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Zapasy w systemach informatycznych (cz. 4)
nych (z grupy ewidencyjno-analitycznych) zaimplementowano w systemie
MAX. Poza typowymi algorytmami realizujàcymi rozproszonà analiz´ zapasów, system ten wyposa˝ono w funkcjonalnoÊç pozwalajàcà na dynamiczne
projektowanie logistyki zapasów i Êledzenie ich poziomów w poszczególnych logicznych miejscach firmy. Celem
tego rozwiàzania jest wspomaganie
u˝ytkownika w uzyskiwaniu dok∏adnej
Zapasy w systemie MAX
informacji o zapasach oraz identyfikoOryginalne podejÊcie do problematy- wania tych obszarów gospodarowania,
ki zapasów w systemach informatycz- w których mo˝na dokonaç usprawnieƒ
Przedostatni odcinek zapasów z zapasami w systemach informatycznych obejmowa∏ opisanie nieco bardziej wyrafinowanych rozwiàzaƒ informatycznych ni˝ zwyk∏e ewidencjonowanie zapasów. W obecnym odcinku autor charakteryzuje najbardziej wyrafinowane podejÊcie do zapasów,
jakie zosta∏o zaimplementowane w jednym
z dost´pnych na rynku systemów klasy ERP.

Rys. 1. Zale˝noÊci mi´dzy magazynem, przestrzenià sk∏adowania i kontem zapasów

(np. zredukowaç koszty). Dla osiàgni´cia tego celu, w bazie danych systemu
przechowywane sà informacje o logicznym miejscu przechowywania fizycznych zapasów, co umo˝liwia logiczne
spojrzenie na stany zapasów. Fizyczne
stany zapasów sà przechowywane
w magazynkach produkcyjnych, w magazynach zasadniczych i zdefiniowanych fizycznych przestrzeniach sk∏adowych. Logicznego spojrzenia na stany
zapasów w poszczególnych miejscach
dostarczajà tzw. konta zapasów. Informacje o magazynach i przestrzeniach
sk∏adowych zwiàzane sà z fizycznymi
wielkoÊciami zapasów. Natomiast konta
zapasów rejestrujà logiczny stan zapasu, który jest niezale˝ny od rzeczywistych lokalizacji zapasów. Rys. 1 obrazuje inne spojrzenie na ewidencj´ zapasów.
Konta zapasów s∏u˝à do zarzàdzania
zapasami i przeprowadzania ich analiz
zarówno pod wzgl´dem iloÊciowym,
jak i finansowym. Pokazujà wielkoÊci
zamro˝onych Êrodków finansowych
w okreÊlonych zapasach, dostarczajà
informacji o przemieszczeniach zapasów oraz sà wykorzystywane do przekazywania wartoÊci zapasów do ksiàg
finansowych.
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Rys. 2. Typowe przesuni´cia pomi´dzy kontami zapasów

Stany zapasów rejestrowane w przestrzeniach magazynowych sà obs∏ugiwane jedynie w sytuacji, gdy u˝ytkownik systemu (planista zapasów) przyjmie takà strategi´ Êledzenia. JeÊli opcja
zarzàdzania przestrzenià sk∏adowania
zostanie wy∏àczona, najni˝szym poziomem szczegó∏owoÊci Êledzenia b´dzie
relacja: pozycja materia∏owa-magazyn-konto zapasów.
Przyk∏ad wykorzystania kont zapasów
obrazuje rys. 2. Konta zapasów reprezentowane sà na rysunku w postaci prostokàtnych ramek. Ramki oznaczone linià ciàg∏à to tzw. „konta saldowane”, zawierajà dok∏adnà informacj´ o stanach
zapasu i z tego wzgl´du jego iloÊç ma
istotne znaczenie. Pozosta∏e ramki (linia

Logistyka 4/2003

47

Elektroniczna gospodarka

kreskowa) oznaczajà tzw. konta „nie saldowane”, czyli konta do-nikàd, poj´cie
salda jest dla nich nieistotne. System
kont zapasów w systemie MAX jest sformalizowanym systemem majàcym wejÊcie i wyjÊcie: ka˝da transakcja musi
mieç adres „Skàd” i „Dokàd”. Oznacza
to, ˝e wyst´puje koniecznoÊç reprezentowania miejsc znajdujàcych si´ poza
systemem. Sposobem na to sà w∏aÊnie
konta „Do-nikàd”.

branego zapasu do sprzeda˝y [2],
przyj´cie zapasu od zewn´trznego
dostawcy [3], korekta nieÊcis∏oÊci dla
towarów oczekujàcych na kontrol´
[4], korekta nieÊcis∏oÊci dla towarów
na sprzeda˝ [5], korekta nieÊcis∏oÊci
dla zapasu dost´pnego [6], wysy∏ka do
klientów [7], towary przyj´te po kontroli do zapasu dost´pnego [8], przekazanie wyrobów gotowych na sprzeda˝ [9], wydania do produkcji w toku
[10], przyj´cia zapasu z produkcji
Wyst´pujàce na diagramie konta ma- w toku [11], przesuni´cie na braki po
jà nast´pujàce znaczenie (patrzàc z gó- produkcji [12], przesuni´cie na braki
ry na dó∏):
nie zwrócone do dostawcy [13].
– Przyj´cie:
konto „Do-nikàd” potrzebne dla uruSystem MAX obs∏uguje ró˝ne stany
chomienia systemu
zapasów. Niektóre z nich nie sà trady– Towary Sprzed.:
cyjnie rozumianymi stanami zapasów,
miejsce, gdzie rejestruje si´ wysy∏ki ale zapasami oczekiwanymi, zapasami
do odbiorców
przydzielonymi bàdê historycznà
– Zakup na zamówienie:
o nich informacjà. Stany te sà u˝ywane
oczekiwane dostawy ze strony za- w transakcjach systemu MAX oraz moopatrzenia
gà byç swobodnie u˝ywane w zapyta– Korekty:
niach standardu SQL (System Query Lankonto „Do-nikàd”, gdzie dokonywane guage).
sà wszystkie nieplanowane korekty
zapasów zwiàzane, np. z powsta∏ymi
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e nawet
b∏´dami
tak rozbudowane narz´dzie jak plan
– Kontrola przyj.:
kont zapasów, nadal jest systemem
towary oczekujàce na kontrol´ jako- ewidencyjnym. Dopiero po∏àczenie tej
Êci po przyj´ciu
filozofii z funkcjonalnoÊcià typowà dla
– Zapas dost´pny:
systemów WMS (Warehousing Managestan dost´pny dla produkcji (do prze- ment Systems), wspomaganà technikami
twarzania)
ADC (Automatic Data Capture) da∏oby
– Tow. na sprzeda˝:
u˝ytkownikom pe∏nà kontrol´ nad zazapas bezpieczny zapewniajàce za- pasami w przedsi´biorstwie.
spokojenie potrzeb odbiorców
– Braki:
Krótki przeglàd oferty rynkowej
odpady powsta∏e z produkcji oraz po
w zakresie obs∏ugi zapasów
kontroli przyj´cia
– Produkcja w toku:
W dalszej cz´Êci artyku∏u przedstakonto „Do-nikàd” przeznaczone dla
wiono, w jak ró˝ny sposób, ró˝ni dowydaƒ i przyj´ç produkcji w toku.
stawcy systemów informatycznych
Linie ze strza∏kami wskazujà kieru- prezentujà w swoich ogólnodost´pnek dozwolonych transakcji magazy- nych ofertach problematyk´ obs∏ugi
nowych. Te dopuszczalne transakcje zapasów. Zaobserwowaç mo˝na, ˝e
sà przechowywane w bazie danych. w wi´kszoÊci przypadków zapasy poSystem MAX nie zaakceptuje transak- wstajà poprzez rejestrowanie dokucji, które nie zosta∏y wczeÊniej wpro- mentów magazynowych, czyli sankcjowadzone w postaci odpowiedniego nowane sà wartoÊci zapasów powstawiersza do tablicy transakcji dopusz- jàce g∏ównie przez udzia∏ cz∏owieka
czalnych. Zapewniona jest tym samym wprowadzajàcego dane o przychodach
pe∏na kontrola zaprojektowanego sys- i rozchodach.
temu logistycznego. Przedstawione
System CDN-Optima Magazyn – mona rysunku transakcje sà ponumerowane od 1 do 13 i reprezentujà przy- du∏ pozwala na prowadzenie pe∏nej gospok∏adowe czynnoÊci: pobranie do zapa- darki magazynowej. Podstawowe funkcje
su dost´pnego [1], przeniesienie po- modu∏u to obs∏uga dokumentów ze-
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wn´trznych (PZ – przyj´ç zewn´trznych,
WZ – rozchodów zewn´trznych) oraz wewn´trznych (BO – bilans otwarcia, PW –
przyj´ç wewn´trznych, RW - rozchodów
wewn´trznych, MM – przesuni´ç mi´dzymagazynowych, AI – arkusze inwentaryzacyjne) z mo˝liwoÊcià zapisu do bufora,
wielomagazynowoÊç i mo˝liwoÊç rozliczania kosztu w∏asnego sprzeda˝y jednà
z czterech metod: FIFO, LIFO, AVCO (Êredniowa˝one), QUAN (okresowe naliczanie
kosztu w∏asnego z zachowaniem chronologii dostaw), system rabatowania, kompletacja, zamówienia u dostawcy. Modu∏ Magazyn nie mo˝e istnieç samodzielnie – do
dzia∏ania tego modu∏u konieczny jest modu∏ Faktury.
System Ferrodo – MODU¸ MAGAZYN
jest programem wspomagajàcym funkcjonalnoÊç magazynów wysokiego sk∏adowania jak i magazynów tradycyjnych. Zadaniem modu∏u magazyn jest: integracja
przep∏ywu towarów i informacji, wysoka
przepustowoÊç, minimalizacja wielkoÊci zapasów, minimalizacja cyklu realizacji zamówienia, terminowoÊç realizacji, kompleksowoÊç us∏ug, wysoka elastycznoÊç
dzia∏ania, regulacja szczytów obcià˝enia.
Modu∏ realizuje wszystkie zasadnicze operacje logistyczne takie jak: podzia∏ magazynu na strefy i oznaczenie poszczególnych
miejsc sk∏adowania, optymalizacj´ dróg
wewn´trznych, automatyczne przydzielanie miejsca towarom wchodzàcym, wydruk
wywieszek paletowych, automatyczne
wskazywanie miejsca pobierania wysy∏anego towaru.
System GTM jest uniwersalnym rozwiàzaniem obs∏ugi magazynu, umo˝liwiajàcym sprawnà prac´ w dobrze zorganizowanym magazynie dowolnej bran˝y. System umo˝liwia: obs∏ug´ obrotu towarowego w zakresie rozliczeƒ magazynowych
i sprzeda˝y hurtowej, obs∏ug´ sprzeda˝y
detalicznej z mo˝liwoÊcià pod∏àczenia drukarki fiskalnej, inwentur´ w magazynach,
automatyczne tworzenie zamówieƒ do dostawców w oparciu o analiz´ stanów maksymalnych i minimalnych zdefiniowanych
na poszczególnych towarach, wspó∏prac´
z systemem FK w zakresie automatycznego ksi´gowania: sprzeda˝y, zakupów, korekt, obrotu gotówkowego, wyciàgów bankowych.
System: Impuls – Modu∏ GOSPODARKA MATERIA¸OWA umo˝liwia rejestrowanie wszystkich zdarzeƒ gospodarczych
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zwiàzanych z operacjami na materia∏ach.
Aplikacja rejestruje transakcje magazynowe i emisje zwiàzanych z nimi dokumentów oraz dostarcza informacji o aktualnych stanach materia∏owych i towarowych,
w tym o ich po∏o˝eniu i wartoÊci. Modu∏
pozwala na obs∏ug´ dowolnej liczby magazynów i przeprowadzanie wyceny wed∏ug
metod FIFO, cen Êrednich wa˝onych lub cen
rzeczywistych.
System: Komadres – W celu odcià˝enia
u˝ytkownika od samodzielnego kontrolowania zapasów materia∏ów system przeprowadza inwentaryzacj´ drukujàc arkusze spisowe, wyliczajàc ró˝nic´ mi´dzy stanem ewidencyjnym a stanem ze spisu. Automatycznie weryfikuje stany zapasów
zgodnie ze stanem rzeczywistym.
System: MAGNAT – Program umo˝liwia rejestracj´ przyj´ç, wydaƒ i przesuni´ç mi´dzymagazynowych towaru. Drukowane dokumenty zawierajà dane o numerze dokumentu, numerze faktury, dostawcy, okresach gwarancji, przyjmowanych towarach z podaniem danych iloÊciowych lub z wyszczególnieniem numerów
seryjnych. Program pozwala na wyszukiwanie dokumentów i historii przyj´ç wybranego towaru, pomaga w okreÊleniu
stanów magazynowych (∏àcznie podaniem
numerów seryjnych znajdujàcych si´ na
stanie wybranego magazynu), a tak˝e
u∏atwia prowadzenie gospodarki magazynowej poprzez sprawdzanie stanów minimalnych towaru.
System: PS2000 – Program umo˝liwia
m.in: tworzenie dokumentów magazynowych (dokumentów przyj´cia oraz dokumentów wydania), blokady poszczególnych
partii produktów, okreÊlanie lokalizacji
produktów, Êledzenie pojedynczych partii
produktów, automatyczne tworzenie komplementarnych przesuni´ç mi´dzymagazynowych i mi´dzysektorowych, analiz´ poziomu zapasów, definiowanie wielopoziomowej sieci dystrybucji, obs∏ug´ wielu magazynów oraz sektorów w ramach magazynu, rezerwacj´ stanów magazynowych,
analiz´ gospodarki magazynowej (m.in.
ABC), pe∏ny przeglàd aktualnych stanów
magazynowych, mo˝liwoÊç prowadzenia
inwentaryzacji ciàg∏ej w zakresie wybranych produktów oraz lokalizacji.
System Q-Toraga – Prowadzi katalog towarów i us∏ug oraz pe∏nà gospodark´ magazynowà, obs∏uguje dowolnà liczb´ stawek

VAT, pozwala na wystawianie dokumentów
magazynowych przychodu i rozchodu z jednoczesnà kontrolà stanów magazynowych,
obs∏uguje nieograniczonà liczb´ magazynów z mo˝liwoÊcià przesuni´ç mi´dzymagazynowych.

filu dzia∏alnoÊci. Pozwala na wspomaganie
sprzeda˝y poprzez rozbudowany system
wariantów sprzeda˝y, cenników, upustów,
kontrol´ zobowiàzaƒ i nale˝noÊci. Oprócz
tego u∏atwia analiz´ przep∏ywu towarowego, poprzez mo˝liwoÊç tworzenia ró˝norodnych zestawieƒ przychodów i rozchoSystem SIMPLE – Modu∏ GOSPODARKA dów towarów w dowolnym okresie.
MAGAZYNOWA wchodzàca w sk∏ad OBROTU TOWAROWEGO prowadzi ewidencj´ ilo- Podsumowanie
Êciowà i wartoÊciowà obrotu magazynowego z obs∏ugà przyj´ç towarów krajowych
Powy˝sza lista nie wyczerpuje ca∏ej
i z importu. Mo˝liwe jest prowadzenie wie- problematyki zapasów w systemach
lu magazynów zarówno w obr´bie jednego informatycznych. Na podstawie zasyzak∏adu, jak i z magazynów znajdujàcych gnalizowanych sytuacji wynikajàcych
si´ poza centralà.
z dotychczasowej wiedzy autora artyku∏u oraz publikowanych materia∏ów
System: SUBIEKT – Program obejmu- wynika, ˝e sytuacja ta nie jest jednoje: wystawianie dokumentów magazyno- rodna. Obiektywne standardy zwiàzawych: wydaƒ i przyj´ç zewn´trznych (WZ, ne z zarzàdzaniem zapasami czy to od
PZ) i wewn´trznych (RW, PW), przesuni´ç strony analitycznej, czy te˝ ewidencyjmagazynowych (MM); wprowadzenie roz- nej, w ró˝ny sposób sà ujmowane
dzia∏u dokumentów FZ i PZ oraz FS i WZ i proponowane do wykorzystywania
(faktura nie zdejmujàca towaru ze stanu przez ró˝nych dostawców rozwiàzaƒ
magazynowego); rozszerzone mo˝liwoÊci informatycznych dla logistyki.
ustalania zawartoÊci i wydruku dokumentów magazynowych – identyczne jak
Zapraszamy do dyskusji wszystkich
w przypadku dokumentów obrotowych; zainteresowanych, zarówno dostawmo˝liwoÊç wystawiania dokumentów WZ ców jak i odbiorców technologii inforrównie˝ w cenach sprzeda˝y z naliczonym matycznych, aby wypowiadali si´ na
podatkiem VAT; mo˝liwoÊç przygotowania ∏amach czasopisma LOGISTYKA, w jaki
i wykonania inwentaryzacji, druk formula- sposób rozwiàzujà w swoich systerza inwentaryzacji; szczegó∏owa ewiden- mach informatycznych problemy zwiàcja stanów magazynowych w poszczegól- zane z zapasami. Znaczenia (zw∏asznych magazynach w rozbiciu na poszcze- cza wartoÊciowego) wszelkich zapagólne ceny zakupu (dostawy) – ruchome sów zb´dnych, zajmujàcych ró˝ne
ceny zakupu towarów; mo˝liwoÊç wybie- przestrzenie magazynowe, nie musirania dostaw i magazynów podczas wy- my ju˝ dzisiaj podkreÊlaç. Nie musimy,
stawiania dokumentu wydania (dokumen- na szcz´Êcie, nikogo ju˝ dzisiaj przety MM wystawiane w tle); mo˝liwoÊç konywaç, ˝e usprawnianie gospodarki
wprowadzania dyspozycji poprzez bloko- zapasami wyraênie ogranicza strumieƒ
wanie danych w sieci (przy jednoczesnym wyp∏ywajàcych z przedsi´biorstwa
wypisywaniu wielu dokumentów z tym sa- z∏otówek.
mym towarem); zdejmowanie towaru ze
stanów magazynowych zgodnie z zasadà
Nadal jednak musimy pracowaç nad
„pierwsze wesz∏o, pierwsze wysz∏o", uÊwiadamianiem u˝ytkowników syste„ostatnie wesz∏o, pierwsze wysz∏o" lub po- mów informatycznych obs∏ugujàcych
przez wskazanie konkretnej dostawy; zapasy, ˝e stanowià oni ogniwa w ∏aƒulepszona i rozbudowana kontrola stanów cuchach dostaw. Wspó∏czeÊnie rozuminimalnych; kontrola stanów magazyno- miane ∏aƒcuchy dostaw funkcjonujà
wych na powtórzonych pozycjach ju˝ pod- w Êrodowisku otwartym, w którym
czas edycji; analiza ruchu towaru, komple- konieczne jest u˝ywanie wspólnego
tu lub opakowania zwrotnego – kartoteka j´zyka w komunikacji logistycznej.
magazynowa z wszystkimi przychodami J´zykiem tym jest globalny system
i wydaniami.
EAN UCC The Global Language of Business, którego u˝ywanie wià˝e si´
System WF-Mag – Program przezna- w sposób bezpoÊredni z poruszanymi
czony jest do prowadzenia ewidencji towa- w dotychczas prezentowanych odcinrowo-wartoÊciowej w firmach handlowych, kach zagadnieniami, ale stanowi to maus∏ugowych i produkcyjnych, o ró˝nym pro- teria∏ na zupe∏nie oddzielny artyku∏.


Logistyka 4/2003

49

