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Konkurencyjna logistyka – jak to robià Francuzi
Truizmem jest stwierdzenie, ˝e sprawny system logistyczny przedsi´biorstwa
decyduje o poziomie jego konkurencyjnoÊci. Jednak im bardziej skomplikowane sà procesy, im wi´cej funkcji zostanie przypisanych poszczególnym
ogniwom ∏aƒcucha dostaw, im wi´cej
ogniw b´dzie w nim wyst´powaç, tym
problem odpowiedniego poziomu
sprawnoÊci ∏aƒcucha dostaw b´dzie
bardziej narasta∏.
W artykule prezentujemy g∏ówne zasady funkcjonowania systemu logistycznego przedsi´biorstwa Fran˜aise de
Me
∂canique (FM), którego g∏ówny zak∏ad
produkcyjny znajduje si´ niedaleko Lille,
w regionie Nord Pas de Calais, na pó∏nocnym-wschodzie Francji.

Krótka charakterystyka relacji
logistycznych firmy
Fran˜aise de Me
∂canique jest znanym
w Europie producentem silników samochodowych do pojazdów Peugeot i Renault. ¸àcznie w FM produkuje si´ 279
wariantów silników dla kooperantów
rozlokowanych w 24 miastach Europy
(rys. 1). Przedsi´biorstwo wspó∏pracuje
z 70. odlewniami, dostarczajàcymi elementy niezb´dne do monta˝u silników,
a tak˝e 324 francuskimi dostawcami,
majàcymi siedziby w 447 miastach Francji. Przedsi´biorstwo FM nie ogranicza
jednak swojej aktywnoÊci logistycznej
wy∏àcznie do terenu Francji, lecz stale
wspó∏pracuje z 47 dostawcami europejskimi (m.in. z Portugalii, Hiszpanii,
W∏och, Belgii i Wielkiej Brytanii) oraz 7.
spoza Wspólnoty Europejskiej.
Tak olbrzymia rozpi´toÊç zadaniowa
i terytorialna kooperacji wymusi∏a stworzenie nowoczesnego systemu logistycznego, który gwarantuje realizacj´ g∏ównego celu FM, jakim jest terminowe zaspokajanie popytu na silniki spalinowe.
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Dzia∏alnoÊç s∏u˝b logiRys. 1. Kontakty z dostawcami i odbiorcami FM èród∏o: Opracowastycznych oraz postaç ∏aƒnie w∏asne na podstawie La route du client heureux: vous avez dit locucha dostaw FM mo˝na
gistique?..., ELAN, „Magazine du Personnel de la Fran˜aise de Me
∂cascharakteryzowaç w odnique”, Mai 1999.
niesieniu do dwóch g∏ównych obszarów:
dostawy gotowych silników. Informacje
te trafiajà nast´pnie do zarzàdu fabryki
• obszaru przygotowania
FM, gdzie rozpoczyna si´ w∏aÊciwy proces
• obszaru realizacji.
Etap przygotowania polega na planowa- planowania wytwarzania, stanowiàcy jedniu produkcji. Stosuje si´ w tym przypad- noczeÊnie poczàtek etapu realizacji.
ku znane metody prognozowania popytu
rynkowego oparte na informacjach do- Planowanie w systemie
starczanych przez dealerów z sieci sprzeda˝y samochodów. Sà one z kolei wyko- logistycznym FM
rzystywane przez dyrekcje Peugeot i Renault do planowania zapotrzebowania na
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(WDSSU]\JRWRZDQLD
=DSRWU]HERZDQLHQDVDPRFKRG\
SU]HZLG\ZDQDVSU]HGDĪ
VDPRFKRGyZ
6LHüVSU]HGDĪ\

'\UHNFMH3HXJRWL5HQDXOW
Dyrekcja Peugeot i Renault
3U]HZLG\ZDQH]DSRWU]HERZDQLHQD
GRVWDZ\VLOQLNyZ

Przep∏yw samochodów
3U]HSá\ZVDPRFKRGyZ
(fabryki
karoserii)
IDEU\NLNDURVHULL

3URJUDPSURGXNFMLVDPRFKRGyZ
)0
/LQLDPRQWDĪXVDPRFKRGX
3U]HZLG\ZDQH]DSRWU]HERZDQLH
QDGRVWDZ\F]ĊĞFL

)DEU\NDNDURVHULL

'RVWDZF\F]ĊĞFL ]HZQĊWU]QL

3ODQ]DSRWU]HERZDQLDQDVLOQLNL

2GOHZQLH
3U]HSá\ZVLOQLNyZ
)0

3U]HSá\ZF]ĊĞFL
]HZQĊWU]Q\FK

3U]HZLG\ZDQLH]DSRWU]HERZDQLDQD
GRVWDZ\F]ĊĞFLSURGXNRZDQ\FKZ)0

3URJUDPSURGXNFMLVLOQLNyZ

=DNáDG\SURGXNF\MQH)0
3U]HSá\ZF]ĊĞFL
SU]HWZRU]RQ\FK

3U]HSá\Z
SyáIDEU\NDWyZ
3U]HSá\ZPDWHULDáyZ

/LQLDPRQWDĪXVLOQLNyZ
3U]HSá\ZLQIRUPDFML

(WDSUHDOL]DFML

Funkcjonowanie systemu
logistycznego FM

Rys. 2. Schemat systemu logistycznego FM. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie La route du client
heureux..., op. cit.
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Rys. 3. Harmonogram pracy s∏u˝b logistycznych FM. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie La
route du client heureux..., op. cit.
Oznaczenia przyj´te na rysunku: M1 – plany produkcji na miesiàc lipiec; M2 – stworzenie bazy wyjÊciowej planów produkcji na ka˝dy tydzieƒ lipca; T1 – zapotrzebowanie na silniki (przewidywane na prze∏om I i II tygodnia lipca); T2 – weryfikacja informacji w bazie danych;
T3 – zapotrzebowanie na podzespo∏y i detale silników okreÊlone wg elektronicznej struktury wyrobu; T4 – ostateczne potwierdzenie informacji; T5 – stworzenie planów produkcji na dzieƒ prze∏omu I i II tygodnia lipca; D1 – ostateczne okreÊlenie zapotrzebowania na silniki na
czwartek/piàtek I tygodnia lipca; D2 – weryfikacja ostatecznych planów produkcji na czwartek/pi´tek I tygodnia lipca; D3 – przygotowanie
i przes∏anie programów produkcji dla wydzia∏ów produkcyjnych Fran (aise de Mecanique na czwartek/piàtek I tygodnia lipca.

fiajà na zautomatyzowanà lini´ monta˝u
silników. Po zakoƒczeniu monta˝u silników i serii testów technicznych sà one
transportowane do zak∏adów produkcyjnych nale˝àcych do kooperantów FM
w Europie. Informacje uzyskiwane z tych
zak∏adów (ÊciÊle wspó∏pracujàcych z sieciami sprzeda˝y samochodów), umo˝liwiajà zamkni´cie procesu planowania
i jego nieprzerwanà kontynuacj´.
Strumienie przep∏ywu informacji sà
najbardziej rozbudowane na etapie
przygotowania produkcji, umo˝liwiajàc
prawid∏owe okreÊlenie zapotrzebowania na wytwarzane wyroby oraz poinformowanie wszystkich uczestników procesu produkcyjnego o zadaniach, jakie
zostanà im w najbli˝szym czasie postawione. Przep∏yw informacji
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cych planów i progra
mów produkcyjnych
pomi´dzy poszczególRys. 4. Funkcje logistyki w FM. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podnymi uczestnikami prostawie La route du client heureux..., op. cit.
cesu produkcji. Na rys. 3,
II, ustalane sà poziomy przewidywanego
zapotrzebowania na dostawy cz´Êci pochodzàcych od dostawców zewn´trznych, a tak˝e terminy dostawy i wielkoÊç
poszczególnych partii dostawy od poszczególnych dostawców. JednoczeÊnie
komórki logistyczne FM sporzàdzajà plany zapotrzebowania materia∏owego
w zakresie zaopatrzenia w∏asnych zak∏adów produkcyjnych. Dzi´ki temu mo˝liwe jest uruchomienie w∏aÊciwych dostaw, jak równie˝ zlecenie wspó∏pracujàcym z FM odlewniom, wykonania konkretnych iloÊci pó∏fabrykatów.
Zamówione i wykonane przez dostawców zewn´trznych oraz w∏asne zak∏ady
produkcyjne FM cz´Êci i podzespo∏y tra-

przedstawiony zosta∏ ogólny zarys harmonogramu pracy s∏u˝b logistycznych
FM (aktualny w poniedzia∏ek, w pierwszym tygodniu lipca).
Proces planowania realizowany jest
w trzech g∏ównych odcinkach czasowych:
• ka˝dego miesiàca przygotowywane
sà plany produkcji na miesiàc nast´pny oraz tworzona jest wyjÊciowa baza
planów produkcji na jego poszczególne tygodnie
• co tydzieƒ, dane zawarte w bazie sà
weryfikowane na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na silniki.
Proces weryfikacji umo˝liwia okreÊlenie zapotrzebowania na podzespo∏y
i detale silników przy pomocy elektronicznej struktury wyrobu1
• ka˝dego dnia natomiast nast´puje
ostateczne okreÊlenie zapotrzebowania na silniki, weryfikacja ostatecznych programów produkcji oraz przygotowanie i przes∏anie do wydzia∏ów
produkcyjnych FM planów produkcji.

Funkcje logistyki w FM
Podstawowe funkcje logistyki w FM
(rys. 4), spe∏niane sà dzi´ki zastosowaniu nowoczesnych, zintegrowanych metod prognozowania i zarzàdzania danymi technicznymi2, sposobu organizacji
produkcji RECOR3 oraz ÊciÊle z nimi zintegrowanych metod organizacji zaopatrzenia (tab. 1).
Terminowe uruchamianie informacji
uzyskanych z wydzia∏ów produkcyjnych
oraz komórek badawczo-rozwojowych,
dotyczàcych funkcjonowania systemu
logistycznego (np. liczba produktów wytwarzanych i pochodzàcych z zaopatrzenia, struktury i iloÊci wyrobów z∏o˝onych, programy produkcyjne, podzia∏ na
typoszeregi, itp.)
Analiza prognozy zbytu oraz zapotrzebowania klientów na wyroby gotowe
w celu ich przekszta∏cenia na plan produkcji, przy jednoczesnej optymalizacji
wykorzystania zasobów produkcyjnych
przedsi´biorstwa. Âledzenie na bie˝àco
planów produkcji i interwencje w przypadku jakichkolwiek zak∏óceƒ

Zarzàdzanie zaopatrzeniem
Przetwarzanie planów produkcji na

1 Elektroniczna struktura wyrobu – okreÊlenie u˝ywane w stosunku do komputerowych metod zapisu iloÊciowych i hierarchicznych powiàzaƒ elementów wchodzàcych w sk∏ad wyrobu
z∏o˝onego.
2 G∏ównie opartych na wymianie informacji wewnàtrz przedsi´biorstwa oraz integracji z oddzia∏ami europejskimi poprzez systemy elektronicznej wymiany danych EDI.
3 RECOR – zindywidualizowany system FM, funkcjonujàcy na zasadach Just-in-Time.
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plany zaopatrzenia. Przekazywanie planów zaopatrzenia dostawcom, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ustalonego
programu zaopatrzenia (czasu i iloÊci).
Nadzorowanie wykonania planu zaopatrzenia i odpowiednie reagowanie
w przypadku jego zak∏óceƒ
Efektywne spe∏nianie tych funkcji wynika z ciàg∏ej wspó∏pracy nast´pujàcych
ogniw ∏aƒcucha dostaw FM:
• dyrekcja przedsi´biorstwa
• zak∏ady produkcyjne FM
• s∏u˝by marketingowe i logistyczne
• dostawcy pó∏fabrykatów (odlewnie
i producenci podzespo∏ów do silników)
• odbiorcy gotowych silników (fabryki
karoserii).
Niezak∏ócona realizacja procesów pokazanych na rys. 2 i 3, mo˝liwa jest jedynie dzi´ki wykorzystaniu elektronicznych
systemów przesy∏ania i przetwarzania danych (EDI). Bez ich istnienia nie by∏oby
mo˝liwe osiàgni´cie zadowalajàcej szybkoÊci wymiany informacji. Systemy zastosowane w FM nie tylko przyspieszajà wy-

Tab. 1. G∏ówne funkcje systemu logistycznego FM. èród∏o: Opracowanie w∏asne.
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mian´ informacji, lecz tak˝e eliminujà
mo˝liwoÊç powstania b∏´dów w dokumentacji produkcyjnej, ograniczajà jej
iloÊç a co najwa˝niejsze, zabezpieczajà
przed bardzo powszechnym w przedsi´biorstwach wielooddzia∏owych niebezpieczeƒstwem dezaktualizacji danych.
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