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Zintegrowany system zarzàdzania materia∏ami
produkcyjnymi
Logistyka zaopatrzenia zajmuje si´
dostarczaniem pó∏produktów, materia∏ów, cz´Êci, podzespo∏ów, surowców
i towarów niezb´dnych do produkcji,
w odpowiedniej iloÊci i czasie. Obszar
logistyki zaopatrzenia obejmuje zakres
dzia∏ania od pojedynczych poddostawców kooperantów zaopatrzeniowych,
do punktów bezpoÊredniego sprz´˝enia z odbiorcami. Zakres ten obejmuje
równie˝ dzia∏ania zwiàzane z ustalaniem zapotrzebowania odbiorców; zamawianiem, odbiorem, sk∏adowaniem,
przemieszczaniem i racjonalnym zu˝yciem dóbr; utrzymywaniem odpowiednich zapasów, ich ewidencjonowaniem,
ochronà, ocenà i kontrolà.
Optymalny poziom zaopatrzenia
w towary i us∏ugi pomaga osiàgnàç
przez przedsi´biorstwo przewag´ konkurencyjnà w stosunku do pozosta∏ych
uczestników rynku, optymalizujàc jego
koszty. Pozwala równie˝ zapewniç odpowiednià (wymaganà) jakoÊç tworzonà przez dostawców w ∏aƒcuchu zaopatrzeniowym. Procesy zaopatrzenia ∏àczà kolejne ogniwa ∏aƒcucha zaopatrzeniowego, odpowiadajà za pozyskanie
materia∏u itd. dla przedsi´biorstwa, jak
równie˝ za w∏aÊciwe i efektywne zrealizowanie cyklu czynnoÊci, które cz´sto
przekraczajà granice organizacji.1,2
Du˝e znaczenie odgrywa tutaj zarzàdzanie logistyczne, które integruje
wszystkie dzia∏ania zwiàzane z przep∏y-

wem surowców, materia∏ów, produkcji
w toku i wyrobów gotowych, wraz
z równoleg∏ym do nich przep∏ywem informacji.3
Systemy zaopatrzenia sà z∏o˝one,
a z∏o˝onoÊç ta zale˝y od rodzaju dzia∏alnoÊci (np. producent stali zu˝ywa niewielkà liczb´ surowców, producent samochodów potrzebuje kilkanaÊcie tys.
ró˝nych cz´Êci). Zintegrowanie dzia∏aƒ
zwiàzanych z zarzàdzaniem procesami
logistycznymi w przedsi´biorstwie
i ich powiàzanie z w∏aÊciwie przygotowanym systemem informatycznym pozwala na ca∏oÊciowe podejmowanie niezb´dnych decyzji dla tego rodzaju procesów. Logistyka zaopatrzenia powinna
zapewniç optymalne warunki funkcjonowania pozosta∏ym podsystemom (produkcji, us∏ug, itp.), wobec czego rozwiàzania informatyczne spe∏niajà bardzo
wa˝ne funkcje i ich brak uniemo˝liwia
prawid∏owe funkcjonowanie przedsi´biorstw.
Dla utrzymywania zaopatrzenia, produkcji, zapasów, magazynowania na odpowiednim poziomie, niezb´dne jest
wykorzystanie metod planowania potrzeb materia∏owych (MRP), które zajmujà si´ gospodarkà zapasami oraz harmonogramowaniem produkcji i dotyczà
zw∏aszcza zaopatrzenia w materia∏y
i cz´Êci do produkcji, które zale˝y od zapotrzebowania na produkt koƒcowy.
Jest to narz´dzie, które analizujàc g∏ów-

Rys. 1. Integracja przep∏ywów materialnych wewnàtrz przedsi´biorstwa. èród∏o: Sarjusz-Wolski
Z.,„Strategia Zarzàdzania Zaopatrzeniem”, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998 r.

ny harmonogram produkcji, pozwala na
okreÊlenie zapotrzebowania netto na
zapasy w odpowiednich jednostkach
terminowania oraz pozwala zaplanowaç
pokrycie tego zapotrzebowania wg poszczególnych pozycji. W przypadku
zmian w g∏ównym harmonogramie produkcji, stanie zapasów czy strukturze
wyrobu, system MRP pozwala uwzgl´dniç potrzeby netto i zapewniç odpowiedni poziom zaopatrzenia w niezb´dne materia∏y.
Aby zapewniç optymalne wartoÊci parametrów zwiàzanych z zaopatrzeniem,
magazynowaniem i odpowiedniego poziomu sterowania i koordynacji wszystkich procesów logistycznych, niezb´dne
jest wykorzystanie przez przedsi´biorstwa informatycznych systemów zarzàdzania. Jest to konieczne do uzyskania
przewagi konkurencyjnej, utrzymania
odpowiedniego poziomu obs∏ugi klienta
i obni˝enia kosztów dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. Systemy te mogà byç mniej
lub bardziej rozbudowane, sk∏adaç si´
z wielu modu∏ów zarzàdzajàcych poszczególnymi sferami dzia∏alnoÊci, zapewniajàc w∏aÊciwy poziom wymiany
danych na wejÊciach i wyjÊciach informacyjnych.

Cechy zintegrowanego systemu
zarzàdzania materia∏ami
produkcyjnymi
Zintegrowany system zarzàdzania materia∏ami produkcyjnymi jest jednym
z najnowoczeÊniejszych i najbardziej
kompleksowych systemów informatycznych, wykorzystywanych przez zak∏ady
produkcyjne4. S∏u˝y on do zarzàdzania
materia∏ami produkcyjnymi od momentu ich przyj´cia w zak∏adzie, a˝ do ich

Dworecki S.E., „Zarzàdzanie logistyczne”, Wy˝sza Szko∏a Humanistyczna w Pu∏tusku, Pu∏tusk 1999 r.
Cole J. J., Baranin E. J., Langley C. J. Jr., „Zarzàdzanie Logistyczne”, PWE Warszawa 2002 r.
3 Sarjusz-Wolski Z., „Strategia Zarzàdzania Zaopatrzeniem”, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998 r.
4 Materia∏y udost´pnione przez przedsi´biorstwo produkcyjne „X”
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Rys. 2. Ewidencja obrotu materia∏owego. èród∏o: opracowanie
w∏asne.

dystrybucji na wydzia∏y produkcyjne.
Terminale umieszczone w zak∏adzie
umo˝liwiajà wprowadzenie i uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym
(on-line) i sà one po∏àczone z poziomem
centralnym. Oprócz obrotu materia∏ów,
system ewidencjonuje równoczeÊnie dostawy i obrót samych pojemników.
Warunkiem w∏aÊciwego funkcjonowania systemu jest pozyskiwanie i wymiana danych z innych podsystemów, takich
jak Baza Informatyczna Materia∏ów i Dostawców, Wykaz Strukturalny Wyrobu
oraz System Informacyjny Zarzàdzania
i Kontroli Zamówieƒ. Zintegrowany System Zarzàdzania Materia∏ami otrzymuje
informacje dotyczàce materia∏u, dostawcy i harmonogramu dostaw. Umo˝liwia
to utworzenie lokalnej Bazy Informatycznej Materia∏ów i Dostawców, która
pozwala komórce zajmujàcej si´ zarzàdzaniem materia∏ami na wprowadzenie
i weryfikacj´ danych zwiàzanych ze sk∏adowaniem, dotyczàcych powiàzaƒ: „Zak∏ad – Materia∏” i „Zak∏ad – Materia∏ –
Dostawca”. Przedstawia to rysunek 3.
Baza Informatyczna Materia∏ów i Dostawców jest zarzàdzana centralnie na
poziomie zak∏adu i zawiera wszystkie informacje niezb´dne do w∏aÊciwego zarzàdzania materia∏ami zarówno wewn´trznymi, jak i pochodzàcymi z zewnàtrz. Baza ta otrzymuje informacje od
Wykazu Strukturalnego Wyrobu – co do
danych opisujàcych materia∏y – oraz Systemu Zarzàdzania Zamówieniami (wydawanie zamówieƒ, wspó∏praca z dostawcami w celu zaopatrzenia w niezb´dne materia∏y) – co do danych dot.
powiàzaƒ materia∏ – dostawca. Pozosta∏a
cz´Êç informacji dot. sk∏adowania wprowadzona jest na poziomie zak∏adu. Doty-
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Rys. 3. Planowanie zaopatrzenia i dostaw. èród∏o: opracowanie w∏asne

czy to, np. nr. rampy roz∏adunkowej,
wielkoÊci próbki, kodu placu kontenerowego/strefy, kodu pojemnika, kodu miejsca u˝ytkowania/sektora, nr. stanowiska
kontroli jakoÊci itp. wydawanie, wspó∏praca z dostawcami w celu zaopatrzenia
w materia∏y niezb´dne do wykonania
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa.
Poni˝ej przedstawiono funkcje, jakie
mo˝e realizowaç zintegrowany system
zarzàdzania materia∏ami. Pod poj´ciem
materia∏u rozumie si´ oznaczenie tego
materia∏u (numer, jaki ten materia∏ posiada w Wykazie Strukturalnym Wyrobu).

macje o dostawie poprzez bezpoÊrednie po∏àczenie dostawca-zak∏ad ju˝
w momencie opuszczenia przez nià dostawcy lub punktu spedycyjnego, a nie
dopiero wtedy, gdy dostawa wchodzi
do zak∏adu.

Zarzàdzanie materia∏em w drodze

Dostawca po∏àczony z zak∏adem produkcyjnym przesy∏a informacje dotyczàce materia∏u wys∏anego i znajdujàcego
si´ w drodze do zak∏adu. Zak∏ad przyjmujàcy dysponuje w ten sposób, w czasie realnym, informacjami zwiàzanymi
Wspó∏praca z dostawcami
z materia∏em w drodze. Pozwala to operatorowi punktu zaopatrzenia na otrzyZadaniem dostawcy jest wyproduko- manie zbiorczego obrazu stanu matewanie materia∏u zgodnie z zadanymi ria∏ów, zarówno tych otrzymanych, jak
wymogami, w iloÊci podanej w przeka- i nadchodzàcych.
zanym mu programie zaopatrzenia,
zorganizowanie i wykonanie transportu Rejestracja na wejÊciu
do zak∏adu przeznaczenia, zachowujàc
ustalonà cz´stotliwoÊç dostaw. MateMa ona na celu wykonanie rejestracji
ria∏owi towarzyszy dokument z infor- dokumentu WZ powiàzanego z przychomacjami dotyczàcymi materia∏u jak dzàcym materia∏em, podajàc ewentualne
i pojemników, zgodnie ze standardem sytuacje wyjàtkowe (pilnoÊç, niezgoddokumentu WZ. System uzyskuje infor- noÊç, nadwy˝ki). W punktach rejestracji

Rys. 4. Dokument WZ. èród∏o: opracowanie w∏asne
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nast´puje wprowadzenie informacji
z WZ standard, a nast´pnie przywo∏anie
danych wprowadzonych uprzednio
przez bezpoÊrednio po∏àczonego z zak∏adem dostawc´.

Rys. 5. Karta Identyfikacji Materia∏u. èród∏o: opracowanie w∏asne

Informacje zawarte w dokumencie
WZ standard dotyczà równie˝ pojemników, w których transportowany jest
materia∏, ∏àcznie z kontenerami b´dàcymi lub nie w∏asnoÊcià zak∏adu oraz
pojemników pustych, które sà zwracane do zak∏adu. Generowany jest równie˝ stan przep∏ywu w tranzycie pomi´-

dem fizycznym materia∏u, a rejestracjà
wykonanà wczeÊniej. Operator mo˝e wywo∏aç informacje zarejestrowane ju˝ na
wejÊciu, wprowadzajàc numer kontenera
lub numer tablicy rejestracyjnej naczepy
czy te˝ kod dostawcy z odpowiednim
dokumentem WZ. KolejnoÊç roz∏adowania kontenerów zostaje ustalona przez
operatora i tutaj te˝ nast´puje sprawdzenie zgodnoÊci danych zarejestrowanych
z dokumentami towarzyszàcymi.
System zarzàdzania materia∏ami, po
dokonaniu roz∏adunku, wyszukuje adres
pierwszej wolnej pozycji w strefie przewidzianej w bazie danych dla sk∏adowania danego materia∏u. Adres umieszczony na Karcie Identyfikacji Materia∏u (rys.
5) zawiera kody: magazynu, strefy, sektora, rz´du oraz pozycji i jest dyspozycjà
do umieszczenia tak opisanego pojemPrzyj´cie materia∏u na rampie
nika w magazynie. Oprócz Karty Identywy∏adowczej
fikacji Materia∏u system mo˝e drukowaç
tak˝e, np. kart´ identyfikacji kontenera
Jest to przyj´cie fizyczne i ksi´gowe lub naczepy. Dokumenty drukowane sà
materia∏u, który wszed∏ do zak∏adu, kon- w dwóch egzemplarzach i zostajà zawietrolujàce zgodnoÊç pomi´dzy WZ, sk∏a- szone na ka˝dym pojemniku, kontene-

dzy rejestracjà a rampà wy∏adowczà, sygnalizujàc mi´dzy innymi wejÊcie do
zak∏adu materia∏u pilnego do produkcji, który nale˝y dostarczyç ze szczególnym przyÊpieszeniem. Nast´pnà
funkcjà nale˝àcà do rejestracji jest kontrola zaawansowania dostaw na podstawie programów zaopatrzenia ustalonych z dostawcà. Zintegrowany System Zarzàdzania Materia∏ami mo˝e sygnalizowaç ewentualnà nadwy˝k´
w dostawie, ˝àdajàc od punktu zaopatrzenia decyzji o przekazaniu jej do
magazynu lub depozytu spedycji, celem odes∏ania do dostawcy lub depozytu anomalii, wobec braku mo˝liwoÊci uzyskania decyzji z punktu zaopatrzenia.
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rze i naczepie. W ka˝dym dokumencie
podany jest kod przypisanego przeznaczenia, w uwagach zawarte sà wskazówki dotyczàce pojemnika, takie jak kontrola iloÊciowa, jakoÊciowa, pilnoÊç, anomalia itd.
Roz∏adowanie materia∏u uruchamia
programy kontroli. OkreÊlona partia materia∏u zostaje wytypowana przez system do przeprowadzenia kontroli jakoÊciowej. Na drukujàcej si´ Karcie Identyfikacji Materia∏u pojawia si´ polecenie
przekazania partii materia∏u do okreÊlonej kontroli. Po przeprowadzeniu kontroli, Zintegrowany System Zarzàdzania
Materia∏ami egzekwuje wprowadzenie
wyników do systemu.

Kontrola iloÊciowa i jakoÊciowa
Celem kontroli iloÊciowej (o cz´stotliwoÊci przypadkowej) jest zagwarantowanie, aby dostawa materia∏u od dostawcy
odpowiada∏a iloÊciowo wartoÊciom okreÊlonym w dokumentach towarzyszàcych
dostawie. Z kontroli zostajà wykluczone
materia∏y od dostawców posiadajàcych
odpowiedni certyfikat.
JakoÊç dostaw jest kontrolowana,
a wyniki rejestrowane w systemie. Materia∏ od dostawców certyfikowanych
nie polega kontroli. System okreÊlajàc
partie materia∏u, które majà byç poddane kontroli, drukuje Dokument Kontrolny. Zawiera on nast´pujàce informacje:
numer odcinka kontrolnego, kod zak∏adu, punkt zaopatrzenia, klasa towaru,
kod i opis materia∏u, kod miejsca sk∏adowania dostawcy, cz´stotliwoÊç kontroli, iloÊci materia∏u do kontroli, stanowisko kontroli, data i godzina rejestracji, numer wewn´trzny i data WZ, jednostka miary, ca∏kowita iloÊç materia∏u
otrzymanego, czas kontroli, uwagi.
Pozytywny wynik kontroli odblokowuje (jeÊli by∏a zablokowana) dostaw´ materia∏u w magazynie, negatywny powoduje, ˝e operator, po wprowadzeniu informacji okreÊlajàcych typ i istot´ niezgodnoÊci, ˝àda wydrukowania „Uwag
Kontroli JakoÊci”. Je˝eli stwierdzi si´ braki w obszarze u˝ytkowym, kontrola jakoÊci dostaw drukuje „Zg∏oszenia z Linii
Braków z Winy Dostawcy” i ewentualnie
druk „Uwagi Kontroli JakoÊci”. Do Depozytu Braków przenosi si´ materia∏y nie
nadajàce si´ do u˝ycia w produkcji. Wyniki kontroli przyjmowane przez system, uaktualniajà cz´stotliwoÊci Planu
Kontroli Dostaw, zgodnie z odpowiedni-
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mi algorytmami oraz zasilajà centralne zynu). Wykonanie transakcji ˝àdania
procedury jakoÊci.
powoduje logiczne zu˝ycie materia∏u
zawartego w pojemniku. W momencie
przyj´cia ˝àdania przez system, wydruZarzàdzanie magazynem
kowana zostaje Karta Dystrybucyjna,
i depozytami pomocniczymi
która jest sygna∏em dla magazynu jaki
materia∏, do kiedy i gdzie ma byç wydaW magazynie dokonywane jest reje- ny. W∏aÊciwà rotacj´ materia∏u w magastrowanie on-line ka˝dego ruchu mate- zynie zapewnia podany na karcie dysria∏u, w celu umo˝liwienia systemowi trybucyjnej adres najstarszej dostawy
rozpoznania lokalizacji i stanów iloÊcio- z danego materia∏u.
wych materia∏u, zapewnienia w∏aÊciwego zasilania wydzia∏ów produkcyjnych Dostarczenie materia∏u
i kontrolowania sytuacji fizycznej materia∏u – informacji z zakresu krytycznoÊci do strefy u˝ytkowania
i pilnoÊci. Magazynowanie mo˝e mieç
form´ magazynowania modu∏owego
Rejestracja wydania dokonuje si´ przez
lub magazynowania przez potwierdze- zerwanie jednego egzemplarza Karty
nie. W pierwszym przypadku system au- Identyfikacji Materia∏u z pojemnika, wytomatycznie wyszukuje wolnà pozycj´, wo∏anie odpowiedniej transakcji i odczydo której nale˝y skierowaç materia∏. tanie kodu kreskowego, wykonanie
W drugim – ulokowanie materia∏u wy- transakcji logicznego przemieszczenia
bierane i rejestrowane jest przez opera- materia∏u z magazynu do strefy u˝ytkotora. System w ka˝dej chwili jest w sta- wania. Drugi egzemplarz Karty pozostaje
nie rozpoznaç iloÊç materia∏u dyspono- na pojemniku i po uzupe∏nieniu o Kart´
walnà i niedysponowalnà dla produkcji Dystrybucyjnà przekazywany jest wraz
wraz z odpowiednià jego lokalizacjà.
z pojemnikiem do strefy u˝ytkowania.
Materia∏y niedysponowalne dla proZintegrowany System Zarzàdzania
dukcji (anomalie, wysy∏ki) sk∏aduje si´ Materia∏ami wykorzystuje nowoczesne
w depozytach. Dla depozytów system technologie informatyczne i komunikanie rozró˝nia miejsc sk∏adowania, ale cyjne, zapewniajàc szybki dost´p do darozpatruje stany iloÊciowe. Depozyt Bra- nych, co jest szczególnie wa˝ne dla kieków obejmuje materia∏ zwrócony z ob- rownictwa i komórek zwiàzanych z plaszaru u˝ytkowania oraz wybrakowany, nowaniem. Umo˝liwia planowanie proktóry ma byç wys∏any do dostawcy lub dukcji z dnia na dzieƒ, pozwala dok∏adz∏omowany. W Depozycie Anomalii sk∏a- nie okreÊliç iloÊç potrzebnych materiaduje si´ materia∏ posiadajàcy nieprawi- ∏ów, obni˝yç wielkoÊç zapasów i koszd∏owoÊci stwierdzone podczas kontroli tów magazynowych.
na wejÊciu. Depozyt Kontroli JakoÊci DoElektroniczny obieg dokumentów
staw jest obszarem, gdzie materia∏ ocze- przyÊpiesza i usprawnia zarzàdzanie makuje na odbiór jakoÊciowy. Do Depozytu teria∏ami, u∏atwia dost´p do aktualnych
Spedycji trafiajà materia∏y, które majà danych „on-line”. System ten umo˝liwia
byç zwrócone do dostawcy.
szybkie emitowanie odpowiednich zestawieƒ i raportów, pomaga w planowaniu zaopatrzenia i dostaw.
˚àdanie materia∏u
˚àdanie realizuje si´ dla materia∏ów
uwa˝anych za niskorotacyjne przez wywo∏anie odpowiedniej transakcji w systemie i odczytanie piórem Êwietlnym
kodu kreskowego z zerwanej z pojemnika Karty Identyfikacji Materia∏u. ˚àdanie dostawy dokonuje si´ na zasadzie
wymiany pojemników – pusty za pe∏ny.
Szczególnymi rodzajami zapotrzebowania sà: próg krytyczny (gdy ˝àdana
iloÊç osiàga iloÊç krytycznà w magazynie ustalonà w systemie) i ostatni pojemnik (gdy zostaje wydany do obszaru
u˝ytkowego ostatni pojemnik z maga-
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