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Magazynowe systemy informatyczne – metodyka doboru*
Niniejszy artyku∏ jest kontynuacjà publikacji „Magazynowe systemy informatyczne – funkcjonalnoÊç systemów” zamieszczonej w poprzednim numerze
„Logistyki”. Omówiono tam: rol´ systemów informatycznych w magazynowaniu, macierz cech i funkcji, parametryczne charakterystyki systemów oraz
wskaêniki wykorzystywane w metodyce.
Poni˝szy artyku∏ przedstawia zasadnicze elementy pierwszej z dwóch wersji metodyki doboru magazynowych
systemów informatycznych. Wersja ta
(A) s∏u˝y do doboru oprogramowania
w magazynie projektowanym lub ju˝
istniejàcym, lecz nieposiadajàcym systemu informatycznego.
Druga wersja (B) – pozwalajàca na
zweryfikowanie u˝ytkowanego w magazynie oprogramowania pod kàtem jego usprawnienia lub wymiany – b´dzie
tematem ostatniego artyku∏u niniejszego cyklu.

Metodyka doboru standardowego
systemu informatycznego
do wspomagania przep∏ywu
materia∏ów w projektowanym
magazynie lub w magazynie
nieposiadajàcym
systemu informatycznego.

Metodyka opiera si´ na realizacji
dziesi´ciu zadaƒ, które omówiono poni˝ej.
Zadanie A.1. Podczas analizowania
procesu przep∏ywu materia∏ów i towarzyszàcego mu przep∏ywu informacji
z listy kontrolnej wybierane sà cechy
procesu wyst´pujàce w magazynie.
Równolegle rozpoznaje si´ znaczenie
cech dla funkcjonowania magazynu,
które b´dzie wykorzystane podczas
przypisywania wagi funkcjom systemów informatycznych realizowanego
w zadaniu A.7. Dodatkowo zbierane sà
uwagi, sugestie i oczekiwania przysz∏ego lub obecnego u˝ytkownika magazynu, które uwzgl´dniajà specyfik´ wyni-

kajàcà z bran˝y lub z roli magazynu
w ca∏ym logistycznym ∏aƒcuchu dostaw.
Zebrane informacje sà pomocne przy
wyborze grup do szczegó∏owej analizy
(zadanie A.6).
Zbiór cech przep∏ywu okreÊla osoba
o odpowiednich kompetencjach zarówno w zakresie znajomoÊci procesów
magazynowych, jak i funkcjonalnoÊci
systemów informatycznych.

Nast´pnie kolejno dla ka˝dego systemu informatycznego sumuje si´ wartoÊci parametrów funkcji spe∏nianych
i oblicza wskaênik funkcjonalnoÊci, który odpowiada danemu systemowi.
Wyznaczone sumy wartoÊci parametrów oraz wartoÊci wskaêników funkcjonalnoÊci sà w metodyce informacjami kluczowymi. Pozwalajà rozpoznaç,
w jakim stopniu poszczególne systemy
realizujà oczekiwane funkcje. Wy˝sza
wartoÊç wskaênika funkcjonalnoÊci systemu Êwiadczy o tym, ˝e realizuje on
wi´cej funkcji oczekiwanych ni˝ inne
systemy.
Wykorzystujàc parametryczne charakterystyki systemów dla ka˝dego
z nich oblicza si´ sum´ wartoÊci parametrów funkcji dost´pnych. WartoÊç
ta s∏u˝y do wyznaczenia wartoÊci
wskaênika dopasowania.
Im wartoÊç tego wskaênika jest wy˝sza i bli˝sza jednoÊci, tym pe∏niej mogà
byç wykorzystywane przez u˝ytkownika systemu dost´pne funkcje.

Zadanie A.2. W kolejnym kroku odwzorowuje si´ wyznaczony wczeÊniej
zbiór cech przep∏ywu na zbiór funkcji
systemu informatycznego. Temu celowi
s∏u˝y macierz cech i funkcji, których sugerowane przyporzàdkowanie jest weryfikowane na bazie wyników zadania
A.1.
Ka˝da funkcja, która jest przypisana
do jakiejkolwiek cechy, zostaje uznana
za funkcj´ oczekiwanà. Efektem realizacji zadania jest zbiór funkcji oczekiwanych, b´dàcy podzbiorem zbioru
funkcji magazynowych systemów informatycznych. Liczba elementów tego
podzbioru jest liczbà funkcji oczekiwaZadanie A.5. polega na uszeregowanych.
niu systemów.
Stosowany sposób szeregowania preZadanie A.3. Dla wszystkich syste- feruje systemy, które w pe∏ni realizujà
mów informatycznych wyznacza si´ oczekiwane funkcje w wersji podstawofunkcje spe∏niane. Sà to funkcje do- wej (standardowej). Analiza pozostast´pne w tym systemie, które jednocze- ∏ych systemów w procesie doboru jest
Ênie zosta∏y uznane w zadaniu A.2 za pracoch∏onna, wymaga konsultacji z ich
funkcje oczekiwane. WartoÊç parame- producentami lub dystrybutorami. Wytru funkcji spe∏nianej jest równa warto- musza wyjaÊnienie stopnia spe∏nienia
Êci parametru funkcji dost´pnej w da- funkcji:
nym systemie, zgodnie z jego parame- • deklarowanych niejednoznacznie
trycznà charakterystykà.
• proponowanych opcjonalnie
Dla ka˝dego rozpoznanego systemu • obecnie jeszcze niedost´pnych.
wyznacza si´ oddzielnie zbiór funkcji
spe∏nianych i zbiór parametrów funkcji
Zadanie A.6. W metodyce przyj´to
spe∏nianych.
zasad´ stopniowego zmniejszania liczby analizowanych systemów informaZadanie A.4. Wykorzystujàc warto- tycznych w kolejnych krokach uszczeÊci parametrów spe∏nienia funkcji dla gó∏awiania analizy. Przy ograniczaniu
ka˝dego systemu, oblicza si´ liczb´ liczby analizowanych systemów stosuje
spe∏nianych funkcji w rozbiciu na:
si´ poni˝sze kryteria:
• wyst´pujàce standardowo
• strategia przedsi´biorstwa (uwzgl´d• nierealizowane w pe∏ni
nienie lub odrzucenie modu∏ów sys• wyst´pujàce jako opcja
temów zintegrowanych klasy MRP II
• dost´pne w przysz∏oÊci.
lub ERP)
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• rola magazynu w ∏aƒcuchu dostaw
• preferowanie przez klienta konkretnego systemu
• liczebnoÊç analizowanej grupy systemów (np. analiza systemów o wartoÊci wskaênika funkcjonalnoÊci wi´kszej od 0,7).
Fragment zestawienia wst´pnie uszeregowanych systemów pokazano w tabeli 1.
Zadanie A.7. W zadaniu tym przypisuje si´ wag´ i ewentualny komentarz
zwiàzany ze znaczeniem dla procesu
ka˝dej funkcji, która nie jest jednoznacznie spe∏niana w wersji podstawowej przez jakikolwiek system zakwalifikowany do dalszej analizy. Najwy˝sza
wartoÊç jest przypisywana funkcjom
koniecznym do pracy magazynu.
Przewidziano trzy rodzaje dzia∏aƒ,
które weryfikujà dane o dost´pnoÊci
funkcji:
• wyjaÊnienie czy funkcja jest spe∏niana w rozpatrywanym procesie magazynowym
• potwierdzenie dost´pnoÊci funkcji jako opcja
• potwierdzenie dost´pnoÊci funkcji
w przysz∏oÊci.
WyjaÊnienie spe∏niania funkcji w danym procesie jest wymagane wówczas,
gdy producent lub dystrybutor systemu
nie poda∏ jasnej odpowiedzi lub opatrzy∏ opis danej funkcji w∏asnym komentarzem.
Potwierdzenie dost´pnoÊci funkcji jako opcja wyjaÊnia, czy dana funkcja nie

zosta∏a ju˝ wprowadzona do wersji
standardowej oprogramowania. JeÊli
tak, to w parametrycznej charakterystyce systemu nale˝y zmieniç wartoÊç
odpowiedniego parametru.
Podobnie sprawdza si´ planowanà
dost´pnoÊç funkcji w przysz∏oÊci.
Podczas weryfikacji dla ka˝dego systemu aktualizuje si´ posiadane dane:
• koryguje odpowiednio wartoÊci parametrów funkcji
• do∏àcza ewentualny komentarz, który dotyczy poszczególnych funkcji.

uwzgl´dnia si´ wag´ funkcji oraz
wszystkie komentarze i informacje zdobyte w czasie realizacji zadaƒ A.1, A.6
i A.7. Na ich podstawie nale˝y zweryfikowaç uszeregowanie i ewentualnie
zmieniç kolejnoÊç systemów. Uzasadnienie zmiany ostatecznej kolejnoÊci
nale˝y do∏àczyç do wyników doboru.

Zadanie A.10. Wynikiem zastosowania metodyki doboru standardowego
systemu informatycznego do wspomagania przep∏ywu materia∏ów w magazynie jest uszeregowane zestawienie wyPodczas kontaktów z producentami branych systemów. Pozycja systemu
lub dystrybutorami szczególnà uwag´ w zestawieniu wynika z przyj´tego kryprzywiàzuje si´ do funkcji, którym terium funkcjonalnoÊci i wykonanej
przypisano du˝à wag´.
szczegó∏owej analizy.
JeÊli dokonano zmian wartoÊci paraWyniki doboru sà uzupe∏nione przymetrów, wówczas ponownie szereguje pisanà wagà funkcji, komentarzami dosi´ systemy zgodnie z zasadami obo- tyczàcymi konkretnych funkcji niezrewiàzujàcymi w zadaniu A.5.
alizowanych w pe∏ni przez poszczególne systemy informatyczne oraz uwagaUzyskane w powy˝szy sposób uszere- mi, sugestiami i oczekiwania przysz∏egowanie nie obejmuje jeszcze wagi go u˝ytkownika magazynu.
funkcji, które nie sà spe∏niane przez jakikolwiek system grupy wybranej do
W kolejnym numerze „Logistyki” zoanalizy.
stanie przedstawiona metodyka oceny
systemu informatycznego u˝ytkowaneZadanie A.8 i A.9. Dodatkowo two- go w magazynie pod kàtem jego
rzone jest zestawienie grupy wybra- usprawnienia lub wymiany.
nych systemów, poprzez sortowanie
W artykule „Magazynowe systemy informatyczne –
wed∏ug malejàcej wartoÊci sumy parafunkcjonalnoÊç systemów”, opublikowanym w numerze
metrów zwiàzanych z przypisanà wagà
3/2004 „Logistyki”, na stronie 38 dolna lewa tabela pofunkcji. Je˝eli kolejnoÊç systemów winna mieç opis: „Tab. 3. Parametryczne charakterystyw stworzonym zestawieniu jest inna ki magazynowych systemów informatycznych.”
ni˝ w grupie uszeregowanej w zadaniu
* Artyku∏ recenzowany
A.6, to w dalszych rozwa˝aniach

Tab. 1. Zestawienie wst´pnie uszeregowanych systemów (fragment). èród∏o: Opracowanie w∏asne.

L.p.

FUKCJE MAGAZYNOWEGO SYSTEMU INFORMATYCZEGO
OPIS

NAZWA SYSTEMU
OCZEKIWANE

CCC

GGG

AAA

1

1

1

1

2

Mo˝liwoÊç przyj´ç towarów w po∏àczeniu z zamówieniem

3

Mo˝liwoÊç przyj´ç towarów w po∏àczeniu z awizem

1

1

1

1

4

Przydzielanie konkretnej bramy roz∏adunkowej

1

1

1

0

7

Tworzenie jednostek magazynowych

1

1

1

1

11

Automatyczny wybór miejsca sk∏adowania metodà sta∏ych miejsc

1

1

1

1

77

Prowadzenie zwrotów towarów

1

1

1

1

78

Gromadzenie danych reklamacyjnych

1

1

1

1

79

Inwentaryzacja dowolnie wybranej, tak˝e elementarnej cz´Êci magazynu

1

1

1

1

80

Optymalizacja ruchu wewn´trznych Êrodków transportu

1

1

1

1

73

73

72

Suma wartoÊci parametrów funkcji spe∏nianych
Liczba funkcji oczekiwanych
Wskaênik funkcjonalnoÊci
Wskaênik dopasowania
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73
1

1

0,9863

0,8588

0,8361

0,8361

