codziennych operacji tak samo jak dla realizacji planów
długoterminowych. Wymagania przedsiębiorstwa dotyczące wsparcia informatycznego mogą się

różnić w zależności od charakteru działalności gospodarczej natomiast specyficzne procesy
gospodarcze zarządzane przy wsparciu systemów ERP, których implementacja w obecnych
czasach nie gwarantuje osiągania przewagi konkurencyjnej, a staje się koniecznością

warunkującą istnienie na rynku względem konkurencji. Zapewniając przede wszystkim środki do
zarządzenia podstawowymi procesami gospodarczymi, systemy ERP początkowo nie koniecznie

wspierały całkowite rozwiązanie gospodarcze, a jedynie integrację z innymi systemami, takimi jak

produkcja

wspierana

komputerowo

czy

systemy

zaawansowanego

wspierania

i harmonogramowania (APS).
Nowoczesna działalność gospodarcza wymaga szybkiej adaptacji do zmian rynkowych, które

mogą

obejmować

instrumentem

w

dowolnego

uczestnika

przewidywaniu

niespodziewanych zdarzeń.
organizacyjnej (Rysunek13.1.).

łańcucha

zachowania

w

Planowanie jest

dostaw.

biznesie

Planowanie jest wymagane

i

dostosowywania

istotnym

się

do

na każdym poziomie struktury
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Szeroka gama dostępnych produktów ERP obejmuje zarówno komercyjne produkty jak

i produkty o otwartym kodzie źródłowym znajdujące się w różnych przedziałach cen,
zapewniających różnorodne, kompleksowe rozwiązania. W zależności od wymaganego zakresu
funkcjonalności wybór odpowiedniego systemu może okazać się utrudniony ze względu na
konieczność wzięcia pod uwagę w procesie decyzyjnym wielu różnych czynników. Zarówno

wybór jak i wdrożenie systemu ERP wymaga dogłębnego zrozumienia istniejących procesów
gospodarczych wraz z identyfikacją oraz analizą funkcjonalności dostępnych na rynku

rozwiązanych

dostarczanych

przez

różne

systemy

ERP.

Celem

wyboru

najbardziej

odpowiedniego systemu ERP posłużono się wynikami licznych badań przeprowadzonych na

drodze porównania istniejących na rynku narzędzi.

Rysunek 13.1. Struktura organizacyjna
Źródło: opracowanie własne
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13.2.

PRZEGLĄD SYSTEMU ERP

Przedsiębiorstwa wykorzystują różnorodne systemy informacyjne, które w zależności
od autorów definicji mogą zostać przypisane do różnych kategorii. Przykładowo210 dzieli systemy

informacyjne na systemy, które są wykorzystywane w ramach zarządzania codziennym
wsparciem informacyjnym oraz systemy stosowane w odniesieniu zarządzania systemami

wsparcia, przy czym pierwsze z nich obejmują operacje, a drugie zarządzanie decyzjami. Podział
ten może jednak nie być całkowicie odrębny, ponieważ systemy ERP i systemy e-biznesu mogą
należeć do obu kategorii.

Zasadniczo wsparcie systemu informatycznego podąża za procesem biznesowym i jest
dostosowane do jego struktury organizacyjnej, która obejmuje poziomy operacyjne, taktyczne

i strategiczne. Wsparcie ze strony systemu informacyjnego wymagane jest do zabezpieczenia
procesów realizowanych na każdym poziomie, w ramach których konieczne jest zastosowanie

różnego rodzaju rozwiązań, odpowiednich dla poszczególnych poziomów czy też podpoziomów

przedsiębiorstwa ze względu konieczność dostarczenia informacji wymaganych przez każdy
z analizowanych poziomów. Ze względu na swoją modułową strukturę, systemy ERP dostarczają

zróżnicowane moduły w zależności od wymaganej dziedziny wiedzy oraz charakterystyki

realizowanych procesów, do których zalicza się:
O zasoby ludzkie,
O zarządzanie relacjami z klientami,
O produkcję,

O sprzedaż i dystrybucję,
O marketing,
O zakupy,
O zarządzanie zapasami,
O finanse i księgowość.

W zależności od

specyfiki

działalności

gospodarczej

niektóre

moduły mogą

być

odseparowane od wymienionych składowych systemu lub też mogą zakładać konieczność

udostępniania informacji wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania biznesu cyfrowego.
Chociaż pierwsze systemy ERP były dostarczone głównie w celu kontroli zapasów, ich rozwój
w czasie doprowadził do integracji wszystkich głównych typów procesów gospodarczych

realizowanych w przedsiębiorstwie. Przykładowo prognozowane trendy danych sprzedaży można

210 Hardcastle E., 2011, Business information systems, Bookboon.
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wykorzystać do oszacowania długoterminowych wymagań produkcyjnych, a bieżące dane
zostaną zastosowane do zaspokojenia natychmiastowych wymagań w zakresie planowania

produkcji.
Włączenie systemu ERP do kontroli i/lub wsparcia działań gospodarczych wymaga dogłębnej

analizy wymagań w zakresie wsparcia jak również zysków od różnych dostawców ERP. Chociaż
większość systemów ERP obejmuje te same obszary, aczkolwiek prawdopodobnie w nieco różnej

kategoryzacji lub terminologii jak podano wyżej, decyzja o wyborze określonego systemu ERP
powinna uwzględniać właściwe możliwości systemowe, jego zdolność do integracji z innymi
systemami, łatwość wdrożenia i dostarczenia wsparcia bez wzmianki o koszcie zarówno

oprogramowania jak

i jego

wdrożenia.

Dostępne

rozwiązania

ERP

można

podzielić

na rozwiązania komercyjne i rozwiązania o otwartym kodzie źródłowym lub też kombinację
powyższych. Dalszy podział rozwiązań ERP może odnosić się do klientów docelowych,

na których składają się małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, a następnie usługi administracyjne,

szkoły/uniwersytety, itp. Systemy ERP są zazwyczaj dzielone na systemy ogólne (takie jak SAP
lub MS Dynamics) lub specyficzne dla branży, które zwykle są dostosowane są do indywidualnych

potrzeb

mniejszych

przedsiębiorstw.

Dalszego

rozróżnienia

narzędzi

można

dokonać

w kontekście fizycznej lokalizacji wdrożonego systemu, który może być zaimplementowany na

sprzęcie oraz serwerach organizacji lub może być oparty na rozwiązaniach chmurowych.

13.3.
SYSTEMY ZAAWANSOWANEGO PLANOWANIA I
HARMONOGRAMOWANIA
Mimo że klasyczne systemy ERP w istocie zapewniają przegląd procesów biznesowych
z odpowiednim wsparciem informacyjnym, jednakże jest to wystarczające jedynie w kontekście

potrzeb codziennych operacji. Jak stwierdzono w punkcie211

większość systemów ERP jest

zorientowana na procesy transakcyjne, zapewniając ograniczone możliwości planowania

i podejmowania decyzji, podczas gdy narzędzia APS opiera się na danych generowanych w ERP
w celu zapewnienia możliwości planowania212. Wprowadzenie zaawansowanych systemów

planowania zapewnia środki stosowane do przewidywania wymagań dotyczących zasobów nie
tylko na potrzeby bieżących operacji, ale także w kontekście działań realizowanych w przyszłości,

co stanowi podstawę do właściwego podejmowania decyzji. Planowanie przebiega zwykle według

następującego podziału:
211 Stadtler H., 2005, "Supply chain management and advanced planning basics, overview and challenges," European journal
of operational research, vol. 163, s. 575-588.
212 Jonsson J., Kjellsdotter L. and Rudberg M., 2007, "Applying advanced planning systems for supply chain planning: three
case studies," International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, vol. 37, s. 816-834.
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O planowanie krótkoterminowe,
O planowanie średnioterminowe,
O planowanie długoterminowe,

z krótkoterminowym planowaniem reprezentującym potrzebę zorganizowania rychłych działań,

których

realizacja jest wymagana w ciągu

najbliższych

dni

lub tygodni.

Planowanie

średniookresowe zapewnia bardziej ogólne oszacowanie przyszłych wymagań dotyczących kilku

miesięcy, zapewniając ramy dla przyszłego planowania krótkoterminowego, podczas gdy

planowanie długoterminowe zapewnia strategiczne wytyczne i przewiduje rozwój w skali
najbliższych lat.

Chociaż możliwe jest indywidualne planowanie poszczególnych faz operacji, zrozumienie,
że wszystkie wymagania dotyczące zasobów są ze sobą powiązane, nadaje szczególnego
znaczenia całościowemu planowaniu213 na które składa się:
O zaopatrzenie,
O produkcja,
O dystrybucja,
O sprzedaż.

W ramach tych segmentów planowanie długoterminowe obejmuje strategiczne planowanie
w kontekście całej sieci we wszystkich segmentach, planowanie średnioterminowe obejmuje

popytu i
natomiast

dla

sprzedaży oraz całościowe planowanie dla zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji,

planowanie

zaopatrzenia,

krótkoterminowe

planowanie

i

obejmuje

planowanie

harmonogramowanie

produkcji,

materiałowe

planowanie

i

zakupy

transportu

i dystrybucji na potrzeby dystrybucji i planowanie popytu na potrzeby sprzedaży.

Chociaż planowanie długoterminowe wymaga wglądu w szersze spektrum rozwoju

przedsiębiorstwa, zarówno krótkoterminowe, jak i średniookresowe planowanie opiera się na

informacjach dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa w najbliższej przyszłości. Szczególnie w tym
przypadku planowanie jest jednym z najważniejszych czynników, które należy zaobserwować.
Dane historyczne mogą być wykorzystane do dostarczenia historii wzorców sprzedaży

oraz do analizy trendów sprzedaży i sprzedaży sezonowej214. Szacowanie wartości sprzedaży
oraz popytu w ciągu

planowania może dostarczyć solidnego poglądu na działalność

przedsiębiorstwa, jednak codzienne operacje i wyjątki mogą powodować znaczne odchylenia od

213 Rohde J., Meyr H., Wagner M. and others, 2000, "Die supply chain planning matrix,".
214 Hyndman R. J. and Athanasopoulos G., 2018, Forecasting: principles and practice, OTexts.
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wartości szacunkowych. stanowi kluczowy element wspólnego planowania, mającego na celu

uniknięcie niepowodzeń w którymkolwiek z istotnych procesów gospodarczych.
Reasumując, planowanie przedstawia proces, w którym strategiczne planowanie dostarcza
wytycznych dla planowania taktycznego, wykorzystywanego z kolei na potrzeby poziomu

operacyjnego, podczas gdy istotne odchylenia od oczekiwanej normy zidentyfikowane na

niższym poziomie wymagają ponownej oceny zrealizowanej na wyższym poziomie.

13.4.

WYBÓR ERP I APS

Biorąc pod uwagę dostępne oprogramowanie, wybór odpowiednich rozwiązań może okazać

się trudnym zadaniem. W ramach dostępnego komercyjnego i otwartego oprogramowania
całkowity koszt można zmierzyć na podstawie kosztów zakupu oprogramowania i sprzętu,

kosztów utrzymania oprogramowania, usług wsparcia, a także kosztów wdrożenia, które mogą
obejmować zarówno koszty dostawcy, jak i koszty zatrudnienia odpowiedniego personelu, a także
koszty szkolenia personelu. Chociaż koszt stanowi istotny czynnik, nie jest to jedyny element,
który należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu ERP. Przed wyborem należy zidentyfikować
wszelkie wymagania wynikające z procesu biznesowego oraz ustalić kryteria i oszacować ich
priorytety. Następnie konieczne jest przeprowadzenie badań dostępnych na rynku dostawców

ERP oraz analizy ich specyfikacji poprzedzająca dokonanie wyboru potencjalnych kandydatów

oraz negocjacji ze sprzedawcami.

Proces wyboru systemu ERP został szeroko przebadany w literaturze. Alanbay215 grupuje
kryteria w zależności od technologii, użytkownika i dostawcy, chociaż kryteria związane
z użytkownikiem i techniką mogą zostać uznane za tę samą kategorię. Bernroider i in.216 kładą

nacisk na odmienne podejście do wyboru i wdrażania systemu ERP w zależności od tego,
czy wybór dotyczy małych i średnich organizacji, w przeciwieństwie do dużych organizacji.
Stefanou217 zaproponował 3-fazowy schemat wyboru najbardziej odpowiedniego systemu,
w którym w pierwszej fazie analizuje się wizję biznesową, w drugiej fazie wymagania, chęć zmiany

i ograniczenia, podczas gdy w ostatniej fazie ocenia się oczekiwany zwrot z inwestycji określony
na podstawie dokonanego wyboru.

215 Alanbay O., 2005, "ERP selection using expert choice software," Honolulu, Hawaii, July, s. 8-10.
216 Bernroider E. and Koch S., 2001, "ERP selection process in midsize and large organizations," Business Process
Management Journal, vol. 7, s. 251-257.
217 Stefanou C. J., 2000, "The selection process of enterprise resource planning (ERP) systems," AMCIS 2000 Proceedings, s.
418.
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Testowano różne metody w celu analizy szerokiego spektrum wymagań, parametrów
i rozwiązań, w których metody takie jak AHP218 czy DEA219 gwarantują porównanie narzędzi

oferowanych przez różnych sprzedawców.
Chociaż rozwiązania APS mogą być integralną częścią systemu ERP, powszechnie integruje
się je z istniejącym systemem ERP w celu dostarczenia dalszych możliwości planowania.

Według220 następujące obszary implementacji zostały zaproponowane w przypadku APS:
O planowanie sieci strategicznej,
O planowanie popytu,
O planowanie całościowe,
O zaspokojenie popytu,
O planowanie i harmonogramowanie produkcji,
O planowanie oparte na współpracy,
O zarządzanie alertem.

Planowanie sieci strategicznej obejmuje identyfikację wszystkich zaangażowanych w nią

czynników łańcucha dostaw oraz potrzeb, wymagających okresowej oceny dokonywanej w celu

analizy i weryfikacji czy strategia odpowiada zmianom na rynku. Strategiczne planowanie sieci
musi uwzględniać różne aspekty wszystkich węzłów sieci, w których aspekt finansowy jest
najczęściej najważniejszą kwestią. Co istotne, planowanie sieci strategicznej obejmuje analizę

dostępności

dostaw

materiału,

możliwości

produkcyjnych

oraz

wymagań

klientów.

W tym względzie należy wziąć pod uwagę wiele aspektów, takich jak położenie geograficzne,
niezawodność i zdolności objętościowa dostawców dotycząca realizowanych przez nich zleceń.

Na poziomie sieci strategicznej planowanie i dystrybucja produkcji musi obejmować liczbę fabryk

produkcyjnych wraz z ich technologią, centra dystrybucji i budynki magazynowe a także zdolności
transportowe.

Reasumując,

możliwości

produkcji

i

dystrybucji

muszą

współgrać

z przewidywanym popytem klienta, w przypadku którego planowanie marketingowe odgrywa

również bardzo istotną rolę.
Planowanie popytu stanowi podstawę do przewidywania wymagań w całym łańcuchu

dostaw. W zależności od dokładnego prognozowania221, wymagania dotyczące produkcji

218 Karaarslan N. and Gundogar E., 2009, "An application for modular capability-based ERP software selection using AHP
method," The international journal of advanced manufacturing technology, vol. 42, s. 1025.
219 Lall V. and Teyarachakul S., 2006, "Enterprise resource planning (ERP) system selection: a data envelopment anaysis
(DEA) approach," Journal of Computer Information Systems, vol. 47, s. 123-127.
220 Stadtler H., 2005, "Supply chain management and advanced planning basics, overview and challenges," European journal
of operational research, vol. 163, s. 575-588.
221 Stevenson W. J., Hojati M. and Cao J., 2007, Operations management, vol. 8, McGraw-Hill/Irwin Boston.
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i dystrybucji są oceniane z góry. Skutkuje to optymalizacją przepływu materiałów między węzłami
łańcucha dostaw co stanowi domenę planowania całościowego w następstwie zaspokojenia
popytu.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji wymaga dogłębnej analizy całościowego

procesu produkcji uwzględniającego wąskie gardła pojawiające się na skutek implementacji
wadliwej logistyki produkcji. Planowanie produkcji bazuje na danych pochodzących z systemu

ERP, planowaniu popytu i planowaniu globalnym, przy czym dane są wykorzystywane

do generowania założeń lub scenariusza produkcji, na podstawie których konstruowany jest

początkowy harmonogram produkcji a ostatecznie po analizie jest on zatwierdzany lub odrzucany

jako następstwo ponownego cyklu tworzenia nowych założeń na wypadek niepomyślnej
symulacji222.

Wybór APS dokonywany jest na podstawie możliwości dostawców oferujących określone

funkcje w konkretnych obszarach. Jako że integracja z innymi systemami jest istotna pod kątem

pomyślnego funkcjonowania systemu, dokonanie wyboru odpowiedniego systemu ERP i APS

może być współzależne, co oznacza, że możliwości integracji obu rozwiązań mogą przeważać
nad

innymi

(mniej)

kluczowymi

kryteriami.

Szczególnie

w

przypadku

przedsiębiorstw

produkcyjnych zdolności integracyjne różnych systemów np. MES, CAM i CIM razem z systemami
APS i ERP mogą stanowić kluczowy czynnik do rozważenia przy wyborze któregoś z systemów.

W odniesieniu do literatury, sugeruje się wybór systemu APS223, który zawiera:
□ wskazanie możliwości związanych z APS,
O ocenę wskazanych APS i usuniecie tych, które nie spełniają wymagań,

□ utworzenie planu wdrożenia z porządkiem chronologicznym wskazanych APS,
□ porównanie sprzedawców APS na podstawie ich wsparcia powdrożeniowego.

Sprzedawców APS porównuje się ze sobą ze względu na spełnienie przez nich określonych
wymagań. Innym istotnym czynnikiem do rozważenia jest czas potrzebny na ich wdrożenie

i poziom integracji z wykorzystywanymi w przedsiębiorstwie systemami.

13.5.

WDROŻENIE ERP ORAZ APS

Wdrożenie systemu wsparcia ze strony systemu informacyjnego wymaga zarówno
zrozumienia procesów gospodarczych, jak i wiedzy technicznej z zakresu poznanych rozwiązań.

222 Stadtler H., 2005, "Supply chain management and advanced planning basics, overview and challenges," European journal
of operational research, vol. 163, s. 575-588.
223 Kilger C. and Wetterauer U., 2005, "The selection process," in Supply chain management and advanced planning, Springer,
s. 303-316.
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Wdrożenie ERP może często wymagać dostosowania istniejących procesów na drodze integracji
z procedurami ERP, natomiast APS zwykle dostarcza wsparcia istniejącym rozwiązaniom ERP

i ustalonym procesom.
Wdrożenie ERP podlega zintensyfikowanym badaniom, czemu towarzyszy popularyzacja

systemów ERP. Większość autorów, zaleca zachowanie wymaganego poziomu ostrożności
w ramach wdrażania systemów ERP. Bingi i in.224 podkreślają potrzebę dokładnej analizy

krytycznych problemów, które mogą wpłynąć na wdrożenie ERP, podczas gdy Malhotra
i Temponi225 badają kluczowe decyzje dotyczące integracji ERP na potrzeby małych firm, co m.in.

obejmuje takie zagadnienia, jak strukturę zespołu wdrożeniowego, wdrożenie bazy danych
i zarządzanie ryzykiem.
Wdrożenie ERP wymaga ustrukturyzowanego podejścia z prawidłowo ustalonymi celami
pośrednimi, jak również współpracujących partnerów. Projekt wdrożeniowy zakłada współpracę

pomiędzy

sprzedawcą

ERP

i

organizacją w celu

identyfikacji

kluczowych

wymagań

i potencjalnego ryzyka. Projekt wdrożeniowy przebiega według wytycznych typowych projektów

informatycznych wraz ze zdefiniowaniem problemu i wzorcem jego rozwiązania, po czym

następuje wdrożenie, walidacja i weryfikacja rozwiązania skutkująca procesami ciągłego
utrzymania oraz wsparcia. Przykładem tego podejścia jest metoda ASAP226, gdzie metodologia
rozpoczyna

się

od

przygotowania

projektu,

a

następnie

jego

realizacji,

finalizacji

oraz uruchomienia i wsparcia, przy czym każda z faz musi obejmować procesy biznesowe i ich
interakcję.

Implementacja APS podlega podobnym wytycznym jak implementacja ERP i jest obarczona
podobnym ryzykiem. Wetterauer i Meyer227 podkreślają różne przyczyny nieudanych projektów
wdrożeniowych

z

największym

niepowodzeniem

w

zakresie

niespełnienia

oczekiwań

użytkowników, przekroczenia oczekiwanego czasu lub kosztów, a także brakiem zarządzania

procesem wdrożeniowym nawiązującym do obranej strategii. Sugerują oni, że proces
wdrożeniowy powinien być podzielony na pięć etapów, w ramach których najpierw należy

zdefiniować projekt,

a następnie zaprojektować oraz szczegółowo opisać rozwiązanie,

co skutkuje wykonaniem i wdrożeniem rozwiązania wraz z jego zamknięciem.

224 Bingi P., Sharma M. K. and Godla J. K., 1999, "Critical issues affecting an ERP implementation," IS Management, vol. 16,
s. 7-14.
225 Malhotra R. and Temponi C., 2010, Critical decisions for ERP integration: Small business issues," International Journal of
Information Management, vol. 30, s. 28-37.
226 Daneva M., 2003, "Six degrees of success or failure in ERP requirements engineering: Experiences with the ASAP
process," in International workshop on cots and product software: Why requirements are so important.
227 Wetterauer U., and Meyr H., 2008, "The implementation process," in Supply Chain Management and Advanced Planning,
Springer, s. 325-346.
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