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Magazynowe systemy informatyczne - metodyka oceny
Niniejszy artyku∏ jest kontynuacjà
dwóch publikacji: „Magazynowe systemy informatyczne - funkcjonalnoÊç systemów” i „Magazynowe systemy informatyczne – metodyka doboru”, zamieszczonych w poprzednich numerach „Logistyki”.
W numerze 3/2004 omówiono:
– rol´ systemów informatycznych
w magazynowaniu,
– macierz cech i funkcji,
– parametryczne charakterystyki systemów,
– wskaêniki wykorzystywane w metodyce.
W artykule opublikowanym w numerze 4/2004 „Logistyki” przedstawiono
zasadnicze
elementy
pierwszej
z dwóch wersji metodyki doboru magazynowych systemów informatycznych.
Wersja ta (A) s∏u˝y do doboru oprogramowania w magazynie projektowanym
lub ju˝ istniejàcym, lecz nieposiadajàcym systemu informatycznego.

Zadanie B.1. obejmuje rozpoznanie
wersji systemu informatycznego u˝ytkowanej w magazynie. Je˝eli system nie
posiada w bazie parametrycznej charakterystyki, to jest on rozpoznawany
pod kàtem dost´pnych funkcji. èród∏em informacji jest u˝ytkownik, natomiast uzyskane dane sà weryfikowane
wspólnie z producentem lub dystrybutorem.
Zadanie B.2. jest rozszerzeniem zadania B.1. w zakresie okreÊlenia funkcji
wykorzystywanych przez u˝ytkownika.
Rozró˝nia si´ funkcje wykorzystywane:
– w pe∏ni,
– cz´Êciowo,
– niewykorzystywane.
Poszczególnym funkcjom u˝ytkowanego systemu przypisuje si´ ewentualny
komentarz. Zbiera si´ równie˝ uwagi
u˝ytkownika magazynu, które uwzgl´dniajà dotychczasowà wspó∏prac´ z dostawcà oprogramowania.
Z wyników powy˝szego rozpoznania
korzysta si´ podczas realizacji zadaƒ
B.6, B.7 i B.9.

Obecny artyku∏ przedstawia podstawowe elementy drugiej wersji (B) metodyki, która pozwala na zweryfikowanie
Zadanie B.3. i B.4. Podobnie jak
u˝ytkowanego w magazynie oprogra- w przypadku rozpoznawania innych
mowania pod kàtem jego usprawnienia magazynowych systemów informatyczlub wymiany.
nych, opracowuje si´ parametrycznà
charakterystyk´ u˝ytkowanej wersji
systemu informatycznego. Jest ona doMetodyka oceny
∏àczana do posiadanego zbioru charaksystemu informatycznego
terystyk.
u˝ytkowanego w magazynie
pod kàtem jego usprawnienia
Zadanie B.5. obejmuje wykonanie kolub wymiany
lejno zadaƒ od A.1 do A.9 metodyki doboru (pierwsza wersja). Ró˝nica polega
Metodyka doboru standardowego na rozszerzeniu grupy systemów przyjsystemu informatycznego do wspoma- mowanej do dalszej analizy o:
gania przep∏ywu materia∏ów w magazy- – u˝ytkowanà wersj´ systemu informanie mo˝e byç wykorzystana w celu ocetycznego,
ny systemu informatycznego u˝ytkowa- – innà wersj´ tego systemu posiadanà
nego w magazynie pod kàtem jego
w zbiorze danych (zadanie A.6).
usprawnienia lub wymiany. Poni˝ej
przedstawiono dziewi´ç kolejno realiZadanie B.6. Wykorzystywanym funkzowanych zadaƒ. Przywo∏ywane zada- cjom systemu, które zosta∏y rozponia z oznaczeniem A sà elementami znane w zadaniu B.2, przypisuje si´
metodyki doboru przedstawionej w po- ró˝ne wartoÊci parametru zale˝nie od
przednim artykule.
tego, czy:

• funkcja jest wykorzystywana,
• funkcj´ wykorzystuje si´ cz´Êciowo,
• funkcja nie jest wykorzystywana.
Poj´ciem funkcji wykorzystywanej
cz´Êciowo okreÊla si´ funkcj´ oczekiwanà, która nie jest u˝ywana przez
wszystkich przewidzianych u˝ytkowników systemu (pracowników). Wynikiem
realizacji zadania jest zbiór parametrów wykorzystania funkcji u˝ytkowanego systemu.
Zadanie B.7. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystania funkcjonalnoÊci u˝ytkowanego systemu opracowuje si´ zestawienie funkcji:
• dost´pnych,
• oczekiwanych,
• spe∏nianych przez u˝ytkowany system,
• wykorzystywanych przez u˝ytkownika.
Nast´pnie po obliczeniu wskaênika
wykorzystania oraz wskaênika wdro˝enia interpretuje si´ uzyskane wyniki.
W oparciu o zestawienie wyjaÊnia si´
z u˝ytkownikiem:
• przyczyny cz´Êciowego wykorzystania dost´pnych funkcji,
• powody niekorzystania z funkcji spe∏nianych, dopisujàc do ka˝dej funkcji
odpowiedni komentarz.
Wnioski z analizy sà uwzgl´dniane
w zadaniu B.8 oraz B.9.
Zadanie B.8. Na podstawie wniosków
z analizy wykorzystania funkcjonalnoÊci u˝ytkowanego systemu szacuje si´
spodziewane efekty pe∏nego wdro˝enia systemu (osiàgni´cie wartoÊci 1
wskaênika wdro˝enia).
Nast´pnie, korzystajàc z wagi okreÊlonej w zadaniu A.8, uwzgl´dnia si´
znaczenie dla procesu magazynowania
funkcji niespe∏nianych przez u˝ytkowanà wersj´ systemu. Je˝eli jakakolwiek
z tych funkcji nie ma przypisanej wagi,
to nale˝y jà uzupe∏niç stosujàc przyj´te
wczeÊniej kryteria.
Je˝eli spodziewane efekty nie sà zadowalajàce, nale˝y rozpoznaç mo˝liwoÊci:
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• rozbudowy u˝ytkowanego systemu
informatycznego o funkcje niespe∏nione,
• zmiany wersji systemu.
Rozwa˝ajàc rozbudow´ systemu nale˝y opieraç si´ na informacjach uzyskanych od producenta lub dystrybutora, odnoÊnie mo˝liwoÊci technicznych
w tym zakresie. Analiza kosztów mo˝liwej rozbudowy nie jest przedmiotem
metodyki i powinna byç przeprowadzona przed podj´ciem decyzji o ewentualnej rozbudowie systemu.

• strategi´ rozwoju informatycznego oceny u˝ytkowanego magazynowego
przedsi´biorstwa, które u˝ytkuje ma- systemu informatycznego – sà z powogazyn.
dzeniem stosowane w praktyce przez
pracowników Instytutu Logistyki i MaZadanie B.9. Koƒcowe opracowanie gazynowania. Posiadajà oni koniecznà
wyników oceny u˝ytkowanego magazy- wiedz´ zarówno w zakresie funkcjonalnowego systemu informatycznego po- noÊci systemów informatycznych, jak
winny zawieraç nast´pujàce elementy: i procesów magazynowych. Dysponujà
• zestawienie sporzàdzone podczas tak˝e weryfikowanà na bie˝àco bazà
analizy wykorzystania funkcji wraz charakterystyk parametrycznych rozz komentarzami i wnioskami,
poznanych obecnie 39 magazynowych
• spodziewane efekty pe∏nego wdro˝e- systemów informatycznych.
nia systemu,
• wnioski, które dotyczà mo˝liwoÊci
Wykorzystywanie opracowanej marozbudowy systemu,
cierzy cech i funkcji pozwala zauwa˝yç,
• wnioski zwiàzane z ewentualnà zmia- ˝e rosnàce znaczenie w procesie maganà wersji,
zynowania odgrywajà funkcje zwiàzane
• ostatecznie uszeregowane zestawie- mi´dzy innymi z:
nie systemów (fragment ukazano • identyfikacjà cech towaru,
w tabeli 1),
• automatycznà identyfikacjà,
• wnioski z analizy funkcji niespe∏nia- • wspomaganiem zarzàdzania procesanych.
mi kompletacji.

Przy rozpatrywaniu mo˝liwoÊci zmiany wersji systemu nale˝y oceniç:
• pozycj´ proponowanej wersji po
ostatecznym uszeregowaniu zestawienia systemów w analizowanej
grupie,
• wnioski z analizy funkcji niespe∏nianych przez wersj´ u˝ytkowanà i proponowanà,
• dotychczasowà wspó∏prac´ u˝ytkowObie przedstawione w artyku∏ach
Badania przeprowadzone w zwiàzku
nika i producenta lub dystrybutora,
wersje metodyki – doboru magazyno- z opracowywaniem metodyki sk∏aniajà
• preferencje u˝ytkownika,
wego systemu informatycznego oraz do wniosku, ˝e producenci oprogramo-
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Tabela 1. Przedstawienie wyników oceny u˝ytkowanego systemu (fragment)

3

Mo˝liwoÊç przyj´ç towarów w po∏àczeniu z awizem

1

1

1

0

5

5

5

4

Przydzielanie konkretnej bramy roz∏adunkowej

1

1

0

0

3

3

0

6

Kontrolowanie jakoÊciowe przyjmowanego towaru

1

1

1

0

4

4

4

7

Tworzenie jednostek magazynowych

1

1

1

0

8

8

8

62

Ewidencjonowanie ruchów noÊników zwrotnych

1

1

1

1

2

2

2

63

Gromadzenie kilku adresów dostaw dla jednego odbiorcy

1

1

1

0

3

3

3

64

Wpisanie hierarchicznej struktury opakowaƒ dla ka˝dego artyku∏u

1

1

0

0

6

6

0

75

Zewn´trzny dost´p do wybranych danych drogà elektronicznà

1

1

1

0

7

7

7

1

0

0

4

4

0

0

4

(np. za pomocà Internetu)
78

Gromadzenie danych reklamacyjnych

1

80

Optymalizacja ruchu wewn´trznych Êrodków transportu

1

Suma wartoÊci parametrów funkcji spe∏nianych

Liczba funkcji oczekiwanych
Wskaênik funkcjonalnoÊci
Wskaênik dopasowania
Suma wagi wybranych funkcji spe∏nianych
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1

0

73

57,5

1

0,7877

73
0,8588 0,9504
271

188,4

Wskaênik wykorzystania

0,8278

Wskaênik wdro˝enia

0,8710
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Suma wagi
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wania powinni rozwijaç standardowe
systemy informatyczne do wspomagania przep∏ywu materia∏ów w magazynie, zapewniajàc realizowanie funkcji,
które:
• sà niezb´dne do zarzàdzania miejscami do sk∏adowania metodà wolnych
miejsc,
• pozwalajà identyfikowaç towar wed∏ug dowolnie definiowanych cech
w ca∏ym procesie magazynowania,
• umo˝liwiajà pe∏ne wykorzystywanie
automatycznej identyfikacji w przep∏ywie materia∏ów w magazynie.

wi∏a powiàzanie dwóch dziedzin wiedzy obejmujàcych z jednej strony procesy, operacje i czynnoÊci a z drugiej
strony funkcjonalnoÊç standardowych
systemów informatycznych wspomagajàcych te procesy.
Istotà doboru standardowego systemu informatycznego do wspomagania
procesów jest wybranie spoÊród zbiorów funkcji systemów takiego zbioru,
którego elementy odpowiadajà najwi´kszej liczbie elementów zbioru
cech rozpatrywanych procesów.
Po odpowiednich modyfikacjach metodyka mo˝e byç stosowana w tych obZaprezentowana metodyka ma cha- szarach, w których trzeba dokonaç wyrakter uniwersalny. Metodyka umo˝li- boru systemu informatycznego wspo-
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magajàcego zarzàdzanie procesami,
operacjami i czynnoÊciami. Jest to mo˝liwe dzi´ki temu, ˝e w metodyce
uwzgl´dnia si´:
• procesy, operacje i czynnoÊci (jako
cechy istotne ze wzgl´du na wspomaganie informatyczne),
• wp∏yw (wag´) poszczególnych cech
na efektywnoÊç procesów,
• dost´pnoÊç systemów informatycznych na polskim rynku,
• standardowà funkcjonalnoÊç oprogramowania,
• mo˝liwoÊç powi´kszenia standardowej liczby funkcji programów o opcje,
• kierunki rozwoju poszczególnych
systemów.

