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Zaawansowane planowanie logistyczne dla Êrednich przedsi´biorstw
Wyspecjalizowane programy s∏u˝àce prognozowaniu sprzeda˝y,
zarzàdzaniu poziomem zapasów, planowaniu produkcji, dostaw
oraz innych operacji przedsi´biorstwa, sà coraz cz´Êciej spotykane w polskich firmach. Co prawda nadal sà to przede wszystkim
rozbudowane aplikacje wdra˝ane centralnie przez mi´dzynarodowe koncerny. Niemniej, czego dowodem jest program prezentowany w niniejszym artykule, coraz szerzej dost´pne sà narz´dzia
kosztowo i konstrukcyjnie dopasowane do potrzeb mniejszych
polskich przedsi´biorstw.
Pakiet planistyczny SOPlan, o którym tu mowa, jest pod pewnymi wzgl´dami znacznie uproszczony w porównaniu z „du˝ymi”
systemami klasy APS (Advanced Planning Systems). Jednak w∏aÊnie
przemyÊlane uproszczenia oraz odpowiednio zaprojektowane dodatkowe funkcje i narz´dzia majà zapewniç jego dopasowanie do
potrzeb Êrednich przedsi´biorstw. Taka konstrukcja oprogramowania zapewnia jego szybkie i tanie wdro˝enie oraz niskie koszty
eksploatacji.
Wbrew temu czego mogliby oczekiwaç u˝ytkownicy wczeÊniej
nie pracujàcy na tego typu narz´dziach, programy typu APS wymagajà sporego nak∏adu pracy zwiàzanej z kontrolà i utrzymaniem
poprawnoÊci danych, parametrami sterujàcymi i procedurami obliczeniowymi. Dlatego bardzo po˝àdanà cechà jest elastycznoÊç
i ∏atwoÊç rozbudowy takiej aplikacji – u˝ytkownik musi posiadaç
mo˝liwoÊç wp∏ywu na sposób dzia∏ania ró˝nych procedur oraz
automatyzowania cz´sto powtarzanych dzia∏aƒ. W pakiecie
SOPlan ten postulat jest realizowany dzi´ki jego oparciu na systemie bazodanowym MS Access – poprzez dodawanie w∏asnych
makr, kwerend, formularzy i innych obiektów mo˝na niezwykle
rozszerzyç funkcjonalnoÊç programu i „dostroiç” go do w∏asnych
potrzeb. Coraz cz´Êciej spotyka si´ w polskich przedsi´biorstwach

Rys. 1. Tworzenie prognozy statystycznej
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Rys. 2. Tworzenie planu zapotrzebowania

mniejsze i wi´ksze bazy danych s∏u˝àce ró˝nym raportom i analizom. Zwykle sà one zrealizowane w oparciu o MS Access, dlatego
istotnà zaletà pakietu SOPlan jest ∏atwoÊç integracji z tego typu
rozwiàzaniami.
Pakiet SOPlan obs∏uguje nast´pujàce funkcje planistyczne: prognozowanie sprzeda˝y, planowanie zapasów i dostaw, planowanie
produkcji i zarzàdzanie zdolnoÊciami produkcyjnymi, MRP i planowanie zaopatrzenia. Nawet jeÊli w przedsi´biorstwie istnieje tylko
jedno stanowisko odpowiedzialne za planowanie logistyczno-operacyjne, to pracujàca na nim osoba powinna byç w stanie szybko
opanowaç obs∏ug´ wszystkich powy˝szych funkcji z pomocà oprogramowania SOPlan. U∏atwia to szereg oryginalnych rozwiàzaƒ
majàcych na celu usprawnienie obs∏ugi i integracj´ poszczególnych elementów planowania. Najprawdopodobniej jednak program b´dzie wykorzystywany tylko w cz´Êci swoich mo˝liwoÊci,
np. do prognozowania sprzeda˝y i planowania zapotrzebowania
lub do planowania produkcji i zaopatrzenia.
Powy˝sza lista funkcji mog∏aby sugerowaç, ˝e aplikacja ta mo˝e
znaleêç zastosowanie w ka˝dym niemal przedsi´biorstwie produkcyjnym lub handlowym. – OczywiÊcie tak nie jest. Przede wszystkim dlatego, ˝e ponoszone nak∏ady mogà byç niewspó∏mierne do
potencjalnych korzyÊci. Mimo, ˝e koszt samego programu jest niewysoki, to po dodaniu kosztów wdro˝enia i u˝ytkowania, suma
mo˝e okazaç si´ znaczna. Koszty te mogà si´ okazaç za wysokie
nie tylko przy niedu˝ej skali dzia∏alnoÊci, ale tak˝e przy jej niewielkiej z∏o˝onoÊci, np. gdy firma sprzedaje tylko kilkanaÊcie produktów, wtedy z regu∏y efektywniejsze jest planowanie z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych. U˝ytecznoÊç oprogramowania tego rodzaju jest te˝ uzale˝niona od innych czynników, takich jak
bran˝a czy sposób dzia∏ania.
Wi´cej informacji: www.soplan.pl

