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Informatyka w magazynach
Stosowanie systemów informatycznych w organizacji pracy w magazynach
sta∏o si´ powszechne. Ró˝norodnoÊç
dost´pnego oprogramowania, które
wspiera t´ dziedzin´ dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa, powoduje, ˝e firmy
stojà przed problemem, który system
zakupiç i czym si´ kierowaç przy wyborze oprogramowania. Jednym z kryteriów, jakim kierujà si´ klienci w doborze dostawcy systemu informatycznego, jest doÊwiadczenie i wiedza firmy
w dziedzinie projektowania i wdra˝ania kompleksowych magazynowych
systemów informatycznych. Od dostawcy oczekujà równie˝ doradztwa
w zakresie implementacji oprogramowania i sprz´tu do magazynu oraz pomocy przy okreÊlaniu funkcjonalnoÊci
dostosowanej do realiów i specyfiki
magazynu w ich przedsi´biorstwie.

Podstawowe pytania, które nale˝y zadaç przed przystàpieniem do wyboru
systemu magazynowego, to:
• jakie korzyÊci wniesie system informatyczny po jego wdro˝eniu
• jakie procesy ma usprawniç wdra˝any
system
• czy wdro˝enie systemu pozwoli zrealizowaç postawione w strategii rozwoju firmy cele.

Na rynku dost´pnych jest wiele gotowych (pude∏kowych) systemów dedykowanych do magazynów b´dàcych cz´Êcià/modu∏em systemu klasy ERP, nak∏adek na systemy klasy ERP oraz prostych
aplikacji magazynowych. Ka˝da z dost´pnych opcji jest przeznaczona dla innego klienta, zale˝nie od rodzaju dzia∏alnoÊci i wielkoÊci bud˝etu. Kogo wi´c
wybraç na swojego dostawc´? Kto wie
wystarczajàco du˝o na temat specyfiki
dzia∏alnoÊci magazynów oraz narz´dzi
wspierajàcych ich zarzàdzanie i prac´?

Przedstawione drzewo pokazuje
mo˝liwoÊci wyboru rozwiàzaƒ magazynowych na bazie kilku podstawowych kryteriów, do których mo˝na zaliczyç:
1.Stan wyposa˝enia klienta w Êrodki informatyczne.
2.Potrzeby w zakresie obs∏ugi procesów wspieranych przez system magazynowy.
Wa˝nym elementem procesu decyzyj3.Potrzeby w zakresie wsparcia proce- nego jest dobór odpowiednich Êrodsów magazynowych przez urzàdze- ków pozyskiwania danych o realizowania mobilne.
nych operacjach magazynowych. Przez
Êrodki rozumie si´ zastosowanie ró˝neStan wyposa˝enia firmy w systemy in- go rodzaju urzàdzeƒ wspierajàcych praformatyczne w zasadniczy sposób de- c´ magazynów w zakresie eliminacji
terminuje mo˝liwoÊç wdro˝enia syste- dokumentów papierowych, b∏´dów
mów magazynowych. Mo˝emy rozpa- zwiàzanych z wprowadzanymi danymi
trywaç nast´pujàce przypadki:
o produktach, przyspieszenia wydania,
1.Firma posiada system informatyczny kompletacji produktów, przyj´ç, inwenwyposa˝ony w modu∏ magazynowy. taryzacji. Wprowadzeniu tych urzàdzeƒ
2.Firma nie posiada w systemie infor- towarzyszy z regu∏y wykorzystanie komatycznym modu∏u magazynowego. dów kreskowych w procesach magazy3.Firma buduje swój system informa- nowych. W istniejàcych systemach wytyczny i dokonuje wyboru modu∏u korzystuje si´ nast´pujàce rodzaje
magazynowego.
urzàdzeƒ:
• Terminale radiowe – ich zastosowaSystemy informatyczne wspierajàce
nie pozwala w czasie rzeczywistym
prac´ przedsi´biorstw w wi´kszoÊci
realizowaç operacje magazynowe
przypadków posiadajà w∏asne modu∏y
i aktualizowaç dane; pracownik ma-

Powstawanie obiektów magazynowych warunkowane jest prognozowanym rozwojem firmy. Firma przed podj´ciem decyzji dotyczàcej doboru oprogramowania magazynowego musi rozwa˝yç kilka dost´pnych opcji i wybraç
system dostosowany do strategii jej
rozwoju. Wizja przysz∏oÊci firmy w zasadniczy sposób determinuje dzia∏ania,
które nale˝y podjàç w zwiàzku z wyborem i wdro˝eniem ca∏ego systemu magazynowego lub jego modu∏ów. Nale˝y
przy tym pami´taç, ˝e system magazynowy stanowi najcz´Êciej uzupe∏nienie
dzia∏ajàcego ju˝ w przedsi´biorstwie
systemu informatycznego.

Wa˝nym elementem procesu przygotowania do wdro˝enia systemu jest
okreÊlenie bud˝etu, którym firma dysponuje. WielkoÊç bud˝etu w zasadniczy sposób zaw´˝a obszar poszukiwaƒ.
Na rysunku przedstawiony zosta∏
schemat (drzewo decyzyjne), który prezentuje ró˝ne mo˝liwoÊci zwiàzane
z wyborem systemu magazynowego.

magazynowe. Modu∏y te charakteryzujà si´ ró˝nymi mo˝liwoÊciami raportowania i wymiany danych z innymi elementami systemu. JeÊli firma oferuje
ca∏oÊciowy system informatyczny do
obs∏ugi przedsi´biorstwa, zazwyczaj
w takim przypadku oferowany jest
równie˝ modu∏ magazynowy. Podstawowà zaletà takiego rozwiàzania jest
pe∏na integracja modu∏u magazynowego z pozosta∏ymi modu∏ami wdra˝anego systemu. Niestety cz´sto modu∏
magazynowy nie wspiera wszystkich
niezb´dnych do pracy procesów. W takim przypadku klient ma mo˝liwoÊç
doboru specjalizowanego systemu magazynowego. Specjalizowany system
magazynowy mo˝e pracowaç samodzielnie lub integrowaç si´ z istniejàcym oprogramowaniem firmy (zarówno systemami sprzeda˝y, jak i systemami magazynowymi). Systemy te
tworzone sà z myÊlà o automatyzacji
procesów logistycznych, skróceniu
czasów ich trwania i eliminacji b∏´dów
ludzkich. Decyzja o wyborze rozwiàzania powinna byç ugruntowana dok∏adnà analizà potrzeb firmy w zakresie
procesów magazynowych, które system ma wspieraç.
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gazynu stajàc przy regale posiada zawsze aktualne informacje o realizowanych procesach; podstawowym
medium transmisyjnym wykorzystywanym w tego typu urzàdzeniach sà
sieci radiowe; terminale te mogà pracowaç w trybie mieszanym (w zasi´gu sieci radiowej tryb on-line, poza
zasi´giem offline) umo˝liwiajàcym
pracownikom realizowaç operacje
magazynowe w strefach, gdzie zasi´g
sieci radiowej jest ograniczony (np.
prze∏adunek transportu); pozyskane
w ten sposób dane sà przesy∏ane do
systemu magazynowego po powrocie
do sieci radiowej.
• Terminale batchowe – ich zastosowanie eliminuje korzystanie z dokumentów papierowych; urzàdzenia te sà
wyposa˝one w pami´ç umo˝liwiajàcà
przechowywanie informacji niezb´dnych do realizacji zleconych prac; dost´p do systemu centralnego zapewnia umieszczenie urzàdzenia w doku
komunikacyjnym – w ten sposób nast´puje przesy∏ danych.

nowymi i sà niezb´dnym elementem
wyposa˝enia wspó∏czesnych magazynów. Decyzje o wyborze urzàdzeƒ nale˝y podejmowaç po dok∏adnym przeanalizowaniu warunków, w jakich terminale majà pracowaç oraz potrzeb wynikajàcych z iloÊci operacji realizowanych w magazynie. Urzàdzenia dost´pne na rynku spe∏niajà szereg norm dotyczàcych niezawodnoÊci, szczelnoÊci,
odpornoÊci na upadki na pod∏o˝e betonowe, zakresu temperatur pracy (mogà
np. pracowaç w ch∏odniach). W przypadku, gdy specyfika pracy magazynu
wymaga realizacji du˝ej iloÊci operacji
magazynowych, które sà realizowane
zespo∏owo (np. szybki roz∏adunek
transportów) rekomendowane jest zastosowanie sieci radiowej i odpowiednich terminali.

danych, zwi´kszenie wydajnoÊci pracy,
czyli ogólnà popraw´ efektywnoÊci pracy magazynu.
W kolejnych artyku∏ach b´dziemy
szczegó∏owo omawiaç kryteria wyboru
systemu magazynowego oraz zasady
doboru terminali przenoÊnych.

Informacje o Selmar

Selmar specjalizuje si´ w rozwiàzaniach informatycznych dla logistyki,
handlu, produkcji i dystrybucji. Firma
wykonuje i dostarcza specjalistyczne
oprogramowanie komunikacyjne do
dowolnych systemów informatycznych
i baz danych, realizuje systemy nadzoru
i zabezpieczeƒ bezprzewodowych sieci
radiowych, a tak˝e integruje system logistyczne z systemami baz danych oraz
Urzàdzenia przenoÊne mogà stano- z systemami klasy ERP.
wiç element wdra˝anego systemu maW styczniu br. Selmar zakupi∏ 90%
gazynowego lub mogà zostaç zintegrowane z ju˝ istniejàcym systemem maga- udzia∏ów w firmie Q-soft, znanym
zynowym. Integracj´ z systemem maga- na rynku producencie oprogramowania
zynowym klienta zaleca si´ w przypad- do zarzàdzania magazynami wysokieTerminale (przenoÊne kolektory da- kach, gdy system klienta spe∏nia wi´k- go sk∏adowania oraz systemów dla
nych) sà zintegrowane z wszystkimi szoÊç jego oczekiwaƒ, a rozwój jest pre- i vansellingu. Wi´cej informacji
specjalizowanymi systemami magazy- ukierunkowany na polepszenie jakoÊci www.selmar.com.pl.
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