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Prognozowanie zamówieƒ przy pomocy programu Walter’S
Jednym z rozwiàzaƒ przedstawionych na paryskim salonie informatycznym Progilog by∏ program do prognozowania zamówieƒ – Walter’S francuskiej firmy BS&K (www.bskwalters.com).
Chcia∏bym przedstawiç to rozwiàzanie czytelnikom czasopisma „Logistyka” ze wzgl´du na jego zalety techniczne oraz na fakt, ˝e zosta∏ on przet∏umaczony na j´zyk polski i jest od
pewnego czasu oferowany klientom
polskim.
Ka˝de przedsi´biorstwo, które musi
na co dzieƒ rozwiàzywaç problemy zamówieƒ i zapasów, bez wzgl´du na to
czy dotyczy to produkcji, czy te˝ dystrybucji, potrzebuje narz´dzi do wykonywania zadaƒ, których nie potrafià
skutecznie u∏atwiç dost´pne na rynku
systemy ERP. Zadania te potrafi natomiast wykonaç wyspecjalizowane
oprogramowanie, w sposób bardzo ∏atwy dla u˝ytkownika.
Walter'S to program wspomagajàcy
podejmowanie decyzji, skierowany
przede wszystkim do osób, które zarzàdzajà zapasami i zaopatrzeniem, zarówno w sektorze dystrybucji jak i produkcji.
Zanim przejd´ do opisu poszczególnych cech programu, kilka uwag na temat podstawowych za∏o˝eƒ jakimi kierowali si´ jego twórcy i celów jakie zamierzali osiàgnàç.

Cel
Walter’S stawia sobie za cel zapewnienie wysokiej jakoÊci obs∏ugi na
wszystkich etapach ∏aƒcucha dystrybucji i produkcji. Oznacza to, ˝e Walter’S stara si´ zapewniç sta∏à dost´pnoÊç wyrobów jednoczeÊnie maksymalnie redukujàc wysokoÊç kapita∏ów zamro˝onych w zapasach i w produkcji
w toku.
W przypadku przedsi´biorstw prowadzàcych du˝à liczb´ transakcji okazuje
si´, ˝e przy wspó∏czynniku obs∏ugi poni˝ej 96-97%, wiarygodnoÊç wobec
klientów staje si´ niska. Trwa∏e zado-

wolenie klientów mo˝na osiàgnàç przy kim pomyÊle. Co wi´cej, autorzy prowspó∏czynniku obs∏ugi powy˝ej 99%.
gramu dà˝yli do mo˝liwie najwi´kszePrecyzyjne zarzàdzanie powinno po- go uproszczenia interfejsu, wychodzàc
zwoliç na zmniejszenie zapasów do ab- z za∏o˝enia, ˝e w codziennej pracy
solutnego minimum, odzwierciedlajà- u˝ytkownik powinien mieç dost´p do
cego te uwarunkowania, które mo˝na wszystkich potrzebnych funkcji z prakujàç liczbowo (partie, cz´stotliwoÊç tycznie dwóch okien ekranowych.
dostaw itp.), a tak˝e pewien margines
Ustawianie wszystkich parametrów
wynikajàcy z czynników niepewnych mo˝e odbywaç si´ na poziomie poje(popyt, terminy itp.), z uwzgl´dnie- dynczego artyku∏u, choç w praktyce
niem wspó∏czynnika obs∏ugi, jaki chce- dokonuje si´ na wybranych grupach army zapewniç klientom.
tyku∏ów, np. artyku∏ów pochodzàcych
Elastyczne planowanie, które polega od jednego dostawcy.
na sta∏ym dostosowywaniu
zaopatrzenia do popytu, pozwala na kontrol´ stanu zapasów i jego utrzymanie na poziomie maksymalnie zbli˝onym do realistycznego minimum. Przy takim podejÊciu
zapasy sà zaledwie konsekwencjà, ró˝nicà mi´dzy poziomem zaopatrzenia, a poziomem sprzeda˝y lub dostaw.
Powy˝szego, podwójnego
Rys. 1. Ekran parametryzacji i prognozy artyku∏u
celu maksymalizacji wspó∏czynnika obs∏ugi przy jednoczesnej miU˝ytkownik okreÊla ˝àdany poziom
nimalizacji poziomu zapasów nie mo˝- wspó∏czynnika obs∏ugi oraz jednostk´
na osiàgnàç przy u˝yciu klasycznych czasu, w której wyra˝ane b´dà prognotechnik polegajàcych na wyznaczaniu zy. Mo˝liwy jest wybór miesi´cy, tygopunktu (poziomu) zamówienia – reor- dni albo dni. Prognozy obliczane sà na
der-level. System prognozowania musi 18 okresów do przodu.
pozwalaç na uwzgl´dnianie dynamiczWysokiej jakoÊci obs∏ugi nie mo˝na
nych aspektów zarzàdzania przep∏ywa- osiàgnàç jedynie poprzez dzia∏ania lomi oraz pomagaç w przewidywaniu bie- kalne w obr´bie przedsi´biorstwa. Jagu zdarzeƒ. Teoretyczne podstawy ta- koÊç obs∏ugi zale˝y równie˝ od dostawkiej metody analizowania i prognozo- ców, stàd waga jakà przywiàzuje si´
wania popytu, znanej pod nazwà DRP ostatnio do „wspó∏pracy klient-dostawca”
(Distibution Resource Planning – Planowa- (SRM). Program Walter’S uwzgl´dnia
nie Zasobów Dystrybucji), da∏ A. J. Martin, uwarunkowania dostawców, do których
rozwijajàc wczeÊniejsze idee J. Orlicky- nale˝à przede wszystkim: termin i mini-ego. Program Walter’S jest implemen- malna wielkoÊç dostawy, wielkoÊç protacjà tej metody.
dukowanych partii, okresy przestojów
oraz terminy produkcji.
Parametryzacja
Realistyczne ustawienie parametrów
powy˝szych uwarunkowaƒ pozwala
W zgodnej opinii wi´kszoÊci twór- u˝ytkownikom programu na generowaców oprogramowania, dobre narz´dzie nie zleceƒ (zamówienia lub zlecenia
do prognozowania nie powinno wyma- produkcji), które w wi´kszoÊci przygaç ˝adnej szczególnej parametryzacji. padków sà dla dostawców do przyj´Walter’S jest tak˝e zbudowany na ta- cia. Osiàga si´ dzi´ki temu istotne zre-
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dukowanie dzia∏aƒ doraênych i stabili- nia danych, zw∏aszcza pozuje sytuacj´ zarówno u dostawcy, jak przez analogi´ z innymi proi u odbiorcy.
duktami lub grupami produktów.
Przygotowanie danych
Program dostarcza tak˝e
mechanizmu pozwalajàcego
Walter’S wykonuje kompletne pro- na uwzgl´dnianie akcji prognozy opierajàc si´ o posiadane dane mocyjnych zarówno w odniehistoryczne, które ewentualnie mogà sieniu do produktów promobyç przez u˝ytkownika zmodyfikowa- wanych, jak i produktów z nine. U˝ytkownik ma bowiem mo˝liwoÊç mi pokrewnych.
tworzenia tzw. danych historycznych wirtualnych, co jest przydatne w razie ko- Obliczanie prognoz
Rys. 3. Ekran propozycji zamówieƒ dla wybranej grupy artyku∏ów.
niecznoÊci korekty danych dotyczàcych
historii sprzeda˝y, o których wiadomo,
Walter’S jest wyposa˝ony
˝e sà fa∏szywe (np. braki towaru na w wielomodelowy modu∏ prognozowa- przez u˝ytkownika postaci, np. pliku
sk∏adzie, które spowodowa∏y zmniej- nia, który automatycznie wybiera ten w formacie programu Excel.
szenie obrotów), a tak˝e w celu uzupe∏- model lub algorytm, który jest najlepiej
nienia lub utworzenia danych dotyczà- dopasowany do posiadanych danych. Obszary zastosowaƒ
cych historii produktów w fazie ich Program opracowuje prognozy na podwprowadzania na rynek. W tym zakre- stawie danych miesi´cznych z korektà i osiàgane rezultaty
sie program dostarcza wielu funkcji tygodniowà i dziennà. Przy ka˝dej obWalter’S
znalaz∏
zastosowanie
wspomagajàcych operacje formatowa- róbce prognozy ulegajà korekcie co
sprawia, ˝e program charakteryzu- w przedsi´biorstwach reprezentujàje si´ wysokà reaktywnoÊcià na cych wiele ró˝nych dziedzin gospodarki, takich jak wielka dystrybucja, dyswszelkie zmiany w otoczeniu.
trybucja farmaceutyków, materia∏ów
biurowych, produkcja przemys∏owa,
Zatwierdzanie
g∏ównie we Francji, ale równie˝ w Hiszplanów zaopatrzenia
panii, a ostatnio tak˝e w Polsce, gdzie
zarzàdza zaopatrzeniem centralnym
Obliczone plany zaopatrzenia sklepów Géant i Leader-Price.
podlegajà zatwierdzeniu przez
Wed∏ug danych dostarczanych przez
u˝ytkownika. W momencie zatwierdzania uwzgl´dnia si´ ewentualne producenta, okres zwrotu z inwestycji
ograniczenia, takie jak: pe∏ne samo- w Walter’S-a jest krótszy ni˝ jeden rok,
a w wielu przypadkach by∏ krótszy od 6
chody, franco, pe∏ne palety itp.
Rys. 2. Dane rzeczywiste (linia zielona), wirtualne (linia
Po zatwierdzeniu propozycje sà miesi´cy. Walter’S prowadzi do znaczniebieska) i prognoza (linia czerwona) oraz tabela
zapami´tywane i mogà byç prze- nego podniesienia wspó∏czynnika obedycji danych wirtualnych.
s∏ane do dostawców w ˝àdanej s∏ugi i redukcji zapasów o 20 do 30%.

„Z∏ote Bity 2003” – rozdane

ka, integralnej cz´Êci pakietu TETA_2000 w GKN Automotive Polska
III nagroda – EUROAD Sp. z o.o. za wdro˝enie SWiP PLUS;

9 firm znalaz∏o si´ w gronie laureatów tegorocznej edycji
konkursu o nagrod´ „Z∏oty Bit 2003 – Informatyka w Logistyce”,
którego wyniki og∏oszono 14 kwietnia 2003 r. podczas rozpocz´tej tego dnia dwudniowej konferencji „Nowoczesna logistyka – standardy i systemy zarzàdzania elektronicznà wymianà danych”, zorganizowanej w warszawskim Novotelu Airport przez
firm´ Software Konferencje.
Nagrody, które w imieniu Kapitu∏y z∏o˝onej z szefów mediów
logistycznych dzia∏ajàcych w Polsce wr´cza∏ przedstawicielom
zwyci´skich firm Redaktor naczelny „Logistyki” Iwo Nowak,
otrzyma∏y:
w kategorii „Najlepszy System Informatyczny
Wspierajàcy Logistyk´”
I nagroda – BCS Polska Sp. z o.o. za wdro˝enie Servisco Sernice System
II nagroda – TETA S.A. za wdro˝enie systemu TETA_Logisty-

w kategorii „Najlepszy Produkt – Software”
I nagroda – COMP-WIN Sp. z o.o. za DCSi.Logistics (zintegrowany system informatyczny dla logistyki i spedycji
II nagroda – Emax S.A. za System WarehouseManager™ firmy
Swisslog (system wspomagajàcy zarzàdzanie ∏aƒcuchem
dostaw w przedsi´biorstwie)
III nagroda – SOFTLAB TRADE Sp. z o.o. za Modu∏ Mg 2002
SQL jako narz´dzie do Planowania zapasu magazynowego;
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w kategorii „Najlepszy Produkt – Hardware”
I nagroda – SKK-Systemy Kodów Kreskowych Sp. z o.o. za
Komputer przenoÊny Intermec 700 Color
II nagroda – IBS Polska Polska Sp. z o.o. za IBM eSerwer iSeries 400
III nagroda – ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne Sp. z o.o.
za Rega∏ automatyczny Lean-Lif.

