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Andrzej Wartecki

Zastosowania systemu R/3 w gospodarce materia∏owej
Widoczna na rys. 1 struktura systemu
• brak Êrodków finansowych na inweR/3 umo˝liwia wdro˝enie tylko tych
stycje
• ograniczenia kadrowe, techniczne modu∏ów, które przedsi´biorstwo uzna
za niezb´dne (np. AA, FI, SD, itp.)
i technologiczne.
Taki stan rzeczy w istotny sposób ha- z mo˝liwoÊcià dalszego rozszerzenia
muje post´p techniczny przedsi´- bàdê pe∏nà instalacjà, która niestety
biorstw, powodujàc jednoczeÊnie znacz- jest doÊç kosztowna. Zauwa˝yç nale˝y,
ne ró˝nice w poziomie ich rozwoju i ja- ˝e wÊród przedstawionych na rys. 1
ko skutek równie˝ ograniczenia wspó∏- modu∏ów, wszystkie sà jednakowo wa˝pracy i kooperacji mi´dzy przedsi´bior- ne i wymagajàce przedsi´wzi´cia wielu
stwami w kraju i za granicà. Przyk∏ado- z∏o˝onych i porzàdkujàcych dzia∏aƒ
wo firma, która nie wykorzystuje jedne- w samym przedsi´biorstwie, od któgo z najnowszych rozwiàzaƒ (firmy SAP) rych zale˝y skutecznoÊç wdro˝onego
mySAP.com z dziedziny wykorzystania systemu informatycznego. Pope∏nione
Internetu w biznesie mo˝e mieç ograni- b∏´dy w fazie projektowania, planowaczony dost´p do informacji a tym sa- nia czy te˝ wdro˝enia konkretnego momym do rynku. Ponadto mo˝e spotkaç du∏u b´dà ogranicza∏y potencjalne
si´ z niech´cià do podejmowania wspól- mo˝liwoÊci modu∏u i dalej ca∏ego systenych inicjatyw gospodarczych ze strony mu. Przyk∏adowo pope∏nione b∏´dy na
lepiej technicznie i technologicznie poziomie modu∏u FI (êle zdefiniowany
Przytoczony powy˝ej zespó∏ cech przygotowanych firm. Taka izolacja zak∏adowy plan kont – uk∏ad kont synstawia bardzo wysokie wymagania sys- z czasem b´dzie oznacza∏a cz´Êciowà tetycznych i analitycznych), b´dà si´
pot´gowa∏y na poziomie modu∏ów CO,
temom informatycznym, wykorzysty- lub ca∏kowità eliminacj´ z rynku.
AA, itd.
wanym w zarzàdzaniu przedUwzgl´dniajàc za∏o˝enia losi´biorstwem. Niewàtpliwie
gistyki, jako dziedziny naukodo grupy systemów informawo–badawczej o organizowatycznych spe∏niajàcych powy˝niu procesów przemieszczania
sze kryteria mo˝na zaliczyç
oraz magazynowania surowsystem R/3 firmy SAP. Dodaç
ców, materia∏ów i wyrobów
wypada, ˝e SAP jest trzecià co
gotowych w uj´ciu systemodo wielkoÊci firmà z bran˝y inwym, zmierzajàcym do optyformatycznej na Êwiecie1. R/3
malizacji ∏aƒcuchów zaopawdro˝ony zosta∏ w 120 kratrzeniowych (od pozyskania
jach na Êwiecie (ponad 36 tysurowca do konsumenta),
si´cy instalacji, 10 milionów
a tak˝e zajmujàcej si´ zagou˝ytkowników). W Polsce sysspodarowaniem produktów
tem R/3 wdro˝ono w ponad
pou˝ytkowych2, szczególnego
140 firmach, wÊród których
mo˝na wymieniç: Amic´
znaczenia nabierajà te rozwiàWronki, TVP, Energetyk´ Kalizania informatyczne w ramach
skà, Orlen, Stoczni´ Gdynia,
(ZSIZ), które wychodzà naZak∏ady Ceramiczne Rokita,
przeciw przytoczonej idei.
Rys. 1. Elementy systemu R/3. èród∏o: Opracowanie w∏asne
inne. Te stosunkowo nieliczne
W
przedsi´biorstwach,
wdro˝enia w polskich firmach
gdzie wyst´puje bardzo silnie
Podstawowe elementy systemu R/3 rozbudowana infrastruktura zaopawynikajà z wielu przyczyn, wÊród których szczególne znaczenie odgrywajà: przedstawia rys. 1.
trzeniowo – produkcyjno – dystrybuZintegrowane systemy informatyczne
zarzàdzania (ZSIZ) to modu∏owo zorganizowane kompleksowe systemy informatyczne, obs∏ugujàce wszystkie sfery
dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa, poczàwszy od marketingu i planowania oraz
zaopatrzenia, poprzez techniczne przygotowanie produkcji i jej sterowanie,
dystrybucj´, sprzeda˝, gospodark´ remontowà, do prac finansowo – ksi´gowych i zarzàdzania kadrami ∏àcznie (St.
Abt). WÊród jego najwa˝niejszych cech
mo˝na wymieniç:
• kompleksowy charakter
• integracja procedur i danych
• orientacja procesowa
• modu∏owa budowa
• spe∏nienie wymogów MRP
• realizacja idei controllingu.

Firma SAP powsta∏a w 1972 r. w Niemczech. Historia firmy: 1988 r. - SAP wchodzi na gie∏d´ w Frankfurcie, 1992 r.- firma udost´pnia R/3 klientom, 1995
r. – SAP otwiera swoje przedstawicielstwo w Polsce, firma osiàgn´∏a obroty na poziomie 1.88 miliarda USD, 1996 r. – nowa wersja R/3 zawiera funkcj´
wspó∏pracy z internetem, 1998 r. – powstajà rozwiàzania bran˝owe, SAP wchodzi na gie∏d´ w Nowym Jorku, firma uzyskuje certyfikat ISO 9002, 1999 r.
– SAP udost´pnienia rozwiàzania internetowe, wdro˝ona zostaje koncepcja platformy mySAP.com zawierajàca takie sk∏adniki jak: zarzàdzanie cyklem ˝ycia produktu, sukces w e – biznesie, zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw, zarzàdzanie relacjami z klientami, system zaopatrzenia elektronicznego.
2 St. Abt, Logistyka w teorii i praktyce, AE, Poznaƒ 2000, s. 38.
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cyjna, z powodzeniem mo˝e byç wykorzystany modu∏ MM (Modu∏ Gospodarka Materia∏owa) systemu R/3. Modu∏
ten wspomaga funkcje i procesy wykorzystywane w codziennych operacjach
realizowanych w przedsi´biorstwie.
Celem modu∏u jest realizacja procesów
gospodarczych niezb´dnych do prawid∏owego funkcjonowania przedsi´biorstwa w takich obszarach, jak planowanie potrzeb materia∏owych, zarzàdzanie zapasami, sprawdzanie faktur czy

ku przy okreÊleniu kosztów wykorzystuje si´ wielkoÊci standardowe. Przyk∏adowo podj´cie okreÊlonych zadaƒ
produkcyjnych implikuje wiedz´ zarówno o spodziewanych nak∏adach rzeczowych, jak i finansowych (kosztach procesów).

Przy za∏o˝eniu dokonywania wszelkich dzia∏aƒ przez system w czasie
rzeczywistym, powstaje realna szansa
pe∏nego panowaniem nad toczàcymi
si´ procesami w przedsi´biorstwie. W praktyce ten
w∏aÊnie walor (czas rzeczywisty) warunkuje w sposób
oczywisty przydatnoÊç takiego systemu. Niewàtpliwie wyraêna jest ró˝nica
mi´dzy informacjà uzyskanà natychmiast w toku operacji gospodarczej, a uzyskanà póêniej (po godzinie,
zmianie, kilku dniach, tygodniach).
Rys. 2. Struktura modu∏u MM. èród∏o: Opracowanie w∏asne
wycena materia∏ów. Struktur´ modu∏u
MM przedstawia rys. 2.
Modu∏ gospodarka materia∏owa (MM)
wspó∏pracuje z modu∏ami planowania
produkcji (PP), controllingu kosztów
(CO) oraz gospodarkà magazynowà.
W module planowanie produkcji (PP)
miejsce produkcji jest wykorzystywane
dla okreÊlenia potrzeb planowania zaopatrzenia przy uwzgl´dnieniu zdolnoÊci produkcyjnych. W zakresie normowania zu˝ycia materia∏ów i surowców
wa˝ne znaczenie odgrywajà wartoÊci
standardowe, utworzone dla miejsc
produkcji, które usprawniajà i przyspieszajà proces planowania (automatyzowanie podejmowanych przez system czynnoÊci, dzia∏aƒ). Z kolei wiedza
o kosztach wynika z opracowanych
marszrut technologicznych, precyzyjnie opisujàcych czynniki wp∏ywajàce na
proces produkcji. Taki zwiàzek modu∏u
PP z MM ma niezwykle istotne znaczenie dla sprawnego i bezkolizyjnego zaopatrzenia ró˝nych procesów technologicznych.
Z kolei modu∏ controlling kosztów
umo˝liwia: planowanie kosztów produktu i to w czasie rzeczywistym (controlling noÊników kosztów, kalkulacj´
rzeczywistà). Równie˝ i w tym przypad-

ne sà odpowiednie iloÊci zamówieƒ
oraz przyjmuje si´ w∏aÊciwy poziom
obs∏ugi.
W trakcie przebiegu procesu planowania system MM wykonuje nast´pujàce zadania:
• obliczenie potrzeb netto
• obliczenie wielkoÊci partii
• harmonogramowanie
• tworzenie propozycji zamówienia zaopatrzeniowego
• tworzenie komunikatów dotyczàcych
wyjàtków.
Planowanie potrzeb materia∏owych
mo˝e odbywaç si´ na poziomie: zak∏adu, sk∏adu lub jako efekt zu˝ycia materia∏ów. W przypadku zu˝ycia materia∏ów mogà byç uwzgl´dnione nast´pujàce kryteria: punkt zamawiania, prognoz´, planowanie czasowe.

W pierwszym przypadku system porównuje istniejàcy zapas magazynowy
z poziomem bezpiecznym i w zale˝noCharakterystyka i zastosowanie ele- Êci od niekorzystnych tendencji tworzy
mentów modu∏u MM (rys. 2):
zamówienie zaopatrzeniowe. Konfrontowanie stanów zapasów z poziomem
1. Planowanie potrzeb materia∏owych niezni˝alnym przebiega wed∏ug sche(MRP).
matu, który przedstawia rys. 3.
Uwzgl´dniajàc dane o zu˝yciu materia∏ów – mo˝liwe jest tworzenie proPunkt A – poziom zamawiania oraz
porcji nabycia materia∏ów, surowców B poziom zapasu bezpieczeƒstwa sà
produkcyjnych na podstawie tzw. punk- kluczowymi parametrami kontrolnymi
tu zamawiania, albo prognozy. Dodat- w planowaniu wed∏ug punktu zamawiakowe potrzeby sà rejestrowane w for- nia. Ró˝nica mi´dzy tradycyjnymi rozmie zg∏oszeƒ zapotrzebowania i przy- wiàzaniami a omawianym polega na
dzielenia odpowiedzialnym za ten pro- tym, ˝e MM umo˝liwia zarówno r´czces pracownikom dzia∏u zaopatrzenia. ne, jak i automatyczne planowanie bez
W trakcie procesu planowania okreÊla- ingerencji operatorów systemu.

Rys. 3. Optymalizacja poziomu zapasów. èród∏o: Opracowanie w∏asne
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W planowaniu wed∏ug prognozy
uwzgl´dnia si´ przewidywane wielkoÊci zu˝ycia materia∏ów. W procedurach
prognostycznych wykorzystywane sà
informacje historyczne, na podstawie
których wyznacza si´ okreÊlony trend
(model sta∏y, model sezonowy). Podstaw´ do formu∏owania prognoz mogà byç
informacje otrzymywane z rynku –
zmiany popytu, inne, np. koniunktura
w gospodarce, na Êwiecie.

we iloÊci, jakie majà zostaç dostarczo- – przewidywane zmiany (wzrost) prone. Cykl procesu zaopatrzenia w syste- dukcji. Funkcja ta w module MM odbymie MM przedstawia poni˝szy rys. 4.
wa si´ automatycznie. Jak widaç kluczowà rol´ w tym module odgrywa doModu∏ MM pozwala równie˝ na oce- st´pnoÊç informacji, co umo˝liwia podn´ dostawcy, jego wybór, jak i monito- j´cie prac planistycznych i sterowanie
rowanie procesów zaopatrzeniowych. zapasami. Przeglàdanie zapasów przeG∏ówne kryteria oceny dostawcy to: ce- biega wed∏ug procedur, które przedstana, jakoÊç, dostawa, obs∏uga. Podstawà wiajà poni˝sze przyk∏adowe okienka
oceny sà przyznane punkty w skali od 1 modu∏u (MM).
do 100. Kwalifikacja bàdê
eliminacja dostawcy jest auW ostatnim przypadku (czasu) okre- tomatyczna na podstawie
Êla si´ przedzia∏y czasowe (zu˝ycie jednakowych i obiektyww ciàgu dnia, tygodnia, miesiàca). Te re- nych ocen.
gulacje czasowe okreÊlane sà przez tak˝e przez inne czynniki np. zwiàzane
W ramach modu∏u doz transportem, sezonowoÊcià, czy te˝ st´pne sà funkcje umo˝liharmonogramem dostaw dostosowa- wiajàce zaopatrzeniowcom
nego do danej produkcji.
i planistom materia∏owym
uzyskanie informacji o po2. Zaopatrzenie – modu∏ ten wyko- ziomach zapasów, dost´przystywany jest przez s∏u˝by zaopa- noÊci (z punktu widzenia lotrzeniowe, których zadaniem jest opra- kalizacji i czasu), terminach
cowanie szeregu dokumentów poczàw- dostawy i otwartych iloszy od zg∏oszeƒ zapotrzebowania, za- Êciach zamówienia.
mówieƒ zakupu, d∏ugoterminowych
umów zaopatrzeniowych, do zapytaƒ
3. Gospodarka zapasami
Okno o znaczeniu podstawowym – ogólne
ofertowych. Szereg tych dokumentów w systemie R/3 obejmuje
mo˝e byç generowany automatycznie nast´pujàce funkcje: zarzàlub r´cznie. Podstawowe dokumenty, dzanie zapasami materia∏októre wyst´pujà na poziome zaopatrze- wymi w uj´ciu iloÊciowym
nia to: zg∏oszenie zapotrzebowania, za- i wartoÊciowym, planowapytanie ofertowe, oferta, zamówienie nie, wprowadzanie danych
zaopatrzeniowe, kontrakt, umowa ter- i dokumentowanie wszystminarzowa. Ta ostatnia jest d∏ugotermi- kich przesuni´ç materia∏onowà umowà zaopatrzeniowà, precy- wych, inwentaryzacj´. W razujàcà harmonogramy dostaw poszcze- mach tego modu∏u wykonygólnych rodzajów materia∏ów, docelo- wane sà operacje powodujàce zmiany poOkno szczegó∏owe
ziomu zapasów
takie jak: przyj´cie materia∏ów, dostawy
Ka˝de przedsi´biorstwo dla celów bizwrotne, planowane i nie- lansowych przeprowadza inwentaryzaplanowane wydania zapa- cj´, która mo˝e byç realizowana za posów. Takie funkcje jak: wpro- mocà ró˝nych procedur. System R/3
wadzanie, kontrola i korekta wspomaga nast´pujàce procedury inprzesuni´ç materia∏owych sà wentaryzacyjne: inwentaryzacj´ okrerealizowane w czasie rzeczy- sowà, ciàg∏à, wyrywkowà. W ramach inwistym, przez co wszystkie wentaryzacji realizowane sà nast´pujàdane dotyczàce procesów ce funkcje: tworzenie dokumentów inzaopatrzeniowych sà reali- wentaryzacyjnych, wydruk list, wprozowane na bie˝àco. Wa˝nà wadzenie wyników na podstawie dokufunkcj´ w planowaniu prze- mentów inwentaryzacyjnych, listy ró˝suni´ç materia∏owych odgry- nic w stanach magazynowych, rejestrowa rezerwacja, która ozna- wanie ka˝dej inwentaryzacji, itp.
cza zablokowanie (ze znacznym wyprzedzeniem) okreWycena materia∏ów w systemie R/3
Êlonych iloÊci materia∏ów dla odbywa si´ wed∏ug nast´pujàcych zaRys. 4. Funkcje modu∏u MM. èród∏o: Opracowanie w∏asne
potrzeb, np. produkcyjnych sad:
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• wed∏ug danych wprowadzonych
przez u˝ytkownika
• dodanie do zapasu ju˝ znajdujàcego
si´ w miejscu sk∏adowania
• magazyny blokowe – metoda wykorzystywana w magazynowaniu du˝ych iloÊci materia∏ów i nie zajmujà
du˝o miejsca
• sekcja pó∏ek – umo˝liwiajàca przyjmowanie ró˝nej iloÊci materia∏ów
w opakowaniach transportowych,
zbiorczych, itp.

Rys. 5. Przep∏yw informacji w uj´ciu procesowym. èród∏o: Opracowanie w∏asne

• LIFO – ostatnie wesz∏o, pierwsze wy- • optymalizacj´ zdolnoÊci produkcyjsz∏o. W wycenie LIFO materia∏ otrzynych i przep∏ywu materia∏ów za pomany jako ostatni zostaje sprzedany
mocà jednostek sk∏adowania
lub zu˝yty jako pierwszy
• monitorowanie i przeglàdanie na mo• FIFO – pierwsze wesz∏o – pierwsze
nitorze zapasów magazynowych
wysz∏o
• wspomaganie stosowania kodów kre• WartoÊci najni˝szej – wed∏ug tej zaskowych oraz zautomatyzowanych
sady punktem odniesienia mo˝e byç
systemów podnoÊników wid∏owych,
cena nabycia, koszty produkcji, ceny
sterowanie magazynami
z gie∏dy towarowej, ceny rynkowej.
• przetwarzanie ró˝norodnych ruIstotà tej wyceny jest zastosowanie
chów magazynowych, które umo˝liceny najni˝szej spoÊród ró˝nych
wia okreÊlenie optymalnych warunmo˝liwych wartoÊci.
ków dostarczania materia∏ów do
produkcji
4. Przyj´cie materia∏ów – w momencie przyj´cia materia∏ów wszystkie dane przejmowane sà domyÊlnie z zamówienia zaopatrzeniowego. System
przechowuje informacje o dostawach
mniejszych lub przekraczajàcych wielkoÊci zamówione. Ka˝de przesuni´cie
materia∏owe powoduje natychmiastowà aktualizacj´ stanu zapasów ∏àcznie
z okreÊleniem wartoÊci zapasu dzi´ki
mechanizmowi automatycznego okreÊlenia konta ksi´gowego. Mechanizm
przep∏ywu materia∏ów oraz informacji
przedstawia rys. 5.

6. Sprawdzanie faktur (uzgadnianie
lub rozliczanie). W tym przypadku
wykorzystywane dane pochodzà
z materia∏ów êród∏owych, takich jak
zamówienie zaopatrzeniowe, przyj´cie materia∏ów, inne. Zadaniem operatora systemu jest wprowadzenie
ca∏kowitej sumy z faktury dla pozycji
zamówienia zaopatrzeniowego. PoprawnoÊç danych powoduje zwolnienie faktury do dalszych operacji – rozliczenie. Rozbie˝noÊci co do iloÊci, ceny, terminu dostawy blokuje dalsze
rozliczenie faktury. Równie˝ i w funkcji sprawdzenia faktur operacje realizowane przez system mogà si´ odbywaç automatycznie.

Wnioski:

• implementacj´ ró˝nych strategii roz1. Zintegrowane Systemy Informamieszczania zapasów
tyczne Zarzàdzania (ZSIZ) w tym R/3
umo˝liwia automatyzacj´ i sterowanie
• identyfikacj´ kilku ró˝nych jednostek
procesami wytwórczymi zarówno
miary (jednostek magazynowania)
w uj´ciu globalnym, jak i na poziomie
dla ka˝dego materia∏u, który jest
Êredniego i du˝ego przedsi´biorstwa.
uwzgl´dniony w module MM.

Wszelkie ruchy materia∏ów sà realizowane za pomocà zapotrzebowaƒ
i zleceƒ przeniesienia (transferu). Taka
systematyka pozwala na definiowanie
strategii wykorzystywanych przez system w zakresie rozmieszczania zapa5. Gospodarka magazynowa – modu∏ sów.
ten umo˝liwia:
• zarzàdzanie z∏o˝onymi strukturami
WÊród dost´pnych strategii s∏u˝àmagazynowymi (obszary wysokiego cych wyszukiwania miejsc sk∏adowania
sk∏adowania, sta∏e miejsce sk∏adowa- mo˝na wymieniç:
nia, specjalne przestrzenie sk∏ado- • nast´pne puste miejsce sk∏adowania
wania)
– system wyszukuje odpowiednie puste miejsce
• definiowanie i dostosowanie ró˝norodnych miejsc dla potrzeb i warun- • sta∏e miejsce sk∏adowania – przypisane do danego materia∏u
ków sk∏adowania

2. Modu∏owa budowa ZSIZ umo˝liwia ró˝ne zastosowania w przedsi´biorstwach z ró˝nych bran˝ w zale˝noÊci od potrzeb i oczekiwaƒ mened˝erów.
3. Wysokie walory u˝yteczne poszczególnych modu∏ów (bardzo szczegó∏owe i oryginalne rozwiàzania) bezpoÊrednio przek∏adajà si´ na wzrost
efektywnoÊci dzia∏aƒ i procesów.
4. W zakresie gospodarki materia∏owej system R/3 MM umo˝liwia optymalizacj´ we wszystkich jej segmentach
ze szczególnym zwróceniem uwagi na
gospodark´ magazynowà.

Logistyka 1/2004

37

