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Integracyjna rola zarzàdzania zapasami
Podniesienie poziomu kontroli zapasów na poziomie jednostki magazynowania jest warunkiem optymalizacji
ich poziomu. O optymalnym poziomie
zapasów mówimy wtedy, gdy realizowany jest tak˝e optymalny poziom obs∏ugi klienta przy minimalnym koszcie
zapasów.
Zbyt wysoki poziom zapasów oznacza niepotrzebnie poniesione koszty,
zbyt niski natomiast, oznacza utrat´
mo˝liwoÊci sprzeda˝y. Stàd istotnym
jest ustalenie odpowiednich parametrów logistycznych wyznaczajàcych polityk´ zarzàdzania zapasami.
Ustalenie polityki zarzàdzania
zapasami jest zagadnieniem taktycznym. Stàd decyzje zwiàzane
z okreÊleniem parametrów logistycznych powinny byç weryfikowane z odpowiednià cz´stotliwoÊcià, majàc na uwadze zarówno sezonowe wahania obrotu, jak i stop´ rozwoju dzia∏alnoÊci.
Na optymalizacj´ poziomu zapasów w rozumieniu taktycznym majà wp∏yw ograniczenia wynikajàce
z dost´pnoÊci powierzchni magazynowej, a tak˝e ustalone warunki
dostaw.

o tym czy dost´pna obecnie powierzchnia magazynowa nie oka˝e
si´ niewystarczajàca dla prognozowanego okresu (rys. 1).



koszty zwiàzane z gospodarkà zapasami, a z drugiej poziom obs∏ugi.
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Symulacyjna metoda analizy scenariuszy prowadzi do optymalizacji
taktyki zarzàdzania zapasami
w myÊl idei integracji strony zaopatrzenia ze stronà sprzeda˝y. Jak
najni˝sze koszty magazynowania
(najistotniejsza kwestia dla dzia∏u
zapasów), konfrontowane sà tu
z jak najwy˝szà dost´pnoÊcià towarów po stronie wyjÊcia z magaRys. 1 Ogólne zestawienie i wahania ca∏oÊci stanu
magazynowego w przyk∏adowej prognozie
zynu (najistotniejszà kwestià dla
dzia∏u sprzeda˝y). Na podstawie
Przy analizach prowadzàcych do
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prognozowania polityki zarzàdzajest najkorzystniejszy scenariusz.
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