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Zapasy w systemach informatycznych (cz. 3)
W poprzednim odcinku autor scharakteryzowa∏ sposoby uj´cia problematyki zapasów w popularnych systemach ewidencyjnych. Przedstawione zosta∏y zasadnicze dokumenty wykorzystywane podczas ewidencjonowania zapasów oraz wybrane raporty
syntetyzujàce zaewidencjonowane sytuacje.

Charakterystyka grupy systemów
analityczno – ewidencyjnych
Zdecydowanie inaczej podchodzi si´
do zarzàdzania zapasami w przypadku
systemów nale˝àcych do grupy analityczno-ewidencyjnych, gdzie zaimplemento-

wane sà wczeÊniej ju˝ zasygnalizowane
algorytmy sterowania zapasami. W grupie tej równie˝ nie ma jednorodnoÊci.
Wyst´pujà tam systemy, które problematyk´ zapasów od strony ewidencyjnej
traktujà podobnie jak systemy autonomiczne – poprzez rejestrowanie stanów
magazynowych (zapasów) na podstawie
dokumentów magazynowych, nie posiadajàc funkcjonalnoÊci typowej dla obszarów logistyki magazynowej. Sà natomiast
wyposa˝one w wyrafinowanà funkcjonalnoÊç zwiàzanà z planowaniem poziomów
zapasów poprzez sta∏e badanie ich aktualnych i wymaganych poziomów, generujàc zamówienia netto w takiej iloÊci

i w takim czasie, aby wynikowe zapasy
by∏y utrzymywane na za∏o˝onym poziomie. Uwzgl´dniane sà wówczas zapisy
w g∏ównym planie sprzeda˝y (MPS – Master Planning Schedule), zapotrzebowanie
brutto zale˝ne i niezale˝ne, zapasy istniejàce, zapasy zadysponowane, zapasy
w drodze itp.
Na przyk∏ad w systemie Navision XAL
centralnà funkcjà modu∏u ZAPASY jest rejestracja wszystkich ruchów towarów
w ca∏ym systemie. Tu zbierane sà dane
o partiach towarów, rezerwacjach, zakupach, produkcji i zamówieniach, które
tworzà ca∏oÊciowy obraz stanu magazynu. Dzi´ki przejrzystym formatkom mo˝-
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towaru jest potrzebne.
Po okreÊleniu, co jest
potrzebne, system sugeruje uruchomienie
61-755 Poznaƒ, ul. Estkowskiego 6
produkcji - jeÊli towar
tel. 061 851 59 75, e-mail: biuro@igmag.com.pl
jest produktem wytwarzanym lub jego zakup.
Przy listach sk∏adowych
pod uwag´ brane sà poszczególne sk∏adniki listy, a przy planowanej
produkcji bierze si´ poprawk´ na ewentualne
straty, wi´c podczas
analizy zapotrzebowania uzyskiwany jest ca∏kowity obraz potrzeb
w rozbiciu na najmniejsze elementy (jest to
funkcjonalnoÊç typowa
dla metody MRP I).
Navision XAL umo˝liwia kilka klasyfikacji
ABC, m.in. klasyfikacj´
OFERUJE:
towarów wed∏ug udzia∏u kosztów poszczególNajwy˝szej jakoÊci urzàdzenia do obs∏ugi magazynów nych towarów w ca∏oÊci
systemy rega∏ów i sprz´t do transportu wewn´trznego.
kosztów
magazynoSpecjalnoÊç firmy - rega∏y do biur, bibliotek i archiwów.
wych, obrotów, wàskich
garde∏, itp. Klasyfikacja
na bardzo szybko uzyskaç wszystkie in- ta mo˝e obejmowaç dowolny okres czasu
formacje o okreÊlonym towarze - mi´dzy i mieç zadanà indywidualnà specyfikacj´
innymi zdolnoÊci realizacji dostaw czy procentowà dla klasyfikacji ABC. Analiza
dat´ najbli˝szej oczekiwanej dostawy. ABC mo˝e byç przeprowadzana w oparciu
Kartoteka towarów zawiera podstawowe o rzeczywiste dane jak i w oparciu o kaldane o towarach, us∏ugach i listach sk∏a- kulacj´ zapotrzebowania.
dowych (lista sk∏adowa - inaczej receptura, komplet).
Zapasy w systemach typu WMS
Znaczna cz´Êç przychodów i rozchodów towarów jest automatycznie rejeW grupie analityczno-ewidencyjnej wystrowana w module ZAPASY systemu Na- st´pujà równie˝ systemy, w których g∏ówvision XAL dzi´ki innym modu∏om. ny nacisk po∏o˝ony zosta∏ na sprawnà
Wszystkie zapasy pochodzàce z zaku- i efektywnà realizacj´ operacji magazynopów i z produkcji sà rejestrowane z nu- wych, cz´sto z wykorzystaniem technik
merem serii danej partii towaru w danym automatycznej identyfikacji (ADC – Automagazynie. Numeracja partii towaru matic Data Capture) i poprzez takà funkwprowadzana jest w momencie zakupu cjonalnoÊç zapewniajàce rzetelne zarzàlub wyprodukowania towaru, co w kon- dzanie zapasami. Np. w systemie typu
sekwencji umo˝liwia przeÊledzenie, WMS (Warehousing Management Systems)
gdzie towar z danej partii zosta∏ wyko- Qguar wykorzystuje si´ takie cechy jak:
rzystany czy w jakich gotowych produk- • Klasy obszarów i miejsc magazynowych
tach zosta∏ u˝yty jako sk∏adnik.
– klasy miejsc magazynowych wyst´puPodstawowym trzonem w konstrukcji
jàce w magazynach definiowane sà wesystemu jest analiza uzupe∏niania zapad∏ug ich noÊnoÊci i rozmiaru. Taka klasów. Analiza zapotrzebowania odbywa
syfikacja pomaga, podczas dostawy,
si´ na postawie zebranych zamówieƒ, reszybko zorientowaç si´, które miejsca
alizowanych zakupów, rozpocz´tych promagazynowe najlepiej nadajà si´ do
dukcji, aktualnych stanów w magazynie
sk∏adowania przyjmowanego zapasu.
oraz bud˝etu dla towarów, tak, aby sys- • Obszary magazynowe – pozwalajà
tem potrafi∏ okreÊliç, na kiedy i ile sztuk
dzieliç magazyn ze wzgl´du na charak-
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ter przechowywanych tam zapasów, fizycznie obszary mogà odpowiadaç
ró˝nym typom rega∏ów przeznaczonych do sk∏adowania.
• Miejsca magazynowe – pojedyncze
miejsca sk∏adowania zapasów precyzyjnie zdefiniowane za pomocà wspó∏rz´dnych okreÊlajàcych po∏o˝enie
miejsca przechowywania zapasu (rzàd,
kolumna, poziom rega∏u, miejsce w regale).
• Strefy magazynowe – miejsca, na których realizowana jest strategia fizycznego zarzàdzania zapasami (pewne towary, których rotacja jest du˝a powinny
znajdowaç si´ „pod r´kà”, czyli w takiej
cz´Êci magazynu, w której ich wydawanie b´dzie najsprawniejsze i najkrótsze, inne towary, w zale˝noÊci od stopnia rotacji, powinny znaleêç si´ w innych cz´Êciach magazynu).
Natomiast w module WMS systemu Navision XAL, szczegó∏y lokalizacji zapasów
sà uzale˝nione od ustalonej przy instalacji systemu hierarchii. Mo˝liwy jest podzia∏ na pi´ç poziomów: Pomieszczenie,
Sektor, Rega∏, Pó∏ka, Szuflada.
Z powy˝szego wynika, ˝e u˝ytkownik
mo˝e w ka˝dej chwili dotrzeç do informacji na temat iloÊci, lokalizacji, okresu
przydatnoÊci interesujàcej go partii lub
serii towaru.
W momencie przyjmowania towarów,
dane z dokumentu przyj´cia pozwalajà
na wskazanie przez system najodpowiedniejszej lokalizacji dla przyjmowanych zapasów. Informacja ta powstaje na
bazie aktualnego umiejscowienia towarów, przyporzàdkowania danej partii do
wskazanego miejsca w magazynie oraz
zgodnie z posortowanà przez systemy
hierarchià.
Mo˝liwe jest lokalizowanie zapasów
w podziale na kategorie, rozmiary, maksymalnà mas´ itp. Ka˝de przyporzàdkowanie odbywa si´ poprzez tak szczegó∏owe
definicje, aby zawsze mo˝na by∏o dokonywaç przesuni´ç przy ewentualnych zmianach temperatury, wilgotnoÊci itp. zagro˝eniach lub z innych przyczyn natury logistycznej. Wszystkie przesuni´cia magazynowe (lub mi´dzymagazynowe) sà precyzyjnie odnotowywane, aby system WMS
móg∏ w przysz∏oÊci odpowiednio ordynowaç pobieranie w∏aÊciwych pozycji zapasu
wymaganych w danym momencie.
W ostatnim odcinku przedstawiona zostanie interesujàca metoda ewidencjonowania
zapasów w systemie informatycznym klasy
ERP na bazie logicznych kont zapasów.

