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Bartosz Balcer
Dyrektor Dzia∏u IT, Selmar

Wybór systemu magazynowego (cz. 2)
W ostatnim wydaniu „Logistyki” pisaliÊmy o kryteriach doboru informatycznego systemu magazynowego.
Przedstawiono ró˝ne mo˝liwoÊci wyboru rozwiàzaƒ magazynowych na bazie kilku podstawowych za∏o˝eƒ, do
których zosta∏y zaliczone: stan wyposa˝enia klienta w Êrodki informatyczne, potrzeby w zakresie obs∏ugi procesów wspieranych przez system magazynowy oraz wsparcia procesów
magazynowych przez urzàdzenia mobilne. Obecnie chcielibyÊmy pokazaç,
jakie czynniki nale˝y braç pod uwag´
wdra˝ajàc system informatyczny
w magazynie.
Proces wytwarzania systemu informatycznego jest realizowany niezale˝nie od wielkoÊci wdra˝anego oprogramowania oraz niezale˝nie od wielkoÊci
firmy, która oprogramowanie zaczyna
u˝ytkowaç.
Proces sk∏ada si´ z:

Niezale˝nie od wielkoÊci i skali
przedsi´wzi´cia kluczowym etapem
jest analiza potrzeb w∏asnych klienta.
Ka˝da firma przed rozpocz´ciem jakichkolwiek poszukiwaƒ systemu informatycznego powinna we w∏asnym
zakresie opisaç swoje potrzeby i wymagania. Analiza powinna uwzgl´dniaç nie tylko opis g∏ównych funkcji,
takich jak: wymagania czasowe, czy
iloÊç operacji realizowanych przez system, ale przed wszystkim, co bardzo
cz´sto jest pomijane, powinna tak˝e
uwzgl´dniaç du˝à liczb´ detali zwiàzanych z kolejnoÊcià realizowanych procesów.

• unifikuje sposób myÊlenia o problemach zwiàzanych z wdro˝eniem,
• u∏atwia dochodzenie swoich praw
w przypadkach sporów z wykonawcami.

Analiz´ potrzeb w∏asnych mo˝e wykonaç firma konsultingowa lub firma informatyczna. Nale˝y przy tym braç pod
uwag´ to, i˝ analiza ta mo˝e byç ukierunkowana na konkretne produkty
i rozwiàzania, które pomimo ˝e spe∏niajà wszystkie wymagania, mogà okazaç si´ nie do zaakceptowania w pracy
produkcyjnej.
G∏ównie z tego powodu analiza poSformalizowana w postaci dokumen- trzeb w∏asnych powinna byç rozpocz´tacji analiza:
ta przed przystàpieniem do rozmów
z wykonawcami systemu informatycz• w znaczàcy sposób skraca czas wybo- nego. Mo˝e byç ona w póêniejszym
ru rozwiàzania,
etapie uzupe∏niona ju˝ w trakcie rozmów z wykonawcami, dajàc w ten spo• umo˝liwia obiektywny wybór propo- sób mo˝liwoÊç uszczegó∏owiania dokuzycji firm informatycznych,
mentacji analitycznej.

1. Analizy potrzeb, wymagaƒ, problemów, które powinny zostaç rozwià- • edukuje sk∏ad osobowy zespo∏u proIstotnà rol´ w procesie analizy odgryzane lub usprawnione w wyniku
jektowego przez okreÊlenie informa- wa forma zapisu wymagaƒ. Ka˝dej anaprzeprowadzonych prac projektocji o zakresie, czasie trwania i ko- lizie zawsze towarzyszà dwa podstawowych,
niecznych przygotowaniach,
we problemy:
2. Wyboru rozwiàzania, które spe∏nia∏oby w okreÊlonym zakresie wymagania zdefiniowane w analizie,
3. Analizy uszczegó∏owiajàcej po wyborze rozwiàzania,
4. Produkcji lub modyfikacji oprogramowania uruchamianego systemu informatycznego,
5. Wdro˝enia ca∏oÊci systemu lub modu∏ów,
6. Testów ca∏oÊci systemu lub modu∏ów,
7. Uruchomienia pracy produkcyjnej,
8. Nadzoru autorskiego nad systemem
w okresie pracy produkcyjnej.
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Mówi Piotr Frelek, twórca systemu InterMag 2000, oprogramowania do zarzàdzania magazynem wysokiego sk∏adowania – Praktyka pokazuje, ˝e najcz´stszym
b∏´dem pope∏nianym przez klienta jest brak wykonania opisu wdro˝enia systemu,
tzw. projektu funkcjonalnego. Bardzo cz´sto projekt funkcjonalny jest tworzony
przez grup´ osób, które nie majà bezpoÊredniej stycznoÊci z procesami logistycznymi zachodzàcymi w magazynach. Pos∏u˝´ si´ tu przyk∏adem z ostatniego wdro˝enia. W magazynie sk∏adowane sà cz´Êci komputerowe, które wymagajà przechowywania w systemie numerów seryjnych.
W pierwszej wersji projekt funkcjonalny obejmowa∏ skanowanie numerów seryjnych z opakowaƒ towarów podczas przyjmowania dostawy jeszcze przed odstawieniem palety na rega∏. Takie rozwiàzanie mog∏o powodowaç drastyczne wyd∏u˝enie
czasu przyjmowania dostawy oraz zator na rampie. W koƒcu palety, b´dàce na
rampie, otrzymywa∏y etykiet´ identyfikujàcà w systemie, dzi´ki czemu nawet bez
wczytywania numerów seryjnych z opakowaƒ towarów – trafiajà bezpoÊrednio
z rampy na rega∏. Póêniej, gdy obcià˝enie pracowników magazynu si´ zmniejszy,
w systemie wskazywane b´dà palety, na których powinni oni wykonaç operacj´ serializacji. Zaanga˝owanie w budow´ projektu funkcjonalnego osób pracujàcych
w magazynie zapobieg∏o b∏´dom, wp∏ywajàc na obni˝enie kosztów zwiàzanych
z pracà magazynu.

Elektroniczna gospodarka
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

– jednoznaczny zapis wymagaƒ,
– zapis wymagaƒ w taki sposób, ˝eby by∏a mo˝liwa ocena
stopnia realizacji.
Nale˝y zdawaç sobie spraw´, ˝e zapis werbalny wymagaƒ
niesie ze sobà wiele sprzecznoÊci interpretacyjnych. Wymaganie zanotowane w sposób niejednoznaczny jest w przysz∏oÊci potencjalnà przyczynà konfliktów wewn´trznych,
a tak˝e konfliktów z wykonawcà. Z tego powodu nale˝y
dbaç o to, ˝eby zapisy minimalizowa∏y liczb´ wykorzystywanych poj´ç (nie mno˝y∏y poj´ç opisujàcych to samo).
W przypadkach potencjalnych problemów poj´cia powinny
byç spisywane w postaci definicji do∏àczanych do dokumentacji analitycznej. Kolejnym wa˝nym elementem jest stosowanie takiego zapisu wymagaƒ, ˝eby na etapie koƒcowym,
czyli oceny systemu, mo˝na by∏o jednoznacznie okreÊliç,
czy wszystkie wymagania (lub ich zdefiniowana wi´kszoÊç)
zosta∏y zrealizowane przez wykonawców.
Bardzo wa˝nym elementem jest dobór zespo∏u, który
uczestniczy w pracach zarówno analitycznych, jak i projektowych. W zespole tym muszà znajdowaç si´ przedstawiciele jednostek organizacyjnych firmy, które b´dà u˝ytkowa∏y projektowany system informatyczny. Osoby te powinny mieç znaczàcy wp∏yw na formalizowane wymagania. Bardzo cz´stym b∏´dem jest pozostawienie wyboru
w r´kach dzia∏u IT. Niewielu informatyków zna dok∏adnie
specyfik´ pracy w∏asnych magazynów. Jest to zwiàzane
z tym, ˝e dzia∏ IT wspiera prac´ ca∏ej firmy g∏ównie w zakresie pomocy i wsparcia technicznego, a mniej zajmuje
si´ analizà realizowanych procesów. Dodatkowo bardzo
cz´sto tok myÊlenia informatyka ukierunkowany jest na
rozwiàzanie problemu i przez to pomijane sà inne wa˝ne
dla pracy magazynu wymagania. Jest to powodem wi´kszoÊci problemów zwiàzanych z ergonomià wdra˝nego
systemu, który zamiast usprawniaç, w znaczàcy sposób
komplikuje prac´ ju˝ przecià˝onego magazynu.
Dok∏adne sformalizowanie wymagaƒ sprzyja znacznemu
skróceniu czasu wyboru rozwiàzania, które b´dzie wdra˝ane. Wynika to z nast´pujàcych przyczyn:
• przyszli wykonawcy otrzymujà kompletne informacje
o zakresie prac,
• pokazy gotowych systemów sà ukierunkowane na rozwiàzanie i u∏atwieniu ulega sam proces analizy ofert,
• nie wyst´pujà (lub wyst´pujà w ograniczonym zakresie)
konflikty wewn´trzne wynikajàce z ciàg∏ych modyfikacji
za∏o˝eƒ w zwiàzku z opiniami i pomys∏ami kolejnych
osób, przysz∏ych u˝ytkowników systemu,
• w ofertach wykonawców zmniejszajà si´ narzuty kalkulowane w zwiàzku z brakiem informacji i koniecznoÊcià
wzi´cia pod uwag´ dodatkowych prac, b´dàcych poza
ofertà,
• mo˝na szybko i dok∏adnie zweryfikowaç, czy oferowane
systemy spe∏niajà wszystkie potrzebne wymagania i zajàç
si´ dog∏´bnà ocenà warunków finansowych realizacji
przedsi´wzi´cia.
Brak okreÊlonych wymagaƒ powoduje koniecznoÊç wykonania dodatkowych prac analitycznych przez wykonawc´,
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przy czym takie prace nast´pujà zwykle
po akceptacji oferty i mogà powodowaç
zmiany w kosztorysie przedsi´wzi´cia,
co wynika z kosztów ponoszonych
przez wykonawc´ z racji oddelegowania zespo∏u analitycznego.
Dokumentacja analityczna cz´sto
podlega ofertowaniu i stanowi znaczàcà pozycj´ w kosztach przedsi´wzi´cia. Wielokrotnie wyst´pujàcym b∏´dem jest przeprowadzenie analizy bez
wnikania w szczegó∏y wskutek braku
czasu. Koƒczy si´ to najcz´Êciej dostarczeniem klientowi produktu, który mimo tego, ˝e spe∏nia wszystkie lub
wi´kszoÊç za∏o˝eƒ, nie jest jednak wykorzystywany w magazynie przez koƒcowych u˝ytkowników. Niejednokrotnie problemem towarzyszàcym takiej

sytuacji jest znaczne zwi´kszenie czasu realizacji podstawowych operacji
magazynowych.
Na co nale˝y zwróciç szczególnà
uwag´ podczas wyboru systemu magazynowego:
1. mo˝liwoÊci integracyjne systemu,
2. platforma sprz´towa, która jest niezb´dna do osadzenia wszystkich elementów systemu magazynowego,
3. platforma systemowa, wymagana do
pracy systemu,
4. funkcjonalnoÊç,
5. doÊwiadczenie i referencje wykonawcy,
6. wsparcie dla przenoÊnych kolektorów danych.
W kolejnym odcinku zostanà wymienione i omówione problemy zwiàzane

Mówi Daniel Korzeniewicz, informatyk w dziale oprogramowania i integracji
systemów firmy Selmar
W moim przekonaniu ka˝de wymaganie nale˝y nazwaç i szczegó∏owo opisaç.
Opis funkcjonalny powinien byç tak skonstruowany, aby jego interpretacja by∏a ∏atwa i nie budzi∏a ˝adnych wàtpliwoÊci, przy czym najlepszà i naj∏atwiejszà metodà
oceny jest – moim zdaniem – metoda tabelaryczna (w jednej kolumnie nazwy wymagaƒ, w drugiej znacznik realizacji – zrealizowane lub nie).

z integracjà systemów magazynowych
z urzàdzeniami do gromadzenia danych i odczytu kodów kreskowych.

Informacje o Selmar
Selmar specjalizuje si´ w rozwiàzaniach
informatycznych dla logistyki, handlu,
produkcji i dystrybucji. Wykonuje i dostarcza specjalistyczne oprogramowanie komunikacyjne dla dowolnych systemów informatycznych i baz danych, realizuje systemy nadzoru i zabezpieczeƒ bezprzewodowych sieci radiowych, a tak˝e integruje
systemy logistyczne z systemami baz danych oraz z systemami klasy ERP. Firma ta
uznawana jest za eksperta w dziedzinie
integracji systemów logistycznych i automatycznej identyfikacji.
W styczniu br. Selmar zakupi∏ 90%
udzia∏ów w firmie Q-soft, znanym na rynku producencie oprogramowania do zarzàdzania magazynami wysokiego sk∏adowania oraz systemów dla pre- i vansellingu.
Wi´cej informacji:
www.selmar.com.pl

