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Cel zastosowania

SCVM

SupplyChainValueManager™

jest webowym narzędziem służącym
ocenie metody zarządzania zapasem materiałów, półwyrobów lub
wyrobów gotowych, ustaleniu najkorzystniejszej metody zarządzania
zapasem przy wykorzystaniu bieżących parametrów logistycznych
(bezkosztowej optymalizacji zapasów) oraz opracowaniu scenariuszy
optymalizacji zapasów. Tych bezkosztowych i tych wymagających nakładów.

SupplyChainValueManager™

jest narzędziem pracy przygotowanym dla planistów

i zakupowców dając wsparcie w:







poszukiwaniu sposobów redukcji zapasu
tym, którzy stoją przed wyzwaniem
redukcji zapasów
zapewnieniu zapasu adekwatnego do
bieżących potrzeb tym, którzy borykają
się z niedoborami zapasów
kalkulacji zapasów dla nowych produktów
wyborze dostawców z punktu widzenia
zapasu generowanego przez ich parametry dostaw

SupplyChainValueManager™

to
narzędzie
zaprojektowane przez praktyków logistyki dla nich
samych, w celu usprawnienia pracochłonnych
analiz i długotrwałego przygotowywania taktyki
redukcji lub optymalizacji zapasów. Bazuje na ich
wieloletnim doświadczeniu zbudowanym w toku
projektów realizowanych dla kilkunastu branż od
spożywczej po mechaniczną, od masowej po
jednostkową.

SupplyChainValueManager™

posiada zaplecze IT w postaci obsługi technicznej i
programistów. Takie zaplecze pozwala na integrację narzędzia z istniejącymi systemami i
bazami danych

SupplyChainValueManager™

narzędzie systematycznej oceny parametrów logistycznych
produktów pozwalający mądrze zarządzać poziomem zapasów.
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Zakres funkcjonalności SupplyChainValueManager™

W oparciu o standardowe, stosowane w każdym przedsiębiorstwie parametry logistyczne produktów

SupplyChainValueManager™

samodzielnie dokonuje oceny tych parametrów wskazując dla
każdego produktu skutki zmiany metody zarządzania zapasem (5 wbudowanych metod) z
wykorzystaniem najkorzystniejszych istniejących obecnie. Już załadowanie danych i uruchomienie
automatycznych analiz może pokazać Ci jak zoptymalizować zapas. A jeśli postanowisz sprawdzić jak
pracując wartościami parametrów obniżyć zapas możesz zbudować taktykę obniżenia zapasów do
wymaganego poziomu.

SupplyChainValueManager™ może:









przeanalizować jednocześnie 100 produktów (opcjonalnie można tę liczbę zwiększyć)
o wyrobów gotowych
o półwyrobów
o materiałów
zaimportować dane wejściowe z pliku XLS lub wprowadzić je manualnie bezpośrednio do
narzędzia
dokonać obliczeń bez obciążania Twojego serwera (opcjonalnie można zainstalować program
na serwerze Klienta)
wygenerować sugestie dotyczące wyboru metody zarządzania zapasem
symulować zmiany parametrów logistycznych i ich wpływ na zapas porównując do 5
scenariuszy z zaimportowanymi danymi wejściowymi
usprawnić i przyspieszyć analizę scenariuszy zmian parametrów logistycznych
wygenerować raport z opracowaną taktyką optymalizacji zapasu do zadanej wartości

Zależy Ci na redukcji zapasu?
Chcesz sprawdzić czy Twój zapas jest poprawny?
Chcesz systematycznie dokonywać oceny struktury swojego zapasu?
Potrzebujesz ustalić zapas dla nowego produktu?
Chcesz porównać, który z rozważanych dostawców pozwala na utrzymanie najniższego
zapasu?
Skorzystaj ze SupplyChainValueManager™
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1. UWAGI WSTĘPNE
Sam wybór metody zarządzania zapasem nie spowoduje optymalizacji poziomu zapasu jeśli:



praktyka zarządzania nim nie zostanie dostosowana do wybranej metody,
praktyka zamawiania nie zostanie dostosowana do sugerowanych zasad.

Oznacza to, że narzędzie SCVM jest tylko mechanizmem pozwalającym wskazać w jakim kierunku:



należy zmieniać obecne praktyki pracy zaopatrzenia,
należy doskonalić parametry logistyczne.

Twórcy oprogramowania odpowiadają wyłącznie za jakość kalkulacji i sugestii na bazie
wprowadzonych do narzędzia SCVMTM danych.
Przed rozpoczęciem wdrażania zmian sugerujemy zapoznanie się z materiałami merytorycznymi
dotyczącymi prezentowanych metod kalkulacji zapasów i metod zamawiania. Tak by sugestie
podawane przez program były przełożone na efektywne i skuteczne wdrożenia.
Należy zwrócić uwagę, że metody kalkulacji zapasów i poszczególne składowe zapasu zależne są od
typu analizowanego produktu (materiał/półprodukt/wyrób gotowy), a także od szczególnej sytuacji w
jakiej znajduje się dostawca i klient zapasu.
Jakość wdrożenia sugerowanych zmian i ich skutki pozostawiamy użytkownikom SCVMTM.
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2. KLUCZOWE POJĘCIA – PRZECZYTAJ ZANIM ROZPOCZNIESZ PRACĘ Z
PROGRAMEM
Dostawca zapasu – proces dostarczający wynik swojego działania do magazynu, w którym
składowany jest zapas. Np.:




Dostawcą dla zapasu materiałów jest dostawca zewnętrzny.
Dostawcą dla zapasu półproduktów jest proces wytwórczy produkujący półwyroby
Dostawcą dla zapasu wyrobów gotowych jest proces wytwórczy produkujący wyroby gotowe

Klient zapasu – proces bezpośrednio korzystający z zapasu. Np.:




Klientem dla zapasu materiałów jest proces produkcyjny zużywający materiał
Klientem dla zapasu półproduktów jest proces wytwórczy wykorzystujący półwyroby
Klientem dla zapasu wyrobów gotowych jest Klient zewnętrzny
Właściwa identyfikacja dostawcy i klienta zapasu służy ustaleniu
jakie dane należy wziąć pod uwagę w kalkulacjach zapasu

LT dostawy – czas niezbędny dostawcy zapasu na transfer zapasu z jego magazynu do rozważanego
magazynu tj. od momentu otrzymania zamówienia do jego dostawy i przyjęcia na magazyn (w tym
kontrolę jakości zwalniającą materiał do użycia); parametr wykorzystywany do wyliczenia zapasu w
magazynach dystrybucyjnych lub dla zapasu materiałów, w przypadku gdy dostawca trzyma zapas
LT produkcji – czas niezbędny dostawcy zapasu na wyprodukowanie i transfer zamówienia do
rozważanego magazynu tj. od momentu otrzymania zamówienia do jego produkcji, dostawy i
przyjęcia na magazyn (w tym kontrolę jakości zwalniającą materiał do użycia); parametr
wykorzystywany do wyliczenia zapasu w magazynach, w których dostawcą zapasu jest proces
produkcyjny, a także w przypadku zapasu materiałów gdy dostawca nie gwarantuje lub nie trzyma
zapasu.
DOH - Jednostka miary zapasu pozwalająca określić czas po jakim zostanie skonsumowany zapas;
bazuje na ilości oraz średniemu dziennemu zużyciu. Jednostka ta pozwala poprawnie ocenić rotację
zapasu oraz dokonywać analiz wiekowania (starzenia się) zapasu. DOH jest podstawową jednostką
służącą optymalizacji i monitoringu zapasów na wszystkich etapach łańcucha dostaw. W tej jednostce
wyraża się także MOQ (minimum order quantity) w celu oceny wpływu MOQ na rotację zapasu.
Zapas rotujący – Zapas pokrywający zapotrzebowanie klienta w sytuacji gdy cykl odnawiania zapasu
oraz konsumpcja klienta są powtarzalne i stabilne
Zapas bezpieczeństwa - Zapas służący pokryciu odchyleń w dostawach zapasu tj. opóźnienia,
niekompletność, brak jakości
Zapas buforowy - Zapas służący pokryciu odchyleń w zapotrzebowaniu klienta zapasu.
Jego wielkość zależna jest od poziomu odchyleń na jakie chcemy być gotowi
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Zapas minimalny - Zapas służący zasygnalizowaniu użytkownikowi zapasu potrzeby pilnego
uzupełnienia zapasu. Zapas ten może być zależy od LT dostawy lub LT produkcji. Wybór zależy od
tego, czy dostawca zapasu musi go produkować (LT produkcji), czy może go tylko przetransferować
(LT dostawy). Zapas min (LT dostawy) bazuje na założeniu, że jesteśmy w stanie uzupełnić zapas
bazując na czasie dostawy.
ROP - Punkt ponownego zamawiania. Może być zależny od LT produkcji lub dostawy. ROP zależny od
czasu dostawy ma zastosowanie w przypadku gdy MOQ dostawcy jest wysokie, a czas konsumpcji
wyrobu znacznie dłuższy od LT dostawy. Punkt ponownego zamawiania zależny od czasu produkcji
ma zastosowanie w przypadku gdy MOQ dostawcy jest wysokie, a czas konsumpcji wyrobu dłuższy od
LT produkcji. Wadą punktu ponownego zamawiania jest fakt, że zapas na magazynie może wzrosnąć
powyżej ROP.
Zapas maksymalny - maksymalna wielkość zapasu jaki może się pojawić na magazynie. Ma
zastosowanie w przypadku zastosowania systemu kanban. Uwaga! Nie mylić z zapasem
maksymalnym definiowanym w systemie ERP.
Zapas całkowity - Zapas całkowity określa maksymalne ryzyko pojawienia się zapasu w magazynie, w
sytuacji
gdy
zapotrzebowanie
klienta
ulegnie
redukcji.
Zapas całkowity służy również do definiowania mechanizmów funkcjonowania kanban'a
Zapas całkowity zależny od czasu dostawy zakłada, że dostawca dysponuje zapasem w ilości
dostosowanej do dowolnej zmiany wielkości naszego zapotrzebowania. Zapas całkowity zależny od
czasu produkcji zakłada, że odnowienie zapasu wymaga uruchomienia produkcji przez dostawcę
zapasu
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3. PRZYGOTOWANIE DANYCH
Zestaw danych niezbędnych i opcjonalnych do prawidłowego skalkulowania zapasów oraz
identyfikacji potencjału określony jest w Szablonie danych wejściowych dostępnym na Dashboard
programu.
Część danych określono jako opcjonalne, jednak przed decyzją pominięcia wskazanych danych
zapoznaj się z konsekwencjami jakie będzie miał brak tych danych.
Szablon określa również wymagania do danych i daje wskazówki dotyczące sposobu wyznaczenia
parametrów niezbędnych do skalkulowania zapasów.
Ponieważ zakładamy, że przy pierwszym użyciu będziesz korzystać z różnych raportów składając je w
jeden przygotowaliśmy w Szablonie mechanizm wstępnej oceny danych i ich zgodności z
wymaganiami (przycisk: „Sprawdź poprawność danych”). Tam gdzie było to możliwe sprawdzamy, czy
wprowadziłeś właściwe dane do odpowiedniej kolumny.
Zalecamy, byś zapoznał się uważnie z wymaganiami i wskazówkami, ponieważ jakość danych
wprowadzonych do programu SCVMTM będzie wypływała na jakość sugestii i wyników obliczeń.
W Szablonie zawarty jest również mechanizm tworzenia pliku SCV, pliku w formacie niezbędnym do
zaimportowania danych do programu. Skorzystaj z przycisku „Wygeneruj CSV” by uniknąć błędów.

100 analizowanych produktów – co to znaczy?
Program dokonuje analizy dla nie więcej niż 100 produktów/ elementów/ materiałów. Ograniczenie
liczby produktów pozwala na przemyślaną pracę z danymi wejściowymi i rzetelne zajęcie się budową
scenariuszy. Jeden użytkownik może w danym momencie pracować tylko na 100 indeksach.
Indeks definiowany jest jako jeden wiersz w bazie danych, czy też jeden wiersz w szablonie danych.
Nasze liczne wdrożenia wskazują, że pracę z optymalizacją zapasu należy realizować na tzw. grupach
pilotażowych produktów zaczynając od produktów o najwyższym wpływie na poziom obecnego
zapasu. Grupa po grupie, produkt po produkcie doskonaląc parametry definiujące zapasy, wybierając
metodę zarządzania zapasem, a następnie wdrażając rozwiązania pozwalające osiągnąć redukcję
zapasu.
Czy to oznacza, że mogę przeanalizować tylko 100 produktów? Absolutnie nie.
Po zaimportowaniu danych, ich analizie, wyborze scenariuszy i opracowaniu raportów możesz usunąć
dane i zaimportować kolejne 100 wybranych przez siebie produktów.
W wersjach programu BIZNES i SUPER BIZNES jest możliwość włączenia jednoczesnej analizy
nieograniczonej liczby produktów (realizowane na żądanie głównego użytkownika). Nie zalecamy
takiego postępowania z uwagi na kłopot jaki rodzi świadoma analiza i budowa scenariuszy dla
większej liczby produktów.
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4. WPROWADZANIE DANYCH DO PROGRAMU
A. Import danych
Przygotowane w Szablonie danych wejściowych i wyeksportowane do CSV dane możesz
zaimportować do programu klikając Import CSV w prawym oknie na liście Akcji.

Akcje na rekordach/wierszach danych:
1. Import CSV
Jeśli Twój zbiór danych nie przekracza 100 rekordów (wierszy
danych) możesz wybrać opcję zachowaj dane w bazie
i zaimportować kolejne dane. W przeciwnym wypadku wybierz
opcję usuń dane z bazy. Dane importujesz z pliku CSV
wygenerowanego przy pomocy Szablonu danych wejściowych.
2. Nowy rekrod
Istnieje możliwość manualnego wprowadzania danych. Opcja nowy rekord właśnie do tego służy.
3. Usuń rekord
Jeśli zauważyłeś, że wprowadziłeś zduplikowane rekordy, lub rekord z błędnymi danymi – możesz go
usunąć wybierając opcję usuń rekord.
4. Zapisz rekord
Opcja zapisz rekord służy zapisywaniu zmian w wybranym rekordzie (wyświetlonym w górnym oknie
ekranu tzw. oknie oceny danych).
5. Usuń wszystkie błędne
Opcja usuń wszystkie błędne pozwala usunąć wszystkie rekordy zawierające błędy tj. dane nie
spełniające wymaganych reguł poprawności określonych w Szablonie danych wejściowych.
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6. Zatwierdź
Opcja zatwierdź pozwala zatwierdzić dane wprowadzone do programu i „przesłać” je do kalkulacji.
Dane można zatwierdzić tylko jeden raz.
Uwaga! Bez zatwierdzenia danych analizator nie zadziała.

7. Usuń wszystkie
Opcja usuń wszystkie pozwala usunąć wszystkie rekordy wprowadzone do programu. Usunięcie
danych powoduje usunięcie ich z serwera programu oraz skutkuje usunięciem wszystkich analiz.
Dlatego przed usunięciem rekordów upewnij się, że masz na swoim dysku wszystkie raporty.

Okno lista danych
W dolnej części ekranu znajduje się lista zaimportowanych przez Ciebie danych.
W pierwszej kolumnie znajduje się informacja, czy dane spełniają wymagania programu.

Okno oceny danych
W górnej części ekranu znajduje się okno oceny danych. W tym miejscu po kliknięciu dowolnego
rekordu na liście danych możesz wyedytować wprowadzone dane i dokonać ich korekty.
Dane oznaczone kolorem zielonym spełniają wymagania programu. Dane oznaczone kolorem
czerwonym wymagają korekty.

Strona 10 z 29

Strona 11 z 29

B. Zarządzanie danymi wejściowymi

Zarządzanie danymi wejściowymi na poziomie Importu jest obwarowane istotnymi ograniczeniami:
1. Jeśli zmieni się jakakolwiek dana wejściowa (dotycząca danego kodu produktu) usuwane są
wszystkie wykonane wcześniej obliczenia i scenariusze.
2. Dane wejściowe przypisane są do użytkownika. Jeśli z programu korzysta wielu użytkowników
każdy z nich dysponuje swoim zestawem danych wejściowych. Z uwagi na konieczność wykluczenia
potencjalnych pomyłek nie można udostępniać swojego zestawu danych wejściowych i analiz innym
użytkownikom.

5. ANALIZA DANYCH
A. Metody zarządzania zapasem

Z uwagi na fakt, że zależnie od parametrów logistycznych wpływających na poziom zapasu, różne
metody dają różne wyniki - należy dokonać wyboru najkorzystniejszej finansowo metody pracy z
zapasem. Tj. takiej metody dla której zapas maksymalny (zapas na magazynie) będzie najniższy.
Uwaga! Wybierając metodę zarządzania zapasem należy się upewnić,
że parametry ją definiujące są możliwe do realnego zastosowania.
Metody uwzględnione w SCVMTM:
1. MOQ - Minimalna partia zamówienia/Minimalna partia produkcji - Metoda opiera
kalkulacje na ograniczeniu dostawcy zapasu związanym z ustaloną z dostawcą minimalną
partią zamówienia
2. const T dostawy - Stały cykl dostaw - Metoda opiera kalkulacje na wykorzystaniu stałego
cyklu dostaw. W przypadku wysokiego MOQ można wykorzystać tę metodę, w celu
zakrontraktowania zakupów w oparciu o MOQ i wywoływania dostaw w oparciu o częstość
dostaw. Metodę można wykorzystać dostosowując cykl zamawiania do cyklu pojawiania się
dostawcy.
3. const T zamówień - Stały cykl zamawiania - Metoda opiera kalkulacje na wykorzystaniu
stałego cyklu zamawiania. W przypadku wysokiego MOQ można wykorzystać tę metodę, w
celu zakrontraktowania zakupów w oparciu o MOQ i wywoływania dostaw w oparciu o
częstość dostaw. Metoda nie będzie miała zastosowania jeżeli cykl zamawiania będzie
mniejszy od cyklu dostaw. Cykl zamawiania powinien być dostosowany do cyklu dostaw,
chyba, że dostawca ma inne oczekiwania/potrzeby.
4. LT dostawy - Czas dostawy - Metoda opiera kalkulacje na wykorzystaniu czasu dostawy
(czasu transferu materiału pomiędzy dostawcą a naszą fabryką). Metoda ma zastosowanie w
dystrybucji oraz zarządzaniu zapasem materiałów. W przypadku zarządzania zapasem
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materiałów do LT dostawy należy wliczyć czas planowania wysyłki, czas transportu oraz
kontroli wejściowej w naszej fabryce. Należy uważać z zastosowaniem tej metody, jeśli nie
mamy gwarancji utrzymania zapasu przez dostawcę na określonym przez nas poziomie
uwzględniającym wielkość odchyleń w naszych zamówieniach. Wielkość zapasu u dostawcy
powinna być obliczona w oparciu o const T zamówień (gdzie T zamówień odpowiada cyklowi
planowania produkcji przez dostawcę) lub o MOQ (gdzie MOQ odpowiada minimalnej partii
uruchomieniowej dostawcy)
5. LT produkcji - Czas produkcji - Metoda opiera kalkulacje na wykorzystaniu czas niezbędnego
na wyprodukowanie wyrobu zamówionego u dostawcy/zleconego do produkcji. Metoda ma
zastosowanie w zarządzaniu zapasem materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych w
sytuacjach gdy dostawcą zapasu jest proces wytwórczy. W przypadku zarządzania zapasem
materiałów do LT produkcji należy wliczyć czas planowania u dostawcy, czas produkcji
materiału, czas planowania wysyłki u dostawcy, czas transportu do naszej fabryki oraz
kontroli wejściowej w naszej fabryce."
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B. Kalkulacja zapasu – zastosowane wzory obliczeniowe
Wzór kalkulacji
No

Nazwa pola

Pełna nazwa

Opis

metoda
MOQ

metoda

metoda

constTdostawy constTzamówień

metoda

metoda

LTprodukcji

LTdostawy

Dotyczy wszystkich zaimportowanych z zaznaczonym
"analizowany".
1

Zapas globalnie

Wartość zapasu dla analizowanych Domyślnie wszystkie produkty są oznaczone jako
produktów

nie dotyczy

"analizowane"
Użytkownik ma możliwość odznaczenia produktu z
analizy

2

Obecna wartość zapasu

Obecna wartość zapasu

Suma zapasów w fabryce i w drodze skalkulowana na

całkowitego [tys JP]

całkowitego [tys JP]

bazie wprowadzonych danych

Σ[(ZapasF + zapasZ) x wartość]

Suma zapasu całkowitego obliczanego jako wyższa
wartość dla obliczonego zapasu całk (LT dostawy) oraz
3

Dla zatwierdzonych

Dla zatwierdzonych scenariuszy

zapasu całk (LT produkcji) dla najlepszej metody

scenariuszy [tys JP]

[tys JP]

zamawiania (lub, jeśli oznaczone, wg wybranej przez

Σ(max. wartosc z.całk)
dla metody o najniższym zapasie max

użytkownika metody pracy z zapasem). Kalkulowana w
oparciu o zatwierdzony scenariusz.
4

Różnica

Różnica w wartośći zapasu

Różnica pomiędzy obecną wartością zapasu całkowitego a

całkowitego

wartością zapasu dla zatwierdzonych scenariuszy

[2]-[3]

Suma zapasu maksymalnego obliczanego w oparciu o
5

Obecna wartość zapasu

Obecna wartość zapasu

maksymalnego [tys JP]

maksymalnego [tys JP]

metodę stałego cyklu zamawiania zdefiniowanego w

Σ(wartość z. max)

danych wejściowych

dla metody constTzamówień

Jeśli zaleconą metodą zamawiania jest ROP - jako zapas
max. brany jest do obliczeń zapas ROP
Suma zapasu maksymalnego obliczanego dla najlepszej
metody zamawiania (lub, jeśli oznaczone, wg wybranej

6

Dla zatwierdzonych

Dla zatwierdzonych scenariuszy

przez użytkownika metody pracy z zapasem)

scenariuszy [tys JP]

[tys JP]

Kalkulowana w oparciu o zatwierdzony scenariusz.

Σ(wartość z. max)
dla metody o najniższym zapasie max

Jeśli zaleconą metodą zamawiania jest ROP - jako zapas
max. brany jest do obliczeń zapas ROP
7

Różnica

Różnica w wartośći zapasu
maksymalnego

Różnica pomiędzy obecną wartością zapasu
[5]-[6]

maksymalnego a wartością zapasu dla zatwierdzonych
scenariuszy
Jednostka miary zapasu pozwalająca określić czas po
jakim zostanie skonsumowany zapas. Jednostka ta

8

DOH

Days on hand

pozwala ocenić rotację zapasu oraz dokonywać analiz

zapas/ZDZ-0

wiekowania zapasu. Jest podstawową jednostką służącą
optymalizacji i monitoringu zapasów na wszystkich
etapach łańcucha dostaw

Tabela kalkulacji zapasu i wyboru
9

Kalkulacja zapasu

metody pracy z zapasem oraz

nie dotyczy

nie dotyczy

metody zamawiania
9

z rotujący [DOH]

9

z rotujący [jm]

9

z bezp. [DOH]

9

z bezp. [jm]

9

z buforowy [DOH]

9

z buforowy [jm]

9

z.min (LT dost.) [DOH]

Zapas rotujący wyrażony w
jednostkach DOH
Zapas rotujący wyrażony w
jednostkach miary

Zapas pokrywający zapotrzebowanie klienta w sytuacji

DOH(MOQ)

Td

To

DOH(MOQ) x SDZ

Td x SDZ

To x SDZ

gdy cykl odnawiania zapasu oraz konsumpcja klienta są
potwarzalne i stabilne

LTprodukcji

LTdostawy

LTprodukcji

LTdostawy

x SDZ-0

x SDZ-0

Zapas bezpieczeństwa wyrażony
w jednostkach DOH

Zapas służący pokryciu odchyleń w dostawach zapasu tj.

Zapas bezpieczeństwa wyrażony w opóźnienia, niekompletność, brak jakości

z.rotujący x (1-Q) + z.rotujący x (1-K) + Opóźn

jednostkach miary
Zapas buforowy wyrażony w

Zapas służący pokryciu odchyleń w zapotrzebowaniu

jednostkach DOH

klienta zapasu.

Zapas buforowy wyrażony w

Jego wielkość zależna jest od poziomu odchyleń na jakie

jednostkach miary

chcemy być gotowi

z.rotujący x odch

Zapas minimalny zależny od czasu

9

z.min (LT dost.) [jm]

dostawy wyrażony w jednostkach

Zapas minimalny służy zasygnalizowaniu użytkownikowi

DOH

zapasu potrzeby pilnego uzupełnienia zapasu. Zapas min

Zapas minimalny zależny od czasu

(LT dostawy) bazuje na założeniu, że jesteśmy w stanie

dostawy wyrażony w jednostkach

uzupełnić zapas bazując na czasie dostawy

LT dostawy

LT dostawy x SDZ-0

miary
Zapas minimalny zależny od czasu
9

z.min (LT prod.) [DOH]

produkcji wyrażony w jednostkach Zapas minimalny służy zasygnalizowaniu użytkownikowi
zapasu potrzeby pilnego uzupełnienia zapasu. Zapas min
DOH
Zapas minimalny zależny od czasu

9

z.min (LT prod.) [jm]

LT produkcji

(LT dostawy) bazuje na założeniu, że jesteśmy w stanie

produkcji wyrażony w jednostkach uzupełnić zapas bazując na czasie dostawy

LT produkcji x SDZ-0

miary
Punkt ponownego zamawiania
9

ROP (LT dost.) [DOH]

zależny od czasu dostawy
wyrażony w jednostkach DOH
Punkt ponownego zamawiania

9

ROP (LT dost.) [jm]

9

ROP (LT prod.) [DOH]

zależny od czasu dostawy
wyrażony w jednostkach miary
Punkt ponownego zamawiania
zależny od czasu produkcji
wyrażony w jednostkach DOH
Punkt ponownego zamawiania

9

ROP (LT prod.) [jm]

9

z max [DOH]

zależny od czasu produkcji
wyrażony w jednostkach miary

9

9

z max [jm]

z.całk (LT dost.) [DOH]

9

z.całk (LT dost.) [jm]

9

z.całk (LT prod.) [DOH]

9

z.całk (LT prod.) [jm]

9

max.wartość z. min [tys JP]

9

wartość z. max [tys JP]

wysokie, a czas konsumpcji wyrobu znacznie dłuższy od

z.min(LT dostawy) + z.bezp + z.buforowy

LT dostawy. Wadą punktu ponownego zamawiania jest
fakt, że zapas na magazynie może wzrosnąć powyżej ROP
Punkt ponownego zamawiania zależny od czasu produkcji
ma zastosowanie w przypadku gdy MOQ dostawcy jest
wysokie, a czas konsumpcji wyrobu dłuższy od LT

z.min(LT produkcji) + z.bezp + z.buforowy

produkcji. Wadą punktu ponownego zamawiania jest fakt,
że zapas na magazynie może wzrosnąć powyżej ROP
Zapas maksymalny to maksymalna wielkość zapasu jaki

jednostkach DOH

może się pojawić na magazynie.

Zapas maksymalny wyrażony w

Uwaga! Nie mylić z zapasem maksymalnym definiowanym

jednostkach miary

w systemie ERP

Zapas całkowity zależny od czasu

Zapas całkowity określa maksymalne ryzyko pojawienia

dostawy wyrażony w jednostkach

się zapasu w magazynie, w sytuacji gdy zapotrzebowanie

DOH

klienta ulegnie redukcji.

Zapas całkowity zależny od czasu

Zapas całkowity służy również do definiowania

dostawy wyrażony w jednostkach

mechanizmów funkcjonowania kanban'a

miary

Zapas całkowity zależny od czasu dostawy zakłada, że

Zapas całkowity zależny od czasu

Zapas całkowity określa maksymalne ryzyko pojawienia

z.rotujący + z.bezp + z.buforowy

z.max + z.min (LT dostawy)

produkcji wyrażony w jednostkach się zapasu w magazynie, w sytuacji gdy zapotrzebowanie
DOH

klienta ulegnie redukcji.

Zapas całkowity zależny od czasu

Zapas całkowity służy również do definiowania

z.max + z.min (LT produkcji)

produkcji wyrażony w jednostkach mechanizmów funkcjonowania kanban'a
Zapas całkowity zależny od czasu produkcji zakłada, że

Zapas minimalny wyrażony w

wyższa z wartości: z.min (LT dostawy), z.min (LT prod)

jednostkach pieniężnych
Zapas maksymalny wyrażony w

z. max x wartość

jednostkach pieniężnych
Wartość punktu ponownego

max. wartość ROP [tys JP]

ma zastosowanie w przypadku gdy MOQ dostawcy jest

Zapas maksymalny wyrażony w

miary

9

Punkt ponownego zamawiania zależny od czasu dostawy

Wartość zapasów
wyższa z wartości: ROP(LT dostawy), ROP (LT prod)

zamawiania wyrażony w
jednostkach pieniężnych

9

max. wartosc z.całk [tys JP]

Zapas całkowity wyrażony w

wyższa z wartości: z.całk (LT dostawy), z.całk (LT prod)

jednostkach pieniężnych
Kanban - metoda wybierana w przypadku gdy zapas
ROP>zapasu maksymalnego
ROP - metoda wybierana w przypadku gdy zapas

9

zalecana metoda zamawiania

Zalecana metoda zamawiania

ROP<zapasu maksymalnego
Uwaga! Jeśli użytkownik nie oznaczy, który z ROP

Kanban: jeżeli ROP > z. max
ROP: jeżeli ROP < z. max

(zależny od LT dostawy czy od LT produkcji) program
porówna zapas maksymalny z ROP o wyższym zapasie.
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C. Analiza krok po kroku

Budowa okna analizy

1

2
3

4
6

5
7

1 – Obszar umożliwiający wybór jednostki w jakiej wyświetlane są obliczenia zapasu; DOH – zapas
wyrażony w jednostkach Days on Hand; szt – zapas wyświetlony w jednostkach miary
2 – Obszar umożliwiający wyświetlanie wyników wielu scenariuszy w obszarze 7; domyślnie aktywne
są dane wejściowe; poprzez zaznaczenie scenariusza możesz wyświetlić przypisane mu obliczenia i
dane (kolor scenariusza odpowiada kolorowi wiersza w obszarze 7)
3 – Obszar służący podsumowaniu stanu zapasu w odniesieniu do wprowadzonych danych i
zatwierdzonych scenariuszy
4 – Obszar służący nawigowaniu pomiędzy rekordami; możesz użyć strzałek lub kliknąć dwukrotnie na
kod lub nazwę produktu i wybrać z listy rekrod, który chcesz wyświetlić; znacznik „analizowany”
pozwala podjąć decyzję czy wyświetlany produkt ma być uwzględniany w obliczeniach dokonywanych
w obszarze 3. Domyślnie wszystkie produkty mają włączony znacznik „analizowany”.
5 – Obszar, w którym wyświetlane są dane dotyczące analizowanego produktu; pozwala podglądać
szczegółowe dane wejściowe oraz dane ze scenariuszy; w tym obszarze możesz tworzyć nowe
scenariusze, zatwierdzać je lub usuwać; z tego poziomu możesz również nawigować pomiędzy
wyświetlanymi rekordami. Uwaga! Dane wejściowe są nieedytowalne. Edytować je możesz
wyłącznie po utworzeniu nowego scenariusza.
6 – Obszar, w którym wyświetlane są wstępne kalkulacje odniesione do danych wejściowych;
kalkulacje te mają pomóc użytkownikowi we wstępnej ocenie parametrów wejściowych poprzez
porównanie kluczowych danych w jednostkach DOH oraz w wartościach pieniężnych.
7 – Obszar, w którym wyświetlane są dane obliczeniowe. Tutaj możesz porównać efekty swoich
scenariuszy
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Jednostka kalkulacji
Wynik dotyczący docelowego poziomu zapasu otrzymujesz w jednostkach DOH oraz w sztukach.
Sposób wyświetlania wyników możesz dobrać zależnie od preferencji zaznaczając lub odznaczając
opcję wyświetlanej jednostki w górnym menu programu

Kalkulacja nie uwzględnia najbliższych dostaw i może podawać zawyżone potrzeby dotyczące wzrostu
zapasów. Niezbędna jest weryfikacja sugestii przez Użytkownika pod kątem najbliższych dostaw.
Jeśli chcesz wyeliminować zasygnalizowany problem, wystarczy, że w stanie zapasu w fabryce
uwzględnisz dostawy na najbliższy tydzień.

Wyświetlanie scenariuszy
Zależnie od tego co chcesz widzieć na ekranie możesz wybrać interesujące Cię obliczenia.
Wyświetlanie wielu scenariuszy pozwala na porównanie ich zarówno w obszarze kalkulacji zapasu jak
i na wykresach. Jednocześnie możesz porównywać do 5 scenariuszy.
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Dla ułatwienia identyfikacji scenariuszy zastosowano kodowanie kolorami danych odpowiadających
scenariuszowi. Dane wejściowe zawsze mają szare tło.
Podświetlenie na pasku zadań pozwala włączać i wyłączać scenariusze, które chcesz porównywać z
danymi wejściowymi.
Analiza porównawcza wszystkich scenariuszy pozwala podjąć decyzję o tym, który ze scenariuszy
zatwierdzić.
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Globalny stan zapasów
Globalny stan zapasów służy do obserwowania jak zatwierdzone przez ciebie scenariusze na
poszczególnych produktach wpływają na finalny stan zapasu. Taki podgląd umożliwia Ci prowadzenie
analiz do momentu osiągnięcia pożądanego poziomu zapasu wyrażonego w jednostkach pieniężnych.

Poniższa tabela objaśnia zasady kalkulacji wartości wyświetlanych w omawianym obszarze:

Nazwa pola

Pełna nazwa

Opis
Dotyczy wszystkich zaimportowanych z zaznaczonym
"analizowany".
Domyślnie wszystkie produkty są oznaczone jako
"analizowane"
Użytkownik ma możliwość odznaczenia produktu z
analizy

Zapas globalnie

Wartość zapasu dla analizowanych
produktów

Obecna wartość zapasu
całkowitego [tys JP]

Obecna wartość zapasu całkowitego [tys Suma zapasów w fabryce i w drodze skalkulowana na
JP]
bazie wprowadzonych danych

Dla zatwierdzonych scenariuszy
[tys JP]

Dla zatwierdzonych scenariuszy [tys JP]

Różnica

Różnica w wartości zapasu całkowitego

Obecna wartość zapasu
maksymalnego [tys JP]

Obecna wartość zapasu maksymalnego
[tys JP]

Dla zatwierdzonych scenariuszy
[tys JP]

Dla zatwierdzonych scenariuszy [tys JP]

Różnica

Różnica w wartości zapasu
maksymalnego

Suma zapasu całkowitego obliczanego jako wyższa
wartość dla obliczonego zapasu całk (LT dostawy) oraz
zapasu całk (LT produkcji) dla najlepszej metody
zamawiania (lub, jeśli oznaczone, wg wybranej przez
użytkownika metody pracy z zapasem). Kalkulowana w
oparciu o zatwierdzony scenariusz.
Różnica pomiędzy obecną wartością zapasu całkowitego
a wartością zapasu dla zatwierdzonych scenariuszy
Suma zapasu maksymalnego obliczanego w oparciu o
metodę stałego cyklu zamawiania zdefiniowanego w
danych wejściowych
Jeśli zaleconą metodą zamawiania jest ROP - jako zapas
max. brany jest do obliczeń zapas ROP
Suma zapasu maksymalnego obliczanego dla najlepszej
metody zamawiania (lub, jeśli oznaczone, wg wybranej
przez użytkownika metody pracy z zapasem)
Kalkulowana w oparciu o zatwierdzony scenariusz.
Jeśli zaleconą metodą zamawiania jest ROP - jako zapas
max. brany jest do obliczeń zapas ROP
Różnica pomiędzy obecną wartością zapasu
maksymalnego a wartością zapasu dla zatwierdzonych
scenariuszy

Uwaga na wartość zapasu całkowitego ma wpływ wybrana (lub domyślna) metoda pracy z zapasem, a
także LT (produkcji lub dostawy). Abyś nie był pozbawiony wpływu dotyczącego metody i LT z którym
możesz pracować, w obszarze 7 możesz oznaczyć swój wybór (patrz: opis obszaru 7: dane
obliczeniowe). Jeśli nie dokonasz wyboru program obliczy zapas całkowity wybierając metodę pracy z
zapasem, która zapewnia najniższy zapas maksymalny oraz wybierze ten LT, który jest dłuższy.
Masz również możliwość wyłączenia rekordu z obliczeń zapasu globalnego poprzez odznaczenie pola
„analizuj” w obszarze 4.
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Nawigowanie między rekordami
Masz możliwość nawigowania między rekordami w obszarze 4 oraz w obszarze 6.
Nawigowanie umożliwia przechodzenie między analizowanymi produktami. Nie „skacz” pomiędzy
produktami, ponieważ utrudni Ci to pracę nad zmianami i opracowywaniem scenariuszy. Ustal sobie
systematykę pracy i postępuj według niej.
A jeśli chciałbyś pracować na kilku rekordach jednocześnie – przeczytaj rozdział 6.

Nawigowanie w obszarze 4

Wyeliminuj produkt
z analizy zapasu
globalnego

Poprzedni rekord

Wybór produktu
z listy

Wybór produktu
z listy

(kliknij dwa razy by
edytować listę)

(kliknij dwa razy by
edytować listę)

Nawigowanie w obszarze 6

Poprzedni/następny rekord
Wybór produktu z listy
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Dane dotyczące analizowanego produktu. Tworzenie scenariuszy.

W tym oknie możesz obejrzeć dane swojego produktu.
Zarówno dane wejściowe jak i dane odpowiadające
scenariuszom, które dla tego produktu przygotowałeś.
Jak możesz zauważyć na rysunku dane wejściowe nie są
edytowalne. Jest tak dlatego by zapobiec przypadkowym
zmianom w danych wejściowych. Na podstawie tych
danych dokonywane są pierwsze obliczenia i analizy.
Jeśli chcesz dokonać zmiany któregokolwiek parametru
musisz utworzyć scenariusz. W tym celu skorzystaj z pola
„Wybierz” pozwalającego Ci wybrać nazwę scenariusza
(nazwy od 1 do 5).
Po dokonaniu wyboru okno podświetli się na kolor
odpowiadający Twojemu scenariuszowi. Teraz dane wejściowe są edytowalne, a Ty możesz dokonać
zmiany parametrów. Dokonując zmian parametrów kieruj się realnymi możliwościami. Inaczej zmiana
scenariusza, nawet zatwierdzonego, nie przełoży się na realne efekty.

Zatwierdź scenariusz
Usuń scenariusz
Zapisz scenariusz
Zmień dowolnie
wybrany parametr
Jeśli Twój scenariusz daje zadowalające efekty zatwierdź go
zaznaczając ptaszkiem pole „zatw”.
Jeśli scenariusz Ci się nie podoba – możesz zmienić
parametry scenariusza na nowe lub po prostu go usunąć
wybierając czerwony przycisk.
Możesz również pozostawić niezatwierdzony scenariusz, w celu porównania go z innymi. Zostanie on
zapamiętany, natomiast nie zostanie uwzględniony w kalkulacjach zapasu globalnego.
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Wstępne kalkulacje
Wstępne kalkulacje odnoszą się zawsze do parametrów wejściowych.
Służą one pierwszej ocenie danych Twojego produktu.
Tabela ta pozwala Ci porównać wartości DOH oraz jednostki pieniężne dla:
 Minimalnej partii zamówienia (MOQ)
 Standardowej wielkości dostawy
 Zapasu w fabryce
 Zapasu w drodze (zamówionego)
 Zapasu u dostawcy
 Zapasów w fabryce i w drodze
 Zapasów w fabryce, drodze i u dostawcy

Porównanie tych danych pozwala wstępnie stwierdzić czy poprawnie zarządzasz zapasem.
Jeśli rozbieżność między DOH (MOQ) i DOH (wielkości dostawy) znacząco się różnią – masz pole do
optymalizacji. Analogicznie porównaj DOH (MOQ) z DOH (zapasów), te wielkości nie powinny się
różnić więcej niż 2-3 krotnie.
A jeśli chcesz zobaczyć jak te różnice przekładają się na potencjał finansowy obejrzyj fragment tabeli
w którym dane wyrażone są w jednostkach pieniężnych.
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Obszar kalkulacji i analizy danych
Ten obszar to serce programu. To właśnie tutaj możesz obejrzeć jak różne metody pracy z zapasem
będą definiowały Twój poziom zapasu. Poznasz również wskazówki dla działań doskonalących
(niebieskie pole u dołu ekranu). Tutaj również zobaczysz jaką metodę zamawiania powinieneś
wykorzystać by efektywnie zarządzać stanem magazynowym w fabryce.
W tym oknie porównasz także scenariusze. A graficzne przedstawienie poziomu zapasu pokaże Ci,
które parametry warto zmieniać by obniżyć poziom zapasu.
Aby ułatwić Ci analizę różnic pomiędzy danymi wejściowymi a scenariuszami w oknie analiz
wstawiliśmy tabelę porównującą zmienione przez Ciebie parametry.

Z pewnością zauważyłeś pola wyboru w kolumnach pod metodą pracy z zapasem oraz w wierszach
przy kalkulacjach ROP, zapasu minimalnego i zapasu całkowitego. Pola te służą do oznaczenia
wybranej przez ciebie metody kalkulacji. Wyboru dokonujesz w oparciu o możliwości jakie masz w
chwili obecnej. Może się bowiem okazać, że nie jesteś w stanie skorzystać z którejś z proponowanych
metod (nawet gdy jest ona najkorzystniejsza) ponieważ ogranicza Cię sytuacja w której się znajdujesz.
Dlatego aby uniknąć sytuacji, w której program poda Ci w raportach nierealne do zastosowania
rozwiązanie oznacz wybrane przez siebie opcje.
Jeśli nie dokonasz wyboru program obliczy zapas całkowity wybierając metodę pracy z zapasem,
która zapewnia najniższy zapas maksymalny oraz wybierze do obliczeń ten LT, który jest dłuższy (jeśli
LT produkcji jest dłuższy od LT dostawy i oba pola są uzupełnione w danych wejściowych – program
weźmie LT produkcji do obliczeń zapasu maksymalnego i całkowitego).
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6. SCENARIUSZE
Scenariusze służą do:




Sprawdzenia jak zmiana parametrów wpłynie na poziom zapasu i metodę pracy z zapasem, a
także wybór metody zamawiania
Oceny zmiany zapasu dla produktu przy wyborze nowego dostawcy
Porównaniu zapasów z uwzględnieniem parametrów dostaw różnych dostawców

Scenariusz nr 1
To gotowy, automatycznie tworzony scenariusz bazujący na danych wejściowych. Domyślnie jest on
zatwierdzony. Pokazuje on możliwości optymalizacji zapasu z wykorzystaniem istniejących
parametrów logistycznych.
Nie można modyfikować w nim danych wejściowych. Jedyną zmianą, której można w nim dokonać
jest wybór metody zarządzania zapasem. Wybór ten służy wyeliminowaniu metod, które będą
pociągały za sobą dodatkowe koszty po stronie przedsiębiorstwa.
Scenariusz nr 1 jest również podstawą do tworzenia raportów managerskich.

Przygotowywanie scenariuszy dla grupy produktów
Jeśli uznasz, że wygodniej jest Ci tworzyć scenariusze na grupie produktów możesz zastosować opcję
„Zmień wiele” dostępną na pasku funkcji tuż przy przycisku „Analiza”.

Po wybraniu opcji „zmień wiele” pojawi się okno z listą produktów oraz paskiem na którym możesz
wprowadzić kryteria selekcji danych zawartych w poszczególnych kolumnach.
Możesz wprowadzić wiele kryteriów wyboru i zatwierdzić je ptaszkiem. Możesz również odznaczyć
wybrane produkty z wybranej grupy rekordów.
W celu wyszukania produktów zawierających określony tekst po prostu wpisz tekst w pole nad
kolumną, w której dokonujesz wyszukiwania. Wielkość wpisywanych liter nie ma znaczenia.
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Reguły filtrowania:




*tekst – wyszukuje na końcu tekstu
tekst* – wyszukuje na początku tekstu
*tekst* – wyszukuje w środku tekstu

Zamiast „*” można użyć „?”.
Symbol „*” zastępuje wiele znaków. Symbol „?” zastępuje jeden znak

W celu dokonania zmiany wybranego parametru dla wszystkich zaznaczonych produktów należy:
1. Wybrać nowy scenariusz, który będzie dotyczył wszystkich wybranych produktów
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Wybór scenariusza spowoduje odblokowanie dostępu do parametrów produktów.
2. Wprowadzić nową wartość dla zmienianego parametru w obszarze danych (prawe okno)

3. Zapisać i zatwierdzić zielonym przyciskiem zmiany w scenariuszu dla wybranych produktów
Zwróć uwagę, że w tym widoku masz możliwość wybrania metody pracy z zapasem oraz
metod obliczania zapasu minimalnego, całkowitego czy ROP. Pamiętaj jednak, że te zmiany
dotyczą wszystkich wybranych przez Ciebie produktów!
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W obszarze kalkulacji zapasu globalnego możesz od razu zauważyć efekty naniesionej zmiany.
Po przejściu do analizy danego produktu lub przeglądu danych będziesz mieć możliwość zobaczenia
zmian i ich wpływu na zapas konkretnego produktu.

Sortowanie danych w tabeli
Jeśli chcesz posortować dane w kolumnie malejąco lub rosnąco – po prostu kliknij dwukrotnie na
szarym tle nagłówka kolumny.

Parametryzacja widoku okna
Możesz ustalić ile wierszy chcesz widzieć na ekranie ustawiając wysokość tabeli do swoich potrzeb.
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7. PRZEGLĄDANIE DANYCH
W zakładce Analiza/Przeglądanie danych masz możliwość spojrzenia na swoje wszystkie dane w
postaci tabelarycznej. Filtry w górnej części tabeli pozwolą Ci na ustalenie kryteriów dla listy wierszy,
które chcesz przejrzeć.

Sortowanie danych w tabeli
Jeśli chcesz posortować dane w kolumnie malejąco lub rosnąco – po prostu kliknij dwukrotnie na
szarym tle nagłówka kolumny.

Parametryzacja widoku okna
Możesz ustalić ile wierszy chcesz widzieć na ekranie ustawiając wysokość tabeli do swoich potrzeb.
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8. RAPORTOWANIE
Raporty służą eksportowi wyników pracy. Zawierają one dane wejściowe oraz dane pochodzące
z zatwierdzonych scenariuszy.
Mamy do dyspozycji raporty w wersji:



PDF – służący prezentacji wyników analizy przed i po
XLS – służący wyeksportowaniu danych zatwierdzonych scenariuszy do Excela w celu
dokonania dowolnych zestawień

Na życzenie przygotujemy dodatkowe raporty.

9. POWRÓT DO HISTORYCZNYCH DANYCH, ANALIZ I RAPORTÓW
Z uwagi na bezpieczeństwo Państwa danych
prosimy o rozważne decyzje dotyczące przechowywania danych na naszym serwerze.



Dane są przesyłane przez bezpieczne, szyfrowane połączenie
Można usunąć swoje dane po zakończeniu analizy/wykonaniu raportów

Tak długo jak nie zostaną usunięte dane przy użyciu zakładki „Import danych” tak długo jest do nich
dostęp.
Po zakończeniu okresu licencji przechowujemy Twoje dane jeszcze przez 7 dni kalendarzowych, by w
razie przedłużenia licencji nie nastąpiła niepotrzebna utrata wyników Twojej pracy. Po tym czasie
dane są automatycznie usuwane z serwera.

10. DASHBOARD
W zakładce DashBoard możesz zweryfikować status swojej licencji oraz modyfikować dane
kontaktowe użytkownika, sprawdzić daty ostatnich importów a także masz dostęp do aktualnych
instrukcji i materiałów pomocniczych.
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11. WYMAGANIA SYSTEMOWE
Software:


Przeglądarka internetowa Google Chrome lub Firefox, Internet Explorer

Hardware



Przy słabszym łączu internetowym program może działać nieco wolniej jednak nie straci
swojej funkcjonalności

12. WSPARCIE MERYTORYCZNE

A. Książka (opcja)
Jeśli poszukujesz wsparcia merytorycznego dotyczącego zarządzania
zapasami zachęcamy do zapoznania się z książką „Zarządzanie zapasami
dla praktyków” autorstwa Joanny Czerskiej. Książka przeprowadza
czytelnika krok po kroku przez kalkulację zapasów i ich optymalizację
uzupełniając teorię licznymi wskazówkami.

B. Doradztwo i szkolenia (opcja)
Jeśli interesuje Państwa wsparcie doradcze w zakresie optymalizacji
łańcucha dostaw lub poszczególnych zapasów a także przygotowanie
kadr do świadomego zarządzania zapasami zapraszamy do kontaktu z
biurem LeanQ Team:
tel. 58 346 06 77 lub e-mail: marketing@lean.info.pl

13. KONTAKT
W przypadku potrzeby uzyskania pomocy technicznej:
POMOC TECHNICZNA*
telefon
e-mail

--scvm@rtzsystem.com

pomocy udziela zespół programistów RTZ System.
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