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Planowanie rozp∏ywu i rozmieszczenie zapasu
w sieci logistycznej
Nie podlega dyskusji fakt, i˝ dominujàce znaczenie w osiàganiu sukcesu rynkowego ma obecnie sprawne zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw. Nie wystarcza
ju˝ dobrze przygotowany i agresywnie
promowany produkt. Konkurencja
stwarza nowà sytuacj´, gdzie decyduje
sprawna organizacja dostaw produktów oraz minimalizacja kosztów przy
jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego poziomu obs∏ugi klienta.

pasjonujàcym. Jest niejako godzeniem
wody z ogniem. Nasze dzia∏ania muszà
cz´sto zmierzaç do realizacji sprzecznych celów, tak aby w konsekwencji
osiàgnàç oczekiwane efekty.
Zadajmy sobie pytanie: w jaki sposób
utrzymywaç zapasy w sieci dystrybucyjnej, aby zapewniç zak∏adany poziom
obs∏ugi klienta przy jednoczesnym minimalizowaniu poziomu zapasów?
Przede wszystkim musimy spe∏niç
podstawowe warunki:
To, jak utrzymywaç wysoki poziom • wzajemna, rzetelna, elektroniczna wyobs∏ugi i minimalizowaç zapasy, jest zamiana informacji pomi´dzy wszystkij´ciem trudnym, a jednoczeÊnie wielce
mi elementami ∏aƒcucha dostaw

• integracja funkcji planowania dla ca∏ego ∏aƒcucha logistycznego
• ustalenie centralnego koordynatora
• poczàwszy od dostawcy – stosowanie jednego kodu do oznaczania
i identyfikacji towaru
• automatyczna rejestracja ruchu towarów i gromadzenie informacji o nich.
Oczywistym jest, ˝e na towarach nale˝àcych do grupy A i B nie mogà pojawiç si´ niedobory, natomiast w grupie
C czas oczekiwania powinien byç akceptowalny przez klienta koƒcowego.
Wielu wyodr´bnia jeszcze grup´ D –
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towarów na specjalne zamówienie –
Uwzgl´dniajàc dane informacjami dostanowiàcà uzupe∏nienie oferty.
tyczàcymi zakupów oraz parametryzujàc nadajàc odpowiednie wagi cechom,
Istotne jest, aby g∏ówny zapas towa- mo˝emy podzieliç ca∏y towar na grupy,
rów o wysokiej rotacji znajdowa∏ si´ jak które w zale˝noÊci od swoich cech ponajbli˝ej klienta, gdzie czas dostawy winny koncentrowaç zapas magazynojest najkrótszy. Towary o Êredniej rota- wy w odpowiednim umiejscowieniu:
cji mogà znajdowaç si´ w magazynach • w punktach sprzeda˝y detalicznej
regionalnych, natomiast towary o ni- • w lokalnych hurtowniach
skiej rotacji w magazynie centralnym. • w magazynach regionalnych
W tabeli pola oznaczone kolorem bia- • w magazynach centralnych
∏ym mogà oznaczaç wr´cz, ˝e towary te
Odr´bnym tematem, ÊciÊle zwiàzanie sà gromadzone w magazynach, a je- nym z utrzymywaniem w∏aÊciwych zadynie Êciàgane na specjalne zamówie- pasów we w∏aÊciwym miejscu, jest pronie. Zdarza si´ cz´sto, ˝e towary z grup blem zamienników – towarów alternaC i D znajdujà si´ w magazynach zbyt tywnych. Brak odpowiedniej polityki
bliski klienta koƒcowego blokujàc prze- w tym obszarze mo˝e doprowadziç do
strzeƒ magazynowà i mro˝àc kapita∏ rozdrobnienia rynku oraz nadmiernego
w nim ulokowany, natomiast towary wzrostu zapasów.
z grup A i B generujà nadmierne koszty
w obszarze transportu.
Dodatkowymi elementami pozwalajàcymi na ograniczenie kosztów magaZ uwagi na ró˝norodnoÊç towarów zynowania i transportu mo˝e byç:
w sieci dystrybucji analiza powinna byç • globalne planowanie zapasu dla caprzeprowadzana oddzielnie dla ka˝dej
∏ej sieci oraz wzajemne jego wyrówgrupy asortymentowej. W wyniku tanywanie tak, aby nie zamawiaç tokiej analizy jesteÊmy w stanie w∏aÊciwie
waru u dostawcy w sytuacji, gdy
oceniç: jaka jest struktura zapasów,
znajduje si´ w naszej sieci w innej
gdzie tkwià rezerwy w postaci nadlokalizacji
miernych zapasów, gdzie pojawiajà si´ • bezpoÊrednie dostarczanie towaru
niepotrzebne koszty zwiàzane z magado miejsc najbli˝szych klientowi koƒzynowaniem, transportem, karami czy
cowemu wykorzystujàc transport dokoszty zwiàzane z nie wywiàzaniem si´
stawcy/producenta w zale˝noÊci od
z zobowiàzaƒ (sprzeda˝ utracona) itd.
wielkoÊci zamawianej partii
• wykorzystanie swoich magazynów do
Dziwi nieraz, gdy s∏yszy si´ s∏u˝by
prze∏adunków i kompletacji wysy∏ek,
odpowiedzialne za logistyk´, uznajàce
tzw. cross-docking, unikajàc w ten
i˝ zapasy magazynowe utrzymywane
sposób kosztów zwiàzanych z magasà na tak wysokim poziomie (3 miesiàzynowaniem
ce), aby zapewniç wysoki poziom ob- • umo˝liwiajàc tworzenie sk∏adów
s∏ugi klienta i to w sytuacji, kiedy czas
konsygnacyjnych w swoich magazydostawy w tym asortymencie nie przenach i zarzàdzanie nimi przez dokracza 30 dni. Co gorsza, niekiedy
stawców/producentów tzw. VMI, czystan taki akceptowany jest przez zali zarzàdzanie zapasami przez dorzàd firmy.
stawc´ (Vendor Managed Inventory)
A – wysoki
poziom wartoÊci
rotacji
X – regularne zu˝ycie
i wysoka dok∏adnoÊç prognozowania

Y – wykazujàce wahania popytu
o Êredniej trafnoÊci prognoz

Z – bardzo nieregularny popyt
i niska trafnoÊç prognoz
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B – Êredni
poziom wartoÊci
rotacji

Musimy zdawaç sobie jednoczeÊnie
spraw´ z faktu, i˝ zaproponowane rozwiàzania majà ograniczony zakres zastosowania wynikajàcy z wymienionych
wczeÊniej cech towarów.
Z doÊwiadczeƒ na rynku wynika, ˝e
produktami najbardziej odpowiednimi
do stosowania VMI sà:
• produkty, których wykorzystanie jest
∏atwe w planowaniu
• produkty, których czynnikiem determinujàcym koszty sà koszty procesów zaopatrzeniowych (a nie cena)
• produkty, dla których po˝àdana jest
przez producenta d∏ugoterminowa
umowa z dostawcà.
Co mo˝emy zyskaç odpowiednio zarzàdzajàc ∏aƒcuchem dostaw:
• usprawnienie procesów zarzàdzania
zapasami
• uwolnienie kapita∏u zamro˝onego
w zapasach
• skrócenie czasu dostawy do klienta
• zrównowa˝enie popytu i poda˝y
• optymalne rozmieszczenie zapasu
w systemach wielomagazynowych
• globalnà kontrol´ dost´pnoÊci
• mo˝liwoÊç prognozowania i badania
trendów sprzeda˝y
• zarzàdzanie cyklami ˝ycia produktów
• unikanie powstania efektu tzw. „byczego bicza”
• zapewnienie wymaganego poziomu
obs∏ugi klienta.
Do zyskania jest bardzo wiele. Inwestycje zwiàzane z tym problemem mogà okazaç si´ stosunkowo niewielkie,
a czas zwrotu inwestycji krótki. Zamro˝ony w niew∏aÊciwych zapasach kapita∏
mo˝e pracowaç dla nas znacznie efektywniej, gdy lokujemy go w towarach
o wysokiej rotacji.
C – niski
poziom wartoÊci
rotacji

D – b. niski
poziom wartoÊci
rotacji

