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Zapasy w systemach informatycznych (cz. 2)
W pierwszej cz´Êci („Logistyka
1/2003) autor przedstawi∏ ogólny podzia∏ systemów informatycznych ujmujàcych problematyk´ zapasów wraz
z przedstawieniem oferowanych funkcjonalnoÊci, dotyczàcych analiz zapasów, pozwalajàcych u˝ytkownikom na
sterowanie zapasami zgodnie z wyst´pujàcymi aktualnie okolicznoÊciami.

Charakterystyka grupy
systemów ewidencyjnych
W doÊç licznie reprezentowanej grupie systemów ewidencyjnych, (popularnych, najcz´Êciej autonomicznych, integrowanych za pomocà specjalnie opracowywanych „pomostów”), mamy raczej do czynienia z obs∏ugà obrotu magazynowego surowcami lub materia∏ami do produkcji i ewidencjà zwiàzanà
z prowadzeniem ksi´gowoÊci materia∏owej i rozliczaniem zakupów czy
sprzeda˝y. Ewidencjonowanie zapasów
odbywa si´ poprzez rejestrowanie specjalnych dokumentów obrotu magazynowego.
DoÊç cz´sto mo˝na zauwa˝yç, ˝e
ewidencja obrotu materia∏owego i stanu zapasów jest podstawowà funkcjà
systemów tej grupy. Jest ona na ogó∏
opisana szeregiem zestawieƒ i raportów dajàcych m.in. informacje o:
– wielkoÊci zapasów magazynowych
w uk∏adzie iloÊciowo-wartoÊciowym
prowadzonych w cenach ewidencyjnych bàdê Êredniowa˝onych; systemy
cz´sto dopuszczajà istnienie kilku
stanów magazynowych na jednym indeksie, ró˝niàcych si´ od siebie numerem partii dostawy
– obrocie materia∏owym w podziale na
poszczególne rodzaje materia∏ów
i pozycje indeksu materia∏owego
– zu˝yciu materia∏owym w uk∏adzie zleceƒ (w powiàzaniu z rozliczeniem produkcji) i grup materia∏owych (cz´sto
przydatne przy sprawozdawczoÊci)
– materia∏ach nie wykazujàcych ruchu.
Ponadto poj´cia zwiàzane z zapasami
sprowadzane sà w systemach informa-
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tycznych tej grupy do mo˝liwoÊci ich
przeszacowania wartoÊciowego w przypadku, gdy zapasy magazynowe prowadzone sà w kategoriach iloÊciowo-cenowych. Jest to jedna z zasadniczych cech
wyró˝niajàcych ewidencyjne systemy informatyczne od systemów o charakterze bardziej logistycznym. Te ostatnie
sà systemami gospodarki magazynowej,
a te pierwsze sà systemami gospodarki
materia∏owej (bardzo cz´sto obs∏ugiwanymi w funkcjonalnoÊci ksi´gowoÊci
materia∏owej w okolicach systemów typu FK).
W firmach posiadajàcych ustabilizowanà produkcj´ mo˝liwe jest okreÊlenie wysokoÊci zapasów poszczególnych
materia∏ów wystarczajàcej do prowadzenia niezak∏óconego procesu produkcyjnego (zapas minimalny) i zarazem górnego dopuszczalnego zapasu
(zapas maksymalny, optymalny), przekroczenie którego powoduje okreÊlone
konsekwencje finansowe. Ewidencyjny
system informatyczny mo˝e wyemitowaç wówczas stosowne zestawienia informujàce o stanach magazynowych
poni˝ej zapasu minimalnego i przekraczajàce zapas normatywny. U˝ytkownik
– cz∏owiek musi taki wydruk uzyskaç,
zapoznaç si´ z nim i podjàç stosowane
decyzje.
W oparciu o wygenerowanà propozycj´ (prognoz´) uzupe∏nienia zapasów,
system mo˝e wygenerowaç zamówienia do dostawcy, które mo˝e przyjmowaç kilka stanów:
 zamówienie wystawione
 zamówienie przyj´te do realizacji
przez dostawc´
 zamówienie wys∏ane przez dostawc´
 zamówienie zrealizowane (ca∏kowicie lub cz´Êciowo)
oraz mo˝e wygenerowaç wymagane
w danym momencie raportowanie stanu realizacji dostaw:
 dostawy przyj´te przez dostawców
do realizacji
 dostawy wys∏ane przez dostawc´
 dostawy zrealizowane, itp.
Wszystkie te cechy wynikajà z ewidencyjnego podejÊcia do gromadzo-

nych danych oraz dokumentowego ich
wprowadzania i wyprowadzania w systemie informatycznym.
Analizy zasobów materia∏owych lub
towarowych dokonywane sà pod kàtem
planu sprzeda˝y czy te˝ planu produkcji, a propozycje uzupe∏niania zapasów
generowane sà na bazie zdefiniowanych dla ka˝dej pozycji asortymentowej algorytmów uzupe∏niania zapasów.
Algorytm uzupe∏niania zapasów staje
si´ wówczas cechà pozycji asortymentowej, co pozwala bardzo elastycznie
budowaç system uzupe∏niania zapasów. Algorytmy te mogà u˝ywaç nast´pujàcych poj´ç:
 stan minimalny, stan maksymalny
 zapas minimalny (liczony w dniach
prognozowanej sprzeda˝y)
 zapas maksymalny (liczony w dniach
prognozowanej sprzeda˝y)
 definicja sezonu (data rozpocz´cia
sezonu – data zakoƒczenia sezonu),
wskaênik sezonowoÊci
 stan aktywnoÊci pozycji asortymentowej (pozycja mo˝e byç wy∏àczona
z prognozowania)
 aktualna iloÊç w magazynie czy te˝
iloÊç do dyspozycji
 treÊci zamówieƒ dostawców i odbiorców i czasy realizacji dostawy.
Przyk∏adowe algorytmy wspomagania procesu logistyki zaopatrzenia realizowane w systemie informatycznym
MOS opierajà si´ na zasadzie, ˝e logistyka zaopatrzenia jest procesem wnioskowania, a nie sekwencjà zdarzeƒ gospodarczych. Nie mniej jednak, w dalszej cz´Êci b´dzie analizowana jako
ciàg czynnoÊci, podczas których przetwarzane sà dane.
W przyk∏adzie organizacji procesu logistyki zaopatrzenia w systemie MOS
przyj´to nast´pujàce za∏o˝enia:
 proces logistyki zaopatrzenia realizowany jest centralnie, na potrzeby ca∏ego przedsi´biorstwa
 nie sà brane pod uwag´ nadmierne
zapasy w poszczególnych oddzia∏ach
przedsi´biorstwa w celu dokonywania przerzutów pomi´dzy oddzia∏ami
 jako kryterium celu w procesie logi-
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c) zapasu minimalnego
W wi´kszoÊci systemów autonomiczd) zapasu maksymalnego
nych wyst´pujà nast´pujàce dokumenty pozwalajàce na rejestrowanie zapae) algorytm uzupe∏niania zapasu.
OkreÊlenie cyklu prognozowania, sów:
zbioru próbek dla metody regresji linio-  Zwiàzane z przychodami
wej oraz poziomów zapasu minimalne– Pz zwi´kszenie poziomu zapasów
go i maksymalnego wymagajà dok∏adprzez przyj´cie towaru do magazynej analizy, i sà ostatecznie wyznaczane
nu – tworzony na podstawie faktuw trakcie rzeczywistego wdro˝enia sysry dostawcy lub innego dokumentu
temu MOS.
rozliczeniowego
Z powy˝szego wynika, ˝e ró˝ni do– Zw zwi´kszenie poziomu zapasów
stawy systemów informatycznych
przez zwrot wewn´trzny – np.
w ró˝ny sposób podchodzà do problezwrot materia∏ów niewykorzystamatyki zapasów. Spotkaç mo˝na wiele
nych w produkcji, a pobranych
uproszczeƒ rozumienia tego poj´cia,
z magazynu na jej potrzeby
zw∏aszcza w przypadku du˝ej gamy
– Zz zwi´kszenie poziomu zapasów
przez zwrot zewn´trzny – np.
systemów przeznaczonych do obs∏ugi
hurtowni, sklepów i przedsi´biorstw
zwrot materia∏ów zareklamowanych przez odbiorców
produkcyjnych, us∏ugowych i handlo– Pw zwi´kszenie poziomu zapasów
wych w kategorii MSP (ma∏e Êrednie
przez przyj´cie wewn´trzne –
przedsi´biorstwa), w których prowadzony jest jakikolwiek magazyn. Sà to
przyj´cie wyrobu gotowego z produkcji
na ogó∏ rozwiàzania tanie i niezbyt
– Mm+ zwi´kszenie poziomu zapaskomplikowane, pozwalajàce na zasposów przez przesuni´cie mi´dzymakojenie bie˝àcych potrzeb drobnych ingazynowe – przyj´cie materia∏u
westorów. Systemy te umo˝liwiajà biez innego magazynu
˝àcà rejestracj´ wielu codziennych
– Bo zwi´kszenie poziomu zapasów
czynnoÊci zwiàzanych z obs∏ugà magaprzez bilans otwarcia – dokument
zynu, sprzeda˝à i zakupem, wystawiaumo˝liwiajàcy rozpocz´cie pracy
niem i rozliczaniem faktur, analizà obw systemie, za jego pomocà wprorotu towarowego, rozliczeniami finanwadzony jest iloÊciowy stan magasowymi oraz obrotem gotówkowym
zynowy na starcie pracy systemu
i bezgotówkowym.
lub na poczàtku roku obrachunkoDzi´ki wspó∏pracy z systemami: FK –
wego (niekiedy tworzony automa(finansowo-ksi´gowym) i KiP (kadry
tycznie przy funkcji obs∏ugujàcej
i p∏ace), dajà one odczucie funkcjonotzw. zamkni´ciu roku)
wania przedsi´biorstwa w Êrodowisku
zintegrowanym – umo˝liwiajà niby pe∏-  Zwiàzane z rozchodami
– Wz zmniejszenie poziomu zapanà obs∏ug´ przedsi´biorstwa.
sów przez wydanie towaru na zewnàtrz (niekiedy z jednoczesnym
Komentarz:
wystawieniem faktury/rachunku
Trudno jest oczekiwaç, aby w tego
dla odbiorcy)
typu systemach autonomicznych zaim– Rw zmniejszenie poziomu zapasów
plementowane by∏y wyrafinowane alprzez rozchód wewn´trzny – np.
gorytmy analizy zapasów, tym barna potrzeby w∏asne przedsi´biordziej, ˝e pierwotne oczekiwania u˝ytstwa lub do produkcji
– Zp zmniejszenie poziomu zapasów
kowników – inwestorów plasujà si´
w zgo∏a innych obszarach. Wystarczaprzez zwrot towaru do dostawjàce wydaje si´ byç samo rejestrowanie
cy/producenta – np. w celu reklazmian zapasów poprzez dokumenty
mowania przyj´tego materia∏u lub
z innych przyczyn
magazynowe.
– MM- zmniejszenie poziomu zapasów przez przesuni´cie mi´dzymaJe˝eli dana pozycja zejdzie ze swoim stanem aktualnym STN = iloÊç
gazynowe – np. rozchód towaru
w magazynie + iloÊç zamówiona u dostawców – iloÊç zamówiona przez odbiorców
z jednego magazynu do innego
poni˝ej stanu minimum MIN = zapas minimalny rzeczywisty,
w ramach przedsi´biorstwa
to raport systemu zaproponuje nast´pujàcà iloÊç do zamówienia:
– Wp zmniejszenie poziomu zapa„zamówiç do zapasu max rzeczywistego”.
sów przez wypo˝yczenie materia∏u
Rys. 1. Algorytm uzupe∏niania zapasu pozycji w systemie MOS
z magazynu.

styki, przyj´to utrzymywanie zapasów magazynowych pomi´dzy zapasem minimalnym i maksymalnym, liczonych w dniach prognozowanej
sprzeda˝y
 w algorytmach opisujàcych sposób
uzupe∏niania zapasów uwzgl´dniane
sà terminy przydatnoÊci zapasu okreÊlane przez u˝ytkownika.
Proces
logistyki
zaopatrzenia,
z punktu widzenia systemu informatycznego MOS, wymaga zrealizowania
nast´pujàcych zadaƒ:
a) wykonania prognozy sprzeda˝y
b) korekty prognozy do postaci planu
sprzeda˝y
c) obliczenia wielkoÊci zapasów magazynowych, liczonych w dniach prognozowanej sprzeda˝y
d) wykonania analizy dostaw ze statusem „w drodze”
e) wygenerowania planu iloÊciowego
uzupe∏nienia zapasów
f) wyboru dostawców dla poszczególnych, planowanych dostaw
g) ewentualnego wygenerowania zamówieƒ dla dostawców
h) Êledzenia sp∏ywu dostaw.
Algorytm uzupe∏niania zapasów
w systemie MOS jest cechà pozycji
asortymentowej, przypisanej do danego magazynu i stanowi integralnà cz´Êç
indeksu materia∏owego. Rys. 1. prezentuje przyk∏adowy algorytm uzupe∏niania zapasów dla analizowanej pozycji
asortymentowej.
Proces logistyki zaopatrzenia w analizowanym przyk∏adzie oparto na kilku
za∏o˝eniach:
 dane opisujàce rozproszone przedsi´biorstwo b´dà integrowane
w Centrali, na drodze replikacji; aktualnoÊç danych b´dzie krótsza ni˝ 6
godzin
 prognoza sprzeda˝y wykonywana b´dzie za pomocà metody regresji liniowej z wykorzystaniem funkcji liniowej
 dla ka˝dej pozycji asortymentowej
zostanà okreÊlone definicje:
a) sezonu
b) wskaênika sezonowoÊci
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Inne
– Pr zmiana poziomu zapasów przez
protokó∏ ró˝nic tworzony z powodu likwidacji, zmiany indeksu towarowego, korekt poinwentaryzacyjnych, kompensaty ujemnych stanów, itp.
– Dp logiczna zmiana poziomu zapasu przez dyspozycj´ – polecenie rezerwacji towaru w magazynie do
okreÊlonych celów; stan fizyczny
nie ulega zmianie, ale cz´Êç zadysponowana nie jest ju˝ dost´pna do
innych celów.
Autonomiczne systemy informatyczne oferujà szerokà funkcjonalnoÊç
zwiàzanà z obs∏ugà zapasów, traktujàc
jà jako udost´pnianie szeregu raportów
obrazujàcych zapasy w danych okresach czasu. Raporty te opierajà si´ na
danych rejestrowanych na bazie
uprzednio wymienionych dokumentów.
Ma to zatem charakter statystyki a nie
zarzàdzania zapasami. Tworzone sà
m.in. takie raporty jak:
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Zestawienie dokumentów Pz i faktur
– podsumowanie wartoÊci dostaw
fakturowanych i niefakturowanych
przyj´tych na stan magazynowy na
podstawie dokumentu Pz
Raport przychodów dokumentowy –
obraz przychodów do magazynu
przedstawiony na zbiorczym wydruku w formie zestawienia dokumentów magazynowych z sumami poÊrednimi dla poszczególnych rodzajów dokumentów
Raport przychodów asortymentowy –
uwidacznia przychody do magazynu
z podzia∏em na zapas asortymentowy
Raport sprzeda˝y – wydruk dokonanych transakcji sprzeda˝y w podanym okresie z wyszczególnieniem informacji o fakturach i odbiorcach
Raport rozchodów dokumentowy –
obrazuje rozchód dla konkretnych
odbiorców z wyszczególnieniem na
rodzaje dokumentów rozchodowych
Raport rozchodów asortymentowy –
okreÊla zestawienie rozchodów to-

warów z podzia∏em na zapas asortymentowy
 Raport obrotu towarowego – pokazuje iloÊci i wartoÊci przychodów oraz
rozchodów dla towarów okreÊlonych
danym indeksem materia∏owym
 Stany magazynowe na dzieƒ – wydruk zapasu magazynowego (wszystkich pozycji asortymentowych) razem z iloÊciami, wartoÊciami oraz cenami dla konkretnych indeksów materia∏owych.
IloÊci takich raportów mo˝na mno˝yç
na zasadzie tworzenia ró˝nych przekrojów w zale˝noÊci od aktualnych
oczekiwaƒ, ale zawsze na bazie danych
zgromadzonych za pomocà dokumentów przyj´ç/wydaƒ.
W kolejnym odcinku przedstawione zostanà
aspekty ujmowania problematyki zapasów
w systemach ewidencyjno-analitycznych, czyli
bardziej wyrafinowane metody ewidencyjne,
charakterystyczne dla systemów klasy WMS
(Warehousing Management Systems).

