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Wykorzystanie programu symulacji sieci dystrybucji
we wspomaganiu decyzji strategicznych
W poprzednich numerach „Logistyistnieje mo˝liwoÊç, ˝e dotychczasowa Wymagane dane
ki” opisane zosta∏y narz´dzia informasieç magazynów nie jest optymalna, wyW programie opracowuje si´ symulatyczne stosowane przez konsultantów
korzystujàc program mo˝na okreÊliç czy cje sieci dystrybucji dla okreÊlonego
i in˝ynierów Groenewout w doradztwie
i jakie zmiany nale˝y wprowadziç
przedzia∏u czasowego. W zwiàzku z tym
operacyjnym i taktycznym. W niniej- • reorganizacja firmy – w przypadku konieczne jest zdefiniowanie okresu, dla
szym artykule b´dzie mowa o prograprzej´cia innej firmy wraz z jej siecià którego symulacja ma byç przygotowamie u˝ywanym do wspomagania stratedystrybucji pojawiajà si´ pytania, w ja- na. Mo˝e byç to Êredni lub charakterygicznych decyzji logistycznych dotyczàki sposób wykorzystaç jej struktury zujàcy si´ najwi´kszà intensywnoÊcià
cych sieci dystrybucji.
logistyczne; program daje mo˝liwoÊç operacji tydzieƒ, miesiàc, czy jakikolzanalizowania wszelkich aspektów ta- wiek inny przedzia∏ czasowy.
Zastosowanie
kiej operacji
Program jest stosowany przy wspiera- • lokalizacja magazynów – wyliczane si´ Dane dotyczàce towarów
niu podejmowanych decyzji strategiczoptymalne miejsca rozlokowania obiekPunktem wyjÊcia jest zidentyfikowanie
nych zwiàzanych mi´dzy innymi z natów magazynowych, istnieje równie˝ grup towarów i okreÊlenie tych ich cech
st´pujàcymi zagadnieniami:
mo˝liwoÊç sprawdzenia czy istniejàca charakterystycznych, które b´dà wymazmiany
w
poziomie
us∏ug
–
odbiorcy
gane z punktu widzenia modelu stratesieç jest efektywnym rozwiàzaniem
•
cz´sto wywierajà presj´ na dostaw- • centralizacja i decentralizacja magazy- gicznego. Nast´pujàce dane muszà byç
ców sk∏adajàc zapotrzebowanie na conowania – program daje mo˝liwoÊç okreÊlone dla ka˝dej z wyodr´bnionych
raz cz´stsze dostawy obejmujàce coopracowania strategii logistycznej i roz- grup towarów:
raz mniejsze iloÊci towarów; program
ró˝nienia tych grup towarów, które po- • mierzalna jednostka towaru (podstawodostarcza informacji o zmianach
wa jednostka sk∏adowania tego towaru)
winny byç magazynowane centralnie
w strukturze kosztów, których nale˝y
od tych, które korzystniej b´dzie sk∏a- • wymagana wielkoÊç sk∏adu bezpiesi´ spodziewaç w zwiàzku ze zmianà
czeƒstwa
dowaç w magazynach regionalnych
systemu dostaw
konsekwencje
wzrostu
–
mo˝liwe
jest
• czas potrzebny na uzupe∏nienie stanu
•
magazynowego
symulowanie przysz∏ych warunków
• zyskownoÊç poszczególnych klientów
– program wylicza koszty dostawy do
dzia∏ania firmy w zale˝noÊci od pro- • sezonowe wahania sprzeda˝y
wskazanych klientów
gnozowanej Êcie˝ki wzrostu.
• przybli˝ony koszt sk∏adowania.
• reorganizacja taboru – wyniki analizy
wykorzystania Êrodków transportu mogà wskazaç miejsca, gdzie mo˝liwe jest
bardziej efektywne ich wykorzystanie
• outsourcing us∏ug logistycznych czy
transport w∏asny – program podaje
optymalnà opcj´ transportowà dla ka˝dego z obs∏ugiwanych klientów, dzi´ki temu dostarcza potrzebnych danych
b´dàcych podstawà do podj´cia decyzji o outsourcingu, albo do pozostania
przy w∏asnych Êrodkach transportu
• magazynowanie – program okreÊla, gdzie
i które grupy towarów powinny byç magazynowane, aby by∏o to jak najefektywniejsze z punktu widzenia kosztów
• efekty wprowadzania nowych produktów – wprowadzane na rynek produkty mogà wymagaç zupe∏nie odmiennych warunków przechowywania
i transportu, program daje mo˝liwoÊç
wyliczenia kosztów zwiàzanych z koniecznymi zmianami
• zmiany w strukturze popytu – wprowadzenie nowych produktów mo˝e
Wprowadzenie danych dotyczàcych kosztów transportu oraz macierz kosztów
wp∏ynàç na zmian´ struktury popytu;
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ków transportu muszà byç podane nast´pujàce szczegó∏owe informacje:
•maksymalna pojemnoÊç danego Êrodka
transportu z punktu widzenia podstawowej jednostki miary danego towaru
•wykorzystanie pojemnoÊci jako typowy u∏amek wykorzystania maksymalnej pojemnoÊci
•koszty sta∏e (w przeliczeniu na czas)
pokrywajàcy ubezpieczenia, podatki,
koszty pracy, koszty administracyjne
•koszty zmienne (w przeliczeniu na dystans) pokrywajàcy paliwo i koszty
amortyzacji Êrodków transportu
•sta∏y czas przypisany dla obs∏ugi ka˝dej z tras
•wykorzystanie Êrodków transportu jako stosunek efektywnego czasu pracy
do czasu przeznaczonego na prace
zwiàzane z utrzymaniem Êrodków
transportu
maksymalny czas trwania ekspedycji
•
Wprowadzenie danych dotyczàcych magazynów
• d∏ugoÊç dnia pracy
Dane dotyczàce odbiorców
jednà z grup. Jednak˝e opracowanie stra- • czas za∏adunku.
Na podstawie tych danych program
Dla ka˝dego z okreÊlonych przedzia- tegii bazujàcej na danych opisujàcych oby∏ów czasowych, dla ka˝dego z odbior- dwie grupy interesantów jest pe∏niejsze. wylicza macierz kosztów (rys. 1.)
ców (lub grup odbiorców) wymagane sà
Dane dotyczàce magazynów
nast´pujàce dane:
Dane dotyczàce transportu
Program funkcjonuje na dwa sposoby.
lokalizacja
Na
potrzeby
modelu
konieczne
sà
dane
•
1.
W oparciu o charakterystyki przep∏yliczba
dostaw
do
danego
odbiorcy
opisujàce
ka˝dy
z
wykorzystywanych
Êrod•
wów i dane opisujàce obs∏ugiwane maw okreÊlonym przedziale czasowym
ków transportu. Powinny byç to zarówno
gazyny analizowana jest efektywnoÊç
• iloÊç dostarczonych towarów w okre- dane opisujàce ceny proponowane przez
∏aƒcucha dostaw (rys. 2.)
Êlonym przedziale czasowym
operatorów logistycznych, jak i koszty wyoraz opcjonalnie, o ile dost´pne:
korzystania w∏asnych Êrodków transportu 2. W oparciu wy∏àcznie o charakterystyki przep∏ywów proponowane sà opty• ograniczenia dotyczàce Êrodków trans- (je˝eli taka sytuacja ma miejsce). W przymalne miejsca lokalizacji magazynu
portu
padku danych dotyczàcych w∏asnych Êrodmagazyn
obecnie
obs∏ugujàcy
danego
•
odbiorc´.
Dane dotyczàce dostawców
Dla ka˝dego z okreÊlonych przedzia∏ów czasowych, dla ka˝dego z dostawców lub producentów (lub grup dostawców lub producentów) wymagane sà nast´pujàce dane:
• lokalizacja (kraj, miejscowoÊç, kod
pocztowy)
• liczba dostaw od danego dostawcy
w okreÊlonym przedziale czasowym
• iloÊç dostarczonych towarów w okreÊlonym przedziale czasowym
oraz opcjonalnie, o ile dost´pne:
• ograniczenia dotyczàce Êrodków
transportu
• magazyn obecnie obs∏ugiwany przez
danego dostawc´.
Istnieje mo˝liwoÊç opracowania strategii w oparciu tylko o odbiorców albo tylko o dostawców. W takim przypadku wystarczy dysponowaç danymi opisujàcymi
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Przyk∏adowy szkic g´stoÊci sprzeda˝y
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Twojej przewagi nad konkurencj !

Przyk∏adowy szkic sieci dystrybucji

(lub sieci magazynów).
W pierwszym przypadku, a wi´c przy analizie ∏aƒcucha zawierajàcego obiekty magazynowe, wymagane jest dok∏adne okreÊlenie lokalizacji tak magazynów centralnych, jak i regionalnych. Wprowadza si´ równie˝ parametry zwiàzane z kosztami funkcjonowania magazynu. Nale˝y okreÊliç co najmniej maksymalny i minimalny poziom
wielkoÊci przep∏ywu, jaki magazyn jest w stanie obs∏u˝yç. Dodatkowe charakterystyki mogà byç podane w celu otrzymania bardziej precyzyjnych wyników.
W drugim przypadku, bazujàc wy∏àcznie na danych opisujàcych dostawców i odbiorców, bez wskazania lokalizacji obiektów magazynowych,
obliczany jest Êrodek grawitacji. Poniewa˝ w typowej sieci dystrybucji
koszty transportu stanowià najwi´kszà cz´Êç ca∏oÊci kosztów logistycznych, metoda obliczania Êrodka grawitacji minimalizujàca wy∏àcznie te
koszty jest satysfakcjonujàca. W zale˝noÊci od czynników infrastrukturalnych, zwiàzanych z kosztami obs∏ugi magazynu w danym miejscu, okolica Êrodka grawitacji jest miejscem, które w przypadku umieszczenia
w nim obiektu magazynowego, gwarantuje minimalizacj´ kosztów.
Obliczenia zarówno dla pierwszego, jak i drugiego przypadku
mogà dotyczyç wszystkich magazynowanych i transportowanych
grup towarów lub tylko wybranych. Istnieje mo˝liwoÊç uwzgl´dnienia w obliczeniach wszystkich lub tylko wybranych magazynów.
Wnioski
Wraz z rosnàcym zró˝nicowaniem wyrobów i oczekiwaƒ klientów
zmniejsza si´ ˝ywotnoÊç towarów i planowany czas dostawy. Przedsi´biorstwa sà Êwiadome, ˝e ∏aƒcuch dostaw i systemy dystrybucji nale˝y konstruowaç tak, by szybko reagowa∏y na trendy rynkowe i stanowi∏y optymalne po∏àczenie efektywnoÊci kosztowej i sprawnoÊci obs∏ugi. Wymaga tego utrzymywanie i poprawianie pozycji rynkowej.
Zarzàdzajàcy firmami coraz cz´Êciej zadajà sobie pytania typu: „jaka
powinna byç nasza sieç dystrybucji za dwa lata?”, czy te˝ „dlaczego
nie skorzystaç z outsourcingu us∏ug logistycznych?”. Strategiczne
decyzje dotyczàce sieci dystrybucji majà istotne znaczenie dla funkcjonowania firmy. W badaniach sieci dystrybucji z wykorzystaniem
przedstawionego powy˝ej programu tworzone sà modele symulacyjne, które u∏atwiajà porównanie i b∏yskawiczny pomiar efektywnoÊci
ró˝nych scenariuszy testowych. Przek∏ada si´ to na czytelne przedstawienie ró˝nic pomi´dzy proponowanymi rozwiàzaniami, a w konsekwencji na u∏atwienie podj´cia decyzji strategicznych.
Wojciech Weiss

Specjalistyczne
doradztwo logistyczne
na ka˝dym etapie
∏aƒcucha dostaw,
dla ka˝dej bran˝y,
na ka˝dà skal´
Groenewout Consultants & Engineers w Polsce
ul. Wieruszowska 10
60-166 Poznaƒ
tel. (0) 61 861 40 65
tel. (0) 502 24 51 51
fax (0) 61 867 51 62
e-mail: mail@groenewout.com
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