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Wdrożenie WMS – łatwe czy trudne? 

Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z przepływami materiałowymi, produk-
cyjnymi czy magazynowymi, zawsze występują podobne problemy związane z identy-
fikacją opakowań zawierających dostarczane, przetwarzane lub przechowywane oraz 
wydawane materiały. Niezależnie od stopnia zautomatyzowania procesu magazyno-
wego, każde opakowanie z materiałem: np. pudło, skrzynka, zgrzewka, pojemnik, 
kosz, wieszak, paleta itp., musi być w każdej fazie procesu „widziane” przez system 
WMS (Warehouse Management System) – jeśli mówimy o hali magazynowej lub 
przez system MES (Manufacturing Execution System) – jeśli mówimy o hali produk-
cyjnej. 

Odpowiedź na zadane w tytule pytanie jak zwykle nie jest jednoznaczna. Pojawia się problem, we-
dług jakich kryteriów ocenić łatwość czy trudność wdrożenia informatyki dedykowanej do obsługi 
procesów magazynowych. Jedno jest oczywiste – system WMS nie jest systemem z tzw. półki, który 
można kupić i samodzielnie wdrożyć. Pomimo, że prawie każdy magazyn funkcjonuje identycznie 
(przyjmuje, składuje, kompletuje i wydaje), jego działania zawsze realizowane są w określonej w 
danym magazynie rzeczywistości. Fizyczność każdego magazynu ma podstawowy wpływ na prze-
bieg wdrożenia, ponieważ systemowo trzeba uwzględnić rozmaite fizyczne uwarunkowania istnie-
jących lokalizacji składowanych towarów, nierzadko wynikające z historycznych przyzwyczajeń, ist-
niejącego rozkładu pomieszczeń magazynowych czy również wpływów funkcjonalności użytkowa-
nego systemu ERP na pojęcie „magazyn”.  

Jeden z moich Klientów zadał mi kiedyś (jeszcze przed wdrożeniem tam systemu WMS MaGS1) na-
stępujące pytanie: 

Zaobserwowałem szczególny przypadek dotyczący pracy magazynu w naszej firmie. Pozyskuje-
my z zewnątrz towar, który wykorzystywany jest dla potrzeb produkcyjnych oraz sprzedaży. W 
naszym systemie CDN-XL przyjmujemy go pierwotnie na magazyn surowców pod nr np. 0002. W 
sytuacji, kiedy jednak dział handlowy decyduje się sprzedać ten towar, posługuje się przesunię-
ciem międzymagazynowym i "wychodzi" on z naszego magazynu pod numerem np. 5030. Można 
by powiedzieć, że jeden towar posiada dwa różne kody magazynów dla różnych celów. 

Jak to będzie działać w MaGS1?  

Moja odpowiedź była wówczas następująca: 

W systemie MaGS1 tak nie będzie. Dopóki Państwo nie używają jeszcze w magazynie systemu 
WMS, to takie sytuacje są możliwe do zaobserwowania. Przyczyną jest „ERP-owe” widzenie ma-
gazynu. W Państwa systemie CDN-XL1 występuje wiele wirtualnych magazynów, do których ma-
ją Państwo przypisane różne towary. Lepiej by było, gdyby dostawca ERP traktował je raczej, ja-
ko towarowe grupy magazynowe a nie magazyny. W rzeczywistości przecież istnieje u Państwa 
fizycznie jeden magazyn (ma ściany, dach, posadzkę, regały ...). 

                                                      

1
 System CDN-XL jest tylko ilustracją poruszanego problemu. Podobne sytuacje tzw, obsługi magazynu mogą wystąpić również w 

każdym innym systemie klasy ERP. 
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Realizowane w CDN-XL przesunięcia międzymagazynowe nie są z punktu widzenia systemu 
MaGS1 istotne. Z fizycznego magazynu materiał jest wydawany albo na cele produkcyjne albo 
na cele sprzedażowe. Określony materiał, który został kiedyś przyjęty trzeba kiedyś wydać. Przy-
jęcia i wydania są jednak inaczej księgowane w CDN-XL i stąd konieczność wirtualnego przesu-
nięcia materiału z grupy magazynowej "surowce" (w CDN-XL magazyn 0002) do grupy magazy-
nowej "do sprzedaży" (w CDN-XL magazyn 5030). W fizycznym magazynie nie ma potrzeby wy-
konywania takiej operacji. Składowany w określonym miejscu magazynowym materiał zawsze 
jest identyfikowany tym samym symbolem, niezależnie od tego, jakie jest jego przeznaczenie (ce-
le produkcyjne czy cele sprzedażowe). 

Powyższy problem wynika z częstego jeszcze angażowania systemu ERP do obsługi procesów maga-
zynowych bez uwzględniania fizycznej specyfiki magazynu i sytuacji tam występujących. W cytowa-
nym przykładzie „trudny” problem wdrożeniowy można „łatwo” rozwiązać. Dla celów prawidłowe-
go księgowania tzw. „ruchów” magazynowych tego samego towaru, należałoby w CDN-XL odpo-
wiednio dekretować wydanie, określając kierunek: „na produkcję” czy „na sprzedaż” i zgodnie z tą 
dekretacją księgować (zamiast wirtualnie przesuwać między magazynami). Natomiast dla systemu 
WMS (i dla magazyniera) cel wydania jest zupełnie nieistotny. Magazynier w ogólności realizuje 
tylko dwie czynności: przyjmuje i wydaje2 towar o określonym symbolu. 

Innym przykładem „ERPowego” myślenia o problemach magazynowania (gdy potencjalny użytkow-
nik jeszcze nic nie wie możliwościach WMSa), niech będzie inne pytanie, jakie mi zadał ten sam 
Klient: 

Przykładowo mamy paletę ważącą w sumie 600 kg. Znajduje się na niej 30 kartonów zbiorczych i 
w każdym z nich jest po 8 paczek i każda z nich waży 2,5 kg. Jak to będzie rozumiane przez sys-
tem MaGS1? 

W pytaniu tym kryje się podstawowy problem każdego magazyniera: „każą wydać 1000 kg towaru X 
– muszę przeliczyć w ilu i w jakich paczkach towar X jest u mnie składowany i poszukać gdzie one się 
obecnie znajdują”. ERPowe rozliczanie towaru w kilogramach nie ma tam przełożenia na fizyczne 
opakowania jednostkowe, zbiorcze i logistyczne. Moja odpowiedź brzmiała wówczas następująco: 

Proponuję odwrócić sytuację: fizycznie mamy 8 paczek ważących po 2,5 kg, czyli razem ważą 20 
kg. 8 paczek mieści się w jednym pudle zbiorczym, czyli pudła z 8 paczkami ważą po 20 kg. Na 
palecie umieszczono 30 pudeł z paczkami danego towaru. Arytmetyka jest prosta: 30 szt. * 20 
kg. = 600 kg. Tak to „rozumie” system MaGS1. 

Przykładowo dla 10 takich palet: 

1. Na stanie MAGAZYNOWYM znajduje się 10 fizycznych palet, które składowane są w fizycznych 
miejscach magazynowych i są identyfikowalne przez SSCC3. Na stanie MATERIAŁOWYM z wyli-
czenia mamy 10 * 30 * 8 * 2,5 kg = 6000 kg danego materiału. 

                                                      

2
 Jest to duże uproszczenie. W rzeczywistości magazynier również przemieszcza towary z miejsca na miejsce a podczas ich wydawa-

nia również kompletuje je do wysyłki.  

3
 SSCC (Serial Shipping Container Code) - seryjny numer jednostki logistycznej (ładunkowej, transportowej, wysyłkowej) nadawany jej 

przez wytwórcę (na ogół jest to paleta z towarami). SSCC jest 18-cyfrowym unikalnym w skali świata numerem rejestracyjnym 
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2. Na stanie MAGAZYNOWYM również znajduje się 10 * 30 = 300 opakowań zbiorczych o okre-
ślonym numerze GTIN4, które można pobierać z palet. 

3. Każde wydanie jednego opakowania zbiorczego umniejsza stan MAGAZYNOWY o 1 sztukę 
opakowania zbiorczego a stan MATERIAŁOWY umniejsza o 8 * 2,5 kg = 20 kg 

4. Każde wydanie jednej palety umniejsza stan MAGAZYNOWY o 1 sztukę palety (dodatkowo 
zwalnia się miejsce dotychczas zajmowane przez paletę) a stan MATERIAŁOWY zmniejsza się o 1 
* 30 * 8 * 2,5 kg = 600 kg. 

Powyższe rozumowanie oparte jest na WMSowej funkcjonalności hierarchicznego „widzenia” każ-
dego towaru przez system informatyczny. Wynika to z faktu, że system WMS tak, jak magazynier 
musi „widzieć” wszystkie towary przez pry-
zmat ich fizycznego występowania. Z sys-
temu ERP wystarczy mieć informację, że na 
stanie materiałowym znajduje się 600 kg 
towaru, ale w systemie WMS już trzeba 
wiedzieć, że na stanie magazynowym znaj-
duje się np. 1 paleta a po jej rozpakowaniu 
na stanie magazynowym pojawia się 30 
pudeł zbiorczych a po rozpakowaniu jed-
nego pudła zbiorczego na stanie magazy-
nowym występuje 29 pudeł zbiorczych i 8 
opakowań jednostkowych po 2,5 kg każde. 
W każdym jednak przypadku sumarycznie 
zawsze będzie to 600 kg.  

Widzimy zatem, że odpowiedź na tytułowe pytanie jest względna. Wdrożenie systemu WMS dla 
użytkowników myślących „ERPowo” jest trudne. Wdrożenie systemu WMS dla użytkowników my-
ślących „WMS-owo” wydaje się być łatwe. Działania na styku systemów ERP i WMS zawsze są jed-
nak trudne, ponieważ w zespołach wdrożeniowych często dominującą rolę pełnią osoby informa-
tycznie „wychowane” na gruncie ERP. W moich wieloletnich doświadczeniach projektowo – wdro-
żeniowych w obszarach informatyki magazynowej, zawsze spotykałem się sytuacjami, w których 
problematyka interfejsu między ERP a WMS stawiana jest, jako zagadnienie naczelne, jeszcze zanim 
wdrożony zostanie WMS, czyli zanim rozwiązane zostaną wszelkie niuanse wynikające z konieczno-
ści informatycznej obsługi rzeczywistości magazynowej, łącznie z wdrożeniem zupełnie nowego 
postępowania magazynierów, opartego na technikach ADC5.  

                                                                                                                                                                                  

każdej jednostki logistycznej (paleta, „big-bag”, worek, kosz, itp.). Jeżeli do magazynu dociera jednostka logistyczna wyposażona w 
etykietę z numerem SSCC, to numer ten jest przejmowany przez system informatyczny WMS. 

4
 GTIN (Global Trade Item Number) - globalny numer dowolnej jednostki handlowej, niezależnie od tego czy jest to surowiec czy 

wyrób gotowy, występującej w określonej formie opakowaniowej, zawierającej standardową ilość materiału. W systemie WMS do 
pola GTIN wprowadzany jest 14-cyfrowy unikalny numer dostarczanych/wydawanych form opakowaniowych danego towaru. 

5
 ADC (Automatic Data Capture) - automatyczne identyfikowanie i gromadzenie danych w systemach logistycznych za pomocą urzą-

dzeń do tego przeznaczonych. Jest to pojęcie mocno związane z logistyką magazynową, obejmujące automatyczne identyfikowa-
nie danych, na ogół z wykorzystaniem kodów kreskowych i ich przekazywanie do systemu informatycznego, celem dalszego prze-
twarzania. Techniki ADC wydatnie wspomagają funkcjonowanie systemu WMS. 

Przykład hierarchii opakowaniowej produktu w systemie WMS 
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Tak postawiona problematyka wdrożenia systemu WMS powoduje, że większość budżetu wdroże-
niowego jest w pierwszej fazie wdrożenia konsumowana na rozwiązywanie problemów interfejsu, 
nie bardzo istotnych dla funkcjonowania systemu WMS w magazynie. W początkowej fazie eksplo-
atowania systemu WMS można równe dobrze mówić o interfejsie „papierowym” z powodzeniem 
realizowanym na gruncie dotychczas funkcjonujących dokumentów magazynowych typu Wz czy 
Pz6. Tym bardziej, że w tej fazie eksploatacji łatwe będą do zauważenia istotne dla interfejsu aspek-
ty, np. zbieżność czy rozbieżność struktur danych w ERP i w WMS. 

Zagadnienia interfejsu między ERP a WMS są oczywiście ważne, ale jego funkcjonalna istota pojawi 
się dopiero wtedy, gdy system WMS rzeczywiście zadziała w magazynie. Przy ograniczonym budże-
cie wdrożeniowym, co jest w przedsiębiorstwach MSP regułą, pojawia się niebezpieczeństwo, że 
większość środków zostanie spożytkowana na interfejs a meritum wdrożenia, czyli WMS + ADC po-
zostanie nie dokończone z braku finansowania.  

Oczekiwania inwestora, porządkującego swoje procesy magazynowe na gruncie informatyki, co do 
współbieżnego eksploatowania systemów ERP i WMS, są oczywiście zrozumiałe. Podstawowe dane 
o towarach powinny być przetwarzane w obu systemach identycznie lub co najmniej podobnie. 
Problem jednak leży w tym, że fizyczne produkty znajdują się w fizycznym magazynie i rzeczywiste 
ich opisy znajdują się w systemie WMS a zarządzanie nimi opiera się na wirtualnych danych wystę-
pujących w ERP. 

Obecnie trudno sobie wyobrazić przedsiębiorstwo, które nie posiada zintegrowanego informatycz-
nego systemu zarządzania klasy ERP. Głównym powodem wdrażania rozwiązań typu ERP jest moż-
liwość integrowania informacji pochodzących z wielu różnorakich działów przedsiębiorstwa, w któ-
rych zarządza się informacjami o fizycznych obiektach (towarach, produktach, materiałach). Jednak-
że przepływ informacji o fizycznym przepływie produktów między fizyczną halą produkcyjną i fi-
zycznym magazynem a procesem biznesowym, w przypadku posiadania jedynie systemu ERP często 
okazuje się niewystarczający. Firmy produkcyjne oczekują znacznie większego poziomu szczegóło-
wości aniżeli ten, który oferuje im system ERP. Z tego względu coraz częściej spotkać się można z 
obsługą hal produkcyjnych systemami typu MES a hal magazynowych systemami typu WMS, które 
dostarczają systemom nadrzędnym (ERP) bardziej szczegółowej, bieżącej i rzetelnej informacji bę-
dącej rezultatem informatycznej obsługi fizycznego przepływu obiektów w ujęciu logistycznym. 

Automatyzowanie fizycznych przepływów materiałowych 
poprzez zastosowanie technik ADC wymaga zastosowania 
w procesach ich przemieszczania towarów występujących 
w standardowych opakowaniach co do ich formy (opako-
wań jednostkowych, zbiorczych, palet itp.). Prawidłowa 
identyfikacja opakowań zawierających materiały nabiera 
wówczas szczególnego znaczenia, ponieważ większość ope-
racji w procesach obsługiwanych za pomocą technik ADC 
odbywa się z wykorzystaniem m.in. urządzeń skanujących 
kody kreskowe. W tego rodzaju rozwiązaniach, system 

                                                      

6
 Wz,Pz – klasyczne dokumenty zawierające polecenia wydania czy przyjęcia materiałów z/do magazynu. Zestaw dokumentów maga-

zynowych może być w różnych wdrożeniach różny. 

Wymagane środowisko automatycznej 
identyfikacji 
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WMS obsługujący zakres handlingowy7 oraz system ERP obsługujący zakres biznesowy powinny 
łatwo i bezbłędnie wymieniać między sobą dane o przemieszczanych opakowaniach z materiałami. 
Najkorzystniejszą wówczas sytuacją jest zastosowanie jednolitego modelu oznakowania wszystkich 
opakowań, możliwego do wykorzystania nie tylko we własnej hali produkcyjnej i we własnym ma-
gazynie, ale również w magazynach należących do innych przedsiębiorstw – kolejnych ogniw łańcu-
cha logistycznego. Najlepszym do celu rozwiązaniem są globalne standardy systemu GS18. 

Zawsze należy pamiętać, że składowane w magazynie opakowania zawierające materiały będą 
sprzedawane (biznes) i ekspediowane (handling) do innych magazynów zautomatyzowanych lub 
uniwersalnych i powinny tam być również prawidłowo „widziane” przez inne systemy informatycz-
ne. Powyższym stwierdzeniem niepostrzeżenie wkroczyliśmy w problematykę łańcuchów dostaw, w 
których ogniwami są magazyny, w których działają lub powinny działać systemy WMS. Zagadnienia 
te są dość obszerne i wymagają odrębnego omówienia (być może, że w następnym numerze kwar-
talnika). 

Wymiana towarów, z natury rzeczy fizyczna, obsługiwana systemami WMS, w odróżnieniu od wir-
tualnej wymiany danych, obsługiwanej systemami ERP, wymaga podjęcia szeregu działań pozwala-
jących na informatyczną obsługę trudnych niekiedy do przewidzenia zachowań magazynierów, za-
chowań, które niekiedy wynikają z konieczności dynamicznego reagowania na zaistniałe w proce-
sach magazynowych sytuacje. 

Wdrożenie systemu WMS nie jest zatem zadaniem łatwym. Wynika to z faktu, że realizowane w 
magazynach pozornie identyczne operacje, zachodzą w rozmaitej rzeczywistości, wynikającej z ak-
tualnej konfiguracji magazynu lub stylu prowadzenia biznesu. Bardzo częstymi są sytuacje, w któ-
rych inwestor nie wyraża zgody na wprowadzenie znaczących uproszczeń w działaniu magazynu, 
obawiając się, że uproszczenia te mogą nie zostać zaakceptowane przez jego klientów. Wynika to z 
faktu, że każdy magazyn, nawet funkcjonujący w określonym łańcuchu dostaw, działa wg indywidu-
alnych strategii, które dostawca systemu WMS musi zinformatyzować. W takim razie można powie-
dzieć, że wdrożenie systemu WMS w magazynie jest przede wszystkim przedsięwzięciem o charak-
terze projektowym, w którym ująć należy następujące, sekwencyjne w czasie, działania: 

1) Pierwszym zagadnieniem jest określenie potrzeb i oczekiwań przyszłych użytkowników systemu 
WMS. Pojęcie „użytkownik” jest bardzo szerokie, może to być kierownik magazynu czy magazy-
nier, ale również decydent odpowiedzialny za strategię działania całej firmy. Oczekiwania te, są 
często trudne do wyartykułowania, ponieważ przyszły użytkownik jeszcze nie wyobraża sobie, 
że jego magazyn może działać inaczej. 

2) Zdefiniowane oczekiwania użytkownika, muszą zostać poddane analizie możliwości ich pokrycia 
w oferowanej funkcjonalności systemu WMS. 

3) Z p. 2) wynika zakres prac dostosowawczych, oszacowanie wymaganego budżetu, czasu i do-
stępnych zasobów wykonawczych. 

                                                      

7
 handling – fizyczna obsługa przemieszczania materiałów w systemach magazynowych. 

8
 GS1 (Global System One) - międzynarodowy i międzybranżowy system standardów identyfikacji towarów, jednostek logistycznych, 

lokalizacji, usług, wykorzystujący tanie i popularne medium graficzne w postaci kodu kreskowego a ostatnio coraz częściej również 
inne media np. znaczniki radiowe RFID. 
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4) Wiedza o zakresie prac dostosowawczych pozwala na przygotowanie wstępnego harmonogra-
mu realizacji wdrożenia z podaniem punktów realizacyjnych i kontrolnych w zakresie działań 
projektowych. 

5) Kolejny krok, to zaplanowanie wdrożenia, czyli: 
a) Projekt i opis proponowanego rozwiązania z udziałem zespołu projektowego ze strony zle-

ceniodawcy (uzgodnienie podstawowych identyfikatorów, procesów, dokumentów, itp.). 
b) Testowanie przygotowanego rozwiązania w systemie z udziałem użytkowników końcowych 

w wyznaczonym fragmencie obiektu magazynowego. 
6) Po testach wyniknie zakres wykonania dodatkowych prac dostosowawczych. 
7) Po opracowaniu dostosowań następuje uruchomienie przetestowanego rozwiązania w całej 

przestrzeni magazynowej. 
8) Po uruchomieniu systemu, powinien następować stały rozwój działającego w magazynie syste-

mu WMS z uwzględnieniem sugestii poprawy, wynikającej z praktyki działania magazynierów, 
ale z uwzględnieniem strategii opisanej projekcie. 

 

Zagadnienia projektowe są niezwykle ważne, ponieważ w nich nakreślana jest cała strategia póź-
niejszego działania systemu WMS. W ogólnym zarysie zakres projektu wdrożenia systemu WMS 
powinien obejmować następujące zagadnienia: 

1. Zweryfikowanie istniejącego procesu magazynowania pod kątem automatycznej identyfika-
cji. 

2. Doprecyzowanie liczby i rozplanowanie punktów przechwytywania danych (projekt ADC). 
3. Zaprojektowanie oznaczeń dla kodów kreskowych dla wszystkich miejsc magazynowych. 
4. Zaprojektowanie oznaczeń kodowych dla wszystkich opakowań jednostkowych i zbiorczych, 

prawdopodobnie dotychczas nie identyfikowanych. 
5. Zaprojektowanie zawartości informacyjnej używanych dokumentów magazynowych. 
6. Zaprojektowanie interfejsu systemu WMS z system zewnętrznym (ERP). 
7. Określenie zakresu wdrożenia systemu, szkoleń, opieki posprzedażnej, itp. 

 

Zespół wdrażający zarówno ze strony dostawcy systemu WMS, jak i jego przyszłych użytkowników, 
musi charakteryzować się otwartością na zmiany i elastycznością we wdrażaniu nowych rozwiązań.  

Inwestor musi mieć świadomość celów, potrzeb i możliwości technicznych oraz finansowych przed-
sięwzięcia – „chcemy uzyskać to, co jest nam naprawdę potrzebne”. Należy być odpowiedzialnym za 
podjęte decyzje i angażować się w uzyskanie dobrego rezultatu projektu. Należy przewidywać ba-
riery, kontrolować bieżący postęp prac. Należy wzajemnie - zleceniodawca i zleceniobiorca - podno-
sić kwalifikacje w trakcie realizacji projektu – „obie strony się uczą”. Należy być otwartym na propo-
zycje usprawnień, zwłaszcza w zakresach wykraczających poza bramy magazynu a mające znaczenie 
dla sprawnej obsługi łańcucha dostaw. Wówczas wdrożenie WMSa będzie zagadnieniem „łatwym”. 

Z efektywnym system WMS wspomaganym technikami ADC mamy do czynienia wówczas, gdy: 

 Każde miejsce magazynowe jest identyfikowane unikalnym symbolem adresowym wyra-
żonym w kodzie kreskowym,  

 Każde opakowanie jednostkowe jest identyfikowane unikalnym numerem GTIN wyrażo-
nym w kodzie kreskowym,  
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 Każde opakowanie zbiorcze jest identyfikowane unikalnym numerem GTIN wyrażonym 
w kodzie kreskowym,  

 Każde opakowanie logistyczne jest identyfikowane unikalnym numerem SSCC wyrażo-
nym w kodzie kreskowym  

oraz wówczas, gdy konsekwentnie przestrzegana jest zasada, że każda czynność przemieszczenia 
opakowań zawierających pozycje materiałowe jest poprzedzana:  

 skanowaniem kodu kreskowego miejsca źródłowego, 

 skanowaniem kodu kreskowego z pobieranego opakowania z materiałem, 

 skanowaniem kodu kreskowego miejsca docelowego,  

 skanowaniem kodu kreskowego z dostarczanego opakowania z materiałem. 

Praca z tak wdrożonym systemem WMS jest pracą „łatwą” i przyjemną. 

©Jerzy Majewski 
Sierpień 2011 
 


