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Komputerowy system logistycznego wsparcia
Charakterystyka przypadku

Produkcja w opisywanym przedsi´biorstwie odbywa si´ w krótkich seriach. Brak jest produkcji „na magazyn”. Ka˝da seria sk∏ada si´ z okreÊlonej iloÊci zleceƒ produkcyjnych. Seria
produkcyjna kompletowana jest w taki
sposób, aby mog∏a zostaç zrealizowana
podczas jednej zmiany roboczej. Oznacza to, ˝e w okresie gdy przedsi´biorstwo pracuje w systemie dwuzmianowym, jest w stanie wyprodukowaç
dziennie dwie serie.

Przedmiotem artyku∏u jest informatyczny system logistycznego wsparcia,
zastosowany w przedsi´biorstwie zajmujàcym si´ produkujà stolarki okiennej.
Jak wiadomo, w po∏owie lat 90. Polska
prze˝ywa∏a okres gwa∏townego wzrostu
gospodarczego. Przemys∏ dynamicznie
si´ rozwija∏, a popyt na rynku niemal
przewy˝sza∏ poda˝. Taka sytuacja powodowa∏a, ˝e producenci nie musieli przywiàzywaç wielkiej wagi do obni˝ania
kosztów wytworzenia swoich produkSERIA
tów, lecz raczej koncentrowali si´ na
sposobach zwi´kszenia produkcji. Pod
ZLECENIE
koniec lat 90. realia wolnego rynku dotkliwie zweryfikowa∏y prawdziwà warPOZYCJE ZLECENIA
toÊç przedsi´biorstw. Firmy êle zarzàdzane, nie posiadajàce utrwalonych meRys. 1. Hierarchia identyfikowania wyrochanizmów kontroli procesów biznesobów w produkcji i logistyce
wych oraz niezdolne do szybkich przeobra˝eƒ w celu nadà˝ania za b∏yskawicznym tempem zmian w naszej gospodarZlecenia sk∏adajà si´ z pozycji, czyli
ce – upad∏y bàdê zosta∏y wch∏oni´te wyrobów finalnych (okien). Zlecenie
przez inne podmioty gospodarcze.
jest podstawowà jednostkà identyfikacji wyrobów, wykorzystywanà w konPrzedsi´biorstwo, które pos∏u˝y∏o za taktach z klientami. Ka˝de zamówienie,
przyk∏ad w niniejszym artykule nie na- które sk∏ada klient, w momencie przyle˝a∏o do pewnych kandydatów na lide- j´cia do realizacji zostaje nazwane zlerów w nowej, polskiej rzeczywistoÊci. ceniem. JednoczeÊnie zostaje mu nadaJednak kierownictwo postanowi∏o pod- ny numer zlecenia.
jàç radykalne kroki w celu szybkiego
dostosowania firmy do nowych, trudOd momentu przyj´cia zlecenia do
niejszych warunków funkcjonowania. realizacji jest ono szczegó∏owo opisaPrzyk∏adami takich kroków by∏y decy- ne wieloma parametrami. Sà to m.in.:
zje o podj´ciu dzia∏aƒ s∏u˝àcych m.in.: numer zlecenia, numer serii, planowa1. skróceniu terminów realizacji zle- na data wyprodukowania, data zejÊcia
ceƒ produkcyjnych
do magazynu, data wywozu, data re2. obni˝eniu poziomu zapasów mate- alizacji. Parametrów tych jest znaczria∏owych
nie wi´cej (np. parametry produkcyj3. obni˝eniu poziomu zapasów ne: wymiary, rodzaj materia∏u, kolor,
w magazynie wyrobów gotowych
dodatki itd.), jednak z punktu widze4. mo˝liwoÊci uzyskania natychmia- nia informatycznego systemu logistowej informacji o stanie magazynu stycznego wsparcia (w skrócie ISLW)
wyrobów gotowych
jedynie pewna ich cz´Êç pe∏ni kluczo5. osiàgni´ciu pe∏nej kontroli nad re- wà rol´ w wewn´trznym ∏aƒcuchu loalizacjà poszczególnych zleceƒ produk- gistycznym1.
cyjnych.
1

W zwiàzku z tym, ˝e celem artyku∏u
nie jest opis metodologii rozwiàzania
problemów wymienionych we wczeÊniejszej jego cz´Êci (problemy od I do
V) a jedynie prezentacja ISLW, który
pos∏u˝y∏ za gotowe rozwiàzanie, skoncentrujemy si´ g∏ównie na jego charakterystyce.

Informatyczny System
Logistycznego Wsparcia (ISLW)
Idea stworzenia ISLW, jako propozycji wyjÊcia naprzeciw problemom logistycznym, narodzi∏a si´ w wyniku analizy istniejàcej sytuacji w przedsi´biorstwie. Wybrano podejÊcie diagnostyczne, gdy˝ organizacja by∏a ju˝ ukszta∏towana, a wydawa∏o si´, ˝e w celu
unikni´cia du˝ych nak∏adów finansowych istnieje mo˝liwoÊç usprawnienia
procesów, które by∏y ju˝ cz´Êciowo
stosowane.
Podstawowym krokiem by∏o przeÊledzenie wewn´trznego ∏aƒcucha logistycznego wyrobu (zlecenia). Dlatego wyodr´bniono s∏abe punkty systemu, które powodowa∏y najwi´ksze
problemy. Generalna diagnoza przyczyn wyst´powania wad w wewn´trznym ∏aƒcuchu logistycznym by∏a nast´pujàca: brak dostatecznego zarzàdzania przep∏ywami strumieni informacyjnych.
W istocie oznacza∏o to utrudniony
dost´p do informacji, czyli problemy
w okreÊleniu etapu, na jakim znajdowa∏y si´ poszczególne zlecenia, a w konsekwencji trudnoÊci w kompletowaniu
materia∏ów do produkcji, kontroli terminów realizacji itd. Dzia∏o si´ tak nie
dlatego, ˝e informacji nie by∏o, lecz dlatego, ˝e informacja pozostawa∏a
w miejscu jej powstania. Aby inne osoby mog∏y wejÊç w posiadanie potrzebnej wiedzy, musia∏y osobiÊcie lub telefonicznie kontaktowaç si´ z odpowied-
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nim pracownikiem. Taka procedura
Powiàzania mi´dzy poszczególnymi
Jak wynika z powy˝szej tabeli, w bezz oczywistych wzgl´dów by∏a nieefek- informacjami (polami bazy danych) poÊrednià interakcj´ za poÊrednictwem
tywna, czasoch∏onna i ma∏o Êcis∏a.
a komórkami organizacyjnymi firmy ISLW wchodzi szeÊç komórek organizaDlatego stworzono ide´ ISLW. Sys- przedstawia tabela.
cyjnych: Techniczne Przygotowanie Protem ISLW w za∏o˝eniu mia∏ spe∏niaç
Tab. 1.
rol´ osobistego dziennika elektronicznego, który by∏by codziennym narz´KOMÓRKA
WPROWADZANE
OPIS FUNKCJI
dziem pracy, wykorzystywanym przez L.p.
ORGANIZACYJNA
INFORMACJE
osoby w∏àczone w wewn´trzny system
1.
Techniczne
Dane klienta
TPP jest dzia∏em, który stoi na poczàtku
logistyczny firmy. Jego zasadniczà cePrzygotowanie
Êcie˝ki, którà musi przejÊç ka˝de zlecenie
chà by∏a integracja. W szczególnoÊci
Produkcji
Numer zlecenia
produkcyjne. W zwiàzku z tym powstaje tu
najwi´cej informacji o zleceniu. Cz´Êç z tych
chodzi∏o o integrowanie, porzàdkowaNumer serii
informacji jest znana od razu, jednak nienie i agregowanie wszystkich danych
które z nich wynikajà z pozosta∏ych. Nadamajàcych znaczenie z punktu widzenia
IloÊç pozycji
wany numer zlecenia jest niepowtarzalny.
wewn´trznej logistyki firmy. Istotnym
w zleceniu
Numer serii oraz iloÊç zleceƒ, które si´ na
nià sk∏adajà, równie˝ jest nadawany na tym
elementem by∏o to, ˝e ISLW mia∏ staPlanowana data
etapie. Planowana data wyprodukowania
nowiç pe∏ne i jedyne êród∏o informacji
wyprodukowania
jest wyliczana na podstawie daty realizacji,
dla wszystkich osób zainteresowaod której odejmowane sà dwa dni robocze.
Data realizacji
(loko klient)

2.

Zaopatrzenie

Dzia∏ zaopatrzenie nie wprowadza ˝adnych
danych do ISLW. Planuje si´ tu zakupy materia∏owe bioràc pod uwag´ planowanà dat´
wyprodukowania poszczególnych zleceƒ
(lub serii produkcyjnych). OczywiÊcie jest to
wiedza niepe∏na, gdy˝ szczegó∏owe wykazy
materia∏ów zawarte sà gdzie indziej. Jednak
identyfikacja zleceƒ z ca∏ej firmie jest jednakowa i dzi´ki temu szybko mo˝na okreÊliç
wielkoÊci zasileƒ produkcyjnych (materia∏ów) wymaganych na dany dzieƒ.

3.

Produkcja

Dzia∏ produkcji, podobnie jak zaopatrzenie,
równie˝ wykorzystuje ISLW jedynie w celu
uzyskania informacji. Najwa˝niejsza jest tu
planowana data wyprodukowania. Dzi´ki tej
dacie produkcja organizuje prac´ w taki
sposób, aby nie spowodowaç opóênieƒ ani
nie obcià˝aç niepotrzebnie produkcji zleceniami z odleglejszym terminem realizacji.

4.

Magazyn Wyrobów
Gotowych

Data zejÊcia
na magazyn
(data dokumentu
PW)

Obowiàzkiem magazyniera wzgl´dem ISLW
jest wprowadzenie daty dokumentu PW.
W momencie gdy data PW pojawi si´ w systemie, u˝ytkownicy wiedzà, ˝e wszystkie
pozycje wchodzàce w sk∏ad zlecenia zosta∏y
wyprodukowane – czyli zlecenie zosta∏o zakoƒczone.

5.

Windykacja
Nale˝noÊci

Zgoda na wysy∏k´

Zadaniem dzia∏u windykacji jest udzielenie
zgody na wys∏anie produktu do klienta. Warunkiem udzielenia takiej zgody jest brak
zaleg∏oÊci p∏atniczych.

6.

Transport

Data wywozu

Obowiàzkiem dzia∏u transportu jest wprowadzenie daty wywozy produktów do klienta w taki sposób, aby klient otrzyma∏ zamówiony towar zgodnie z datà realizacji.

Rys. 2. Miejsce ISLW wzgl´dem wewn´trznego systemu logistycznego firmy

nych. Oznacza to, ˝e potrzeba kontaktów osobistych, telefonicznych, w celu
zasi´gni´cia informacji o zleceniu, zosta∏a praktycznie wyeliminowana.

Budowa ISLW
ISLW charakteryzuje si´ prostà budowà. Jego trzon stanowi baza danych
sk∏adajàca si´ m.in. z nast´pujàcych
pól:
Dane
klienta

Numer
zlecenia

Numer
serii

IloÊç pozycji
w zleceniu

Oznacza to za∏o˝enie, ˝e produkt jest gotowy do wywozu na dwa dni przed tym, jak
znajdzie si´ u klienta.

Planowana data Data zejÊcia na magazyn
wyprodukowania (data dokumentu PW2)

Data
wywozu

Data realizacji
(loko klient)

Zgoda
na wysy∏k´

2
PW – symbol dokumentu Przychód Wewn´trzny, u˝ywanego w obrocie materia∏owym w celu ewidencjonowania np. przekazania wyrobu gotowego do
magazynu wyrobów gotowych
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dukcji, Zaopatrzenie, Produkcja, Magazyn Wyrobów Gotowych, Windykacja Nale˝noÊci i Transport.
Nie sà to jednak jedyne komórki w strukturze organizacyjnej przedsi´biorstwa, które korzystajà z informacji zawartych w systemie. Dane o zleceniach przechowywane
w ISLW dajà si´ b∏yskawicznie sortowaç, filtrowaç i drukowaç. ¸atwoÊç ich agregacji powoduje, ˝e kierownictwo firmy mo˝e w ka˝dej chwili sprawdziç, ile zleceƒ produkcyjnych znajduje si´ w ca∏ym portfelu zamówieƒ firmy. Nie ma
problemu z odpowiedzià na pytanie: jakie zlecenia produkcyjne sà realizowane w danym dniu. Od razu widaç, jakie
zlecenia zaplanowane sà na poszczególne dni – a wi´c mamy do wglàdu operacyjny plan produkcji. Widoczne sà tak˝e informacje o pojawiajàcych si´ opóênieniach i to ju˝ na
etapie produkcji.

Rys. 3. Topologia sieci informatycznej w relacji do komórek organizacyjnych

Podstawowà cechà, która umo˝liwia niezak∏ócony przep∏yw informacji w czasie rzeczywistym, jest zastosowanie
komputerów po∏àczonych ze sobà za poÊrednictwem sieci
LAN3. Elektroniczny sposób rejestrowania danych posiada
jeszcze jednà wa˝nà zalet´. Jest nià identyfikacja êród∏a pochodzenia informacji. ISLW posiada mechanizmy weryfikacji
dost´pu do systemu, a wi´c ka˝dy u˝ytkownik posiada swój
identyfikator i has∏o. Dzi´ki temu mo˝na by∏o wyodr´bniç
poszczególne rodzaje informacji i przypisaç odpowiednim
osobom (u˝ytkownikom) prawa do przeglàdania, dopisywania, usuwania i modyfikacji danych.
Innymi s∏owy, ka˝da informacja jaka pojawia si´ w systemie
ma swojego jawnego autora, który ma wy∏àcznoÊç na wprowadzanie okreÊlonych danych. Pozosta∏e osoby majà jedynie
mo˝liwoÊç przeglàdania danych be˝ mo˝liwoÊci ich dopisania, modyfikowania ani usuni´cia. Takie rozwiàzanie daje
efekt dyscyplinujàcy. Powoduje, ˝e odsetek pomy∏ek jest minimalny. Poza tym fakt, ˝e w system w∏àczonych jest wiele
kooperujàcych si´ ze sobà komórek organizacyjnych, daje
zjawisko podwójnej kontroli. Je˝eli jakaÊ informacja zostaje
wprowadzona b∏´dnie, inne osoby przewa˝nie sà w stanie to
zweryfikowaç.

2

LAN – Local Area Network (Sieç Lokalna)
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wych, które przyznawano wczeÊniej.
Polepszy∏o si´ wykorzystanie czasu
pracy, co w ostatecznoÊci pozwoli∏o
Zastosowanie ISLW mia∏o na celu znacznie skróciç okresy realizacji zleudoskonalenie metod zarzàdzania ceƒ produkcyjnych.
przep∏ywami strumieni informacyjnych. Zak∏adano, ˝e osiàgni´cie tego Obni˝enie poziomu zapasów
celu spowoduje polepszenie konkurencyjnoÊci wyrobów firmy na wol- materia∏owych
nym rynku. Ocen´ stopnia zrealizowania powy˝szego zamierzenia mo˝Mo˝liwoÊç Êcis∏ego planowania prona przeprowadziç w oparciu o pi´ç dukcji pozwoli∏a przewidzieç, z niespoelementów (I-V) wymienionych przez tykanà wczeÊniej precyzjà, poziom makierownictwo przedsi´biorstwa jako teria∏ów niezb´dnych do produkcji na
kluczowe:
ka˝dy dzieƒ. Ustalenie z dostawcami
dwudniowego terminu realizacji zamóSkrócenie terminów realizacji
wienia na materia∏y pozwoli∏a zredukowaç niemal do zera zapasy materia∏ozleceƒ produkcyjnych
we. Koszty magazynowania oraz koszty
zamro˝onego kapita∏u znacznie spad∏y.
Na skutek sprawnego przep∏ywu informacji uzyskano mo˝liwoÊç precyzyjObni˝enie poziomu zapasów
nego zaplanowania wymaganego poziomu zapasów materia∏owych. Z kolei w magazynie wyrobów gotowych
ten fakt spowodowa∏ skrócenie okresu
oczekiwania zlecenia na produkcj´
Du˝ym problemem dla firmy by∏ nad(monta˝). UÊciÊlenie planowanych ter- mierny stan magazynu wyrobów gotominów zakoƒczenia produkcji poszcze- wych. Powodem takiego stanu by∏ brak
gólnych zleceƒ da∏o mo˝liwoÊç rezy- dostatecznej informacji odnoÊnie zgognacji z wi´kszych marginesów czaso- dy na produkcj´ i wywóz zlecenia. Cz´-

Konkluzja

JesteÊmy jednà z wiodàcych firm w bran˝y sanitarno-grzewczej
na rynku polskim. W zwiàzku z niezwykle dynamicznym
rozwojem firmy poszukujemy kandydata na stanowisko:

SPECJALISTA DS. LOGISTYKI
ref. LOG-KR-02
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna b´dzie
za zapewnienie bezb∏´dnych dzia∏aƒ w ca∏ym ∏aƒcuchu logistycznym firmy
Oczekiwania:
• wykszta∏cenie wy˝sze
• minimum 2-letnie doÊwiadczenie na podobnym stanowisku
(preferowana b´dzie mi´dzynarodowa firma)
• bardzo dobra znajomoÊç j´zyka angielskiego (mile widziana
znajomoÊç j´zyka w∏oskiego)
• obs∏uga komputera
• wysoki poziom zdolnoÊci organizacyjnych
• zdolnoÊci analityczne
Wybranej osobie oferujemy w zamian:
• Atrakcyjny system wynagrodzeƒ
• Mo˝liwoÊç rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
• Prac´ w dynamicznie rozwijajàcej si´ firmie
Miejsce pracy: Skawina k. Krakowa
Oferty zawierajàce CV oraz list motywacyjny prosimy kierowaç na adres:
FERRO Sp. z o.o., ul. Przemys∏owa 7, 32-050 Skawina
lub kadry@ferro.pl
zamieszczajàc numer referencyjny na kopercie lub w temacie maila.
Prosimy o zamieszczenie klauzuli o ochronie danych osobowych.
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sto zdarza∏y si´ przypadki przetrzymywania w magazynie zakoƒczonych zleceƒ
z powodu braku zgody na wysy∏k´ z dzia∏u
windykacji nale˝noÊci. Z kolei dzia∏ windykacji nie posiada∏
precyzyjnej informacji
o zleceniach, które
czeka∏y w magazynie
na wysy∏k´, w zwiàzku z czym nie interweniowa∏ u klienta
o terminowà nale˝noÊç.
Po zastosowaniu
ISLW dzia∏ windykacji dok∏adnie wie,
w którym dniu nale˝y skontaktowaç si´
z jakim klientem,
w celu uzyskania nale˝noÊci za produkt.
Dzi´ki temu zgody
na transport wydawane sà we w∏aÊciwym czasie, co sprzyja p∏ynnemu opró˝-

nianiu magazynu wyrobów gotowych.
Oprócz tego dzia∏ transportu, który
planuje wysy∏ki do klientów rozmieszczonych na terenie ca∏ego kraju, mo˝e
wczeÊniej zorganizowaç kompletacj´
poszczególnych zleceƒ na ci´˝arówki
jadàce w odpowiednich kierunkach
oraz zaplanowaç ich trasy.

Mo˝liwoÊç uzyskania
natychmiastowej informacji o stanie
magazynu wyrobów gotowych
Aby uzyskaç informacj´ o zleceniach, które zosta∏y zakoƒczone i znajdujà si´ w magazynie wyrobów gotowych, wystarczy w∏àczyç filtr bazy danych ukazujàcy jedynie te zlecenia,
które majà wype∏nione pole daty PW
(data zajÊcia na magazyn). Przy za∏o˝eniu, ˝e wraz z wywiezieniem wyrobów
z firmy zlecenie jest usuwane z systemu, w bazie danych znajdujà si´ jedynie te zlecenia, które sà zatwierdzone
do realizacji i znajdujà si´ gdzieÊ na
obszarze firmy.

Osiàgni´cie pe∏nej kontroli
nad realizacjà poszczególnych
zleceƒ produkcyjnych
Kontrola ta nie jest pe∏na. ISLW nie
jest w stanie kontrolowaç procesu produkcyjnego z dok∏adnoÊcià do poszczególnych gniazd produkcyjnych. Jednak
u˝ytkownik jest w stanie stwierdziç czy
zlecenie zosta∏o ju˝ wyprodukowane
i znajduje si´ ju˝ w magazynie wyrobów gotowych, czy nie nastàpi∏y opóênienia w realizacji zlecenia lub czy zlecenie zosta∏o ju˝ zakoƒczone i wywiezione do klienta (wtedy zlecenia nie ma
ju˝ w systemie).
Opisany w artykule przyk∏ad informatycznego systemu logistycznego wsparcia (ISLW) jest dowodem na to, ˝e za
pomocà nie wyrafinowanych i stosunkowo tanich narz´dzi mo˝na osiàgnàç
zamierzone cele biznesowe.
Aby je osiàgaç, nale˝y koncentrowaç
si´ na ró˝nych obszarach dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa, jednak logistyka – ze
wzgl´du na swojà rozpi´toÊç i ró˝norodnoÊç – jest atrakcyjnym polem dla

