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Zapasy w systemach informatycznych (cz.1)
Systemy informatyczne wykorzystywane w obszarach zwiàzanych
z zapasami podzieliç mo˝na na: analityczne, ewidencyjne i analityczno-ewidencyjne.
Do grupy systemów analitycznych
nale˝à wszelkie indywidualnie opracowywane skrypty arkusza kalkulacyjnego lub inne specjalnie przygotowane oprogramowania dedykowane.
Jest to grupa niezbyt liczna na rynku
informatycznym i na ogó∏ nie jest kojarzona ze standardowym rozumieniem systemów obs∏ugujàcych gospodark´ magazynowà. Systemy nale˝àce
do tej grupy poprzez indywidualizm
rozwiàzaƒ informatycznych, traktowane sà jako niepowtarzalne rozwiàzania indywidualne. Funkcje obs∏ugi
zapasów zaimplementowane w dedykowanych rozwiàzaniach informatycznych tej grupy umo˝liwiajà prowadzenie wyrafinowanych analiz poziomów i odnawiania zapasów
z uwzgl´dnieniem specjalnych w danej chwili algorytmów.
Do grupy systemów ewidencyjnych
nale˝à systemy informatyczne, które
majà cechy rozwiàzaƒ powtarzalnych,
obs∏ugujàcych szeroko poj´tà gospodark´ magazynowà, niekiedy nies∏usznie kojarzonà z gospodarkà materia∏owà. Jest to grupa bardzo liczna w ofercie rynkowej, obejmujàca wszelakie
systemy mniejszego lub wi´kszego
formatu pod wzgl´dem oferowanej
funkcjonalnoÊci, powsta∏a i rozwijana
na przestrzeni ostatnich kilkudziesi´ciu ju˝ lat od epoki DOSowej a˝ po
dzisiejsze, bardziej eleganckie rozwiàzania epoki WINDOWSowej (w rzeczy
samej, poza pow∏okà zewn´trznà posiadajàce funkcjonalnoÊç merytorycznà bardzo podobnà).
Rozwiàzaniami poÊrednimi sà systemy informatyczne, które obs∏ugujà
problematyk´ zapasów niejako „przy
okazji”. Nale˝à one do grupy systemów analityczno-ewidencyjnych, do

których zaliczajà si´ na ogó∏ zintegrowane systemy informatyczne, zawierajàce w sobie odr´bne lub rozproszone wewnàtrz modu∏y odpowiedzialne
za analityk´, ewidencj´, statystyk´
i prognozowanie zapasów. Jest to grupa równie˝ doÊç liczna na rynku, chocia˝ ju˝ nie tak jak poprzednia. Natomiast jej ci´˝ar gatunkowy w obszarze obs∏ugi zapasów jest ju˝ zdecydowanie wi´kszy. Zintegrowane systemy
informatyczne w wi´kszoÊci wypadków dotar∏y do Polski jako gotowe
rozwiàzania informatyczne, które dojrzewa∏y w warunkach gospodarek rozwini´tych przez wiele lat. Ich funkcjonalnoÊç by∏a rozbudowywana w miar´
rosnàcych potrzeb istniejàcych i kolejnych u˝ytkowników, którzy natychmiast poddawali to weryfikacji w rzeczywistych warunkach gospodarczych, a sprawdzone procedury wprowadzali w ˝ycie. Zintegrowane systemy informatyczne wyposa˝one zosta∏y w wyrafinowane algorytmy analiz
zapasów oparte na teorii zapasów
i pozwalajàce u˝ytkownikom na sterowanie zapasami zgodnie z wyst´pujàcymi aktualnie okolicznoÊciami poprzez wybieranie lub zaznaczanie odpowiednich parametrów. SpoÊród
wielu metod mo˝na wyró˝niç nast´pujàce:








Stosowane metody prognostyczne
sterowania zapasami:
 oparta na arytmetycznej Êredniej
ruchomej

Szacowanie b∏´dów prognozy z u˝yciem mierników:
 Êredni b∏àd prognozy


Êredni bezwzgl´dny b∏àd prognozy



standardowy b∏àd prognozy



sygna∏ Êledzàcy (Traking Sygnal).

Modele sterowania zapasami:
 model poziomu zamawiania (ROP –
Re-order Point) oparty na optymalnej partii zakupu (ekonomicznej
wielkoÊci dostawy) i poziomie alarmowym zapasu


model cyklu zamawiania (ROC – Re-order Cycle) oparty na sta∏ych cyklach uzupe∏niania zapasu i maksymalnym poziomie zapasu



model poziomu zamawiania w sta∏ych cyklach zamawiania oparty na
optymalnej partii zakupu i poziomie
alarmowym zapasu monitorowanym w ustalonych punktach czasowych



model „s,S” (minimum – maksimum)
oparty na poziomie alarmowym zapasu monitorowanym w ustalonych
punktach czasowych i partii zakupu
stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy poziomem maksymalnym i rzeczywistym
zapasu.
Definiowanie Poziomu Obs∏ugi
Klienta jako:
prawdopodobieƒstwo nie wystàpienia braku
stopieƒ iloÊciowej realizacji zamówieƒ.



oparta na arytmetycznej Êredniej
ruchomej o zró˝nicowanych wagach



oparta na wyrównywaniu wyk∏adniczym wed∏ug prostego modelu
Browna



oparta na wyrównywaniu wyk∏adniczym wed∏ug modelu Holta
oparta na wyrównywaniu wyk∏adniczym wed∏ug modelu Wintera
(identyfikujàca sezonowoÊç)







Firma projektowo-produkcyjna w bran˝y zaawansowanych systemów rega∏owych poszukuje
pracownika z dobrà znajomoÊcià bran˝y wyposa˝enia magazynów,dobrà znajomoÊcià j´zyka angielskiego
na stanowisko salesman-inside. Prosz´ o przesy∏anie aplikacji.
Kontakt: e-mail.zmarcjaniak@poczta.onet.pl





oparta na ekonometrycznych modelach przyczynowo-skutkowych
o parametrach strukturalnych wyznaczanych metodà najmniejszych
kwadratów.

Tworzone zestawienia analityczne:
 przeci´tna liczba zamówieƒ
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Poszczególne funkcje obs∏ugi zapaprzeci´tna wielkoÊç zamówienia
(iloÊciowo) dla poszczególnych sów sà rozproszone w ca∏ym systemie
i udost´pniane na formatkach ekranoklientów
wych tam, gdzie w danym momencie
 przeci´tna liczba pozycji na jedno
powinny byç u˝yte.
zamówienie
Funkcje obs∏ugi zapasów zaimple cz´stotliwoÊç wydawania asortymentowane w zintegrowanych systemach informatycznych umo˝liwiajà
mentów
prowadzenie analiz poziomów i odna przeci´tna wielkoÊç wydania powiania zapasów z uwzgl´dnieniem ceszczególnych asortymentów.
chy zintegrowanych dzia∏aƒ. Polega to
na poddawaniu analizom wielu kryteZastosowane w wi´kszym lub mniej- riów jednoczeÊnie wyst´pujàcych w akszym stopniu w ró˝nych zintegrowa- tualnej fazie informacyjnej systemu.
nych systemach informatycznych metody analizy zapasów na ogó∏ nie staW praktyce takiej analizy nie uruchamia si´ w trybie specjalnym. Jest
nowià odr´bnego modu∏u.


ona wykonywana on-line przez ca∏y
czas eksploatacji systemu z uwzgl´dnianiem dynamicznie zmieniajàcych
si´ sytuacji na odcinkach przep∏ywu
materia∏ów.
Wyniki tych analiz automatycznie (na
ogó∏ po akceptacji lub ingerencji u˝ytkownika) wp∏ywajà na przebieg procesu logistycznego.

W nast´pnym numerze czasopisma zamieÊcimy ciàg dalszy rozwa˝aƒ nt. zapasów w systemach informatycznych. Scharakteryzowane zostanie ich miejsce w systemach informatycznych nale˝àcych do
grupy ewidencyjnych.

Polska liderem wzrostu ekonomicznego
po wejÊciu do UE
Og∏oszono wyniki XII edycji badania UPS Europe Business Monitor
Wyniki XII edycji UPS Europe Business Monitor (EBM) – corocznego badania obejmujàcego niemal 1500
przedstawicieli wy˝szej kadry mened˝erskiej wybranych z grupy 15 000
europejskich firm o najwy˝szych
przychodach – wskazujà, i˝ Polska
wyka˝e najsilniejszy wzrost ekonomiczny po wejÊciu do Unii Europejskiej, natomiast Europa Wschodnia
b´dzie najbardziej atrakcyjnà lokalizacjà dla europejskich inwestycji
w ciàgu najbli˝szych trzech lat.
53% badanych czo∏owych europejskich przedsi´biorców zgodzi∏o si´,
˝e spoÊród paƒstw, przyj´tych w 2004
r. do Unii Europejskiej Polska jest krajem, który wyka˝e najwi´kszy wzrost
ekonomiczny, kiedy stanie si´ cz∏onkiem UE. Drugà pozycj´ za Polskà zajmujà Czechy (38%), natomiast trzecià
– W´gry (28%). Zdanie to podzielajà
respondenci ze wszystkich krajów za
wyjàtkiem W∏ochów, którzy w pierwszej kolejnoÊci stawiajà na Czechy,
a dopiero póêniej na Polsk´.

perspektywy rozwoju ich firm. Dok∏adnie tyle samo respondentów wierzy, ˝e generalnie ekspansja pozytywnie wp∏ynie na gospodark´ ich kraju,
42% ˝e korzystnie b´dzie oddzia∏ywaç

Wed∏ug UPS EBM (organizowanego
corocznie od 1992 r.), 57% przedsi´biorców wierzy, ˝e Europa Wschodnia
b´dzie najbardziej atrakcyjnà lokalizacjà dla europejskich inwestycji w ciàgu najbli˝szych trzech lat.
Na drugim miejscu w rankingu sà
Chiny (54% wskazaƒ), a krajem, który
w Europie Zachodniej wyka˝e najwi´kszy ekonomiczny wzrost w ciàgu
najbli˝szych 3 lat, b´dzie Hiszpania
(51% wskazaƒ). Czo∏owa pozycja Hiszpanii w tym wzgl´dzie nie zmienia si´
od 1998 r. Kolejne pozycje zajmujà
Wielka Brytania –33% i Francja -32%
wskazaƒ.

UPS jest najwi´kszà na Êwiecie firmà
zajmujàcà si´ dor´czaniem paczek
i dokumentów (dziennie ponad 13,6
miliona sztuk) i zatrudnia na ca∏ym
na politycznà stabilnoÊç UE, a 77%, ˝e Êwiecie 360 000 pracowników, a obropoprawi status Europy w Êwiecie. Jed- ty firmy w 2001 r. wynios∏y 30,3 minak a˝ 43% europejskich responden- liarda USD.
tów uwa˝a, ˝e rozszerzenie Unii Europejskiej przyniesie negatywny wp∏yw
Wyniki XII edycji EBM sà dost´pne
na poziom zatrudnienia w ich kraju. od stycznia 2003 r. na stronie
Natomiast 59% europejskich biznes- Belgia (55%) i Niemcy (59%) szczegól- www.ebm.ups.com
menów ocenia, ˝e rozszerzenie UE nie obawiajà si´ skutków rozszerzenia
b´dzie mia∏o pozytywny wp∏yw na w tym aspekcie.
Iwo Nowak 
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Dla naszego Klienta, mi´dzynarodowej firmy produkcyjno-handlowej szukamy kandydata na stanowisko
Dyrektora ds. Zakupów i Logistyki. Oczekujemy: wykszta∏cenia wy˝szego, 5 letniego doÊwiadczenia menedzerskiego .
Kontakt: Wojciech Herra - Doradztwo Personalne, Skrytka pocztowa 90, 80-305 Gdaƒsk 5
e-mail: w.herra@doradztwo-personalne.pl

