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Jak przekonać szefa, że magazyn powinien 

być zarządzany systemowo? 

Zadajmy sobie na wstępie pytanie: czy magazyn, w którym trzeba stosować coraz to bardziej 

skomplikowane rozwiązania techniczne jest dla właściciela (prezesa, szefa) firmy źródłem kosztów czy 

też miejscem, w którym dzięki tym rozwiązaniom koszty można obniżyć? 

Wiadomo, że każda współczesna działalność gospodarcza powinna przynosić zyski. Nadwyżki te mogą 

być w całości konsumowane lub akumulowane. Pełna konsumpcja zysków prowadzi do zapaści, 

niedoinwestowana firma się nie rozwija. Natomiast zyski akumulowane w sensownych celach 

inwestycyjnych prowadzą do ich powiększania. Na czym firma zarabia? Wiadomo, na sprzedaży taniej 

kupionych, przetworzonych lub wytworzonych towarów albo na sprzedaży określonych usług. 

Zatem wszelkie działania prowadzące do zwiększenia sprzedaży są korzystne. Uwzględniając w tym 

momencie również wszelkie aspekty sprzedaży fizycznych towarów metodami elektronicznymi, możemy 

odpowiedzialnie stwierdzić, że przeznaczone do sprzedaży towary gdzieś muszą być zgromadzone. Na 

ogół w magazynie. 

Argument koronny: tracimy pieniądze na złym składowaniu towarów 

Dopóki szef firmy postrzega zyskowność swojej firmy tylko poprzez przychody wynikające ze sprzedaży, 

dopóty trudno będzie znaleźć sensowne argumenty dla poprawy organizacji magazynowania. W takiej 

sytuacji koronnym argumentem będzie „wyprowadzenie” szefa firmy z jego gabinetu i „wprowadzenie” 

go do magazynu. Szef zobaczywszy, że zakupione towary niszczeją w fatalnie zorganizowanym 

magazynie, mieszczącym się w starym baraku lub innym budynku z tzw. odzysku, natychmiast podejmie 

działania naprawcze. 

Sytuacje, które ilustrują rysunki 1 i 2 nie należą do rzadkości. Sytuacje takie zdarzają się tam, gdzie szef 

traktuje magazyn, jako odległy mentalnie obiekt, w którym jego ludzie – magazynierzy jakoś sobie radzą, 

są jednostką niskokosztową a więc zwiększającą zyski. Niestety w ogólnym rozrachunku finansowym nie 

są brane pod uwagę kompleksowe koszty pracy, jaką trzeba wykonać w tak zorganizowanym magazynie, 

aby utrzymać wysoką dochodowość firmy. Tych kosztów nie widać, ponieważ kompensują je nie 

narzekający na swój los pracownicy. 

Dopiero w sytuacji, gdy obraz przedstawiony na rysunku 1. przyczyni się do ewidentnych strat 

wynikających ze zniszczenia zakupionych towarów, szef firmy zaczyna szukać rozwiązania. Zawsze jednak 

będzie oczekiwał sensownej argumentacji dla wprowadzenia drogich, jego zdaniem, elementów 

automatycznej identyfikacji. 

Argument priorytetowy: w magazynie zarządzanym systemowo zaoszczędzimy na pracy w ujęciu 

ogólnym 

Kluczowym w tym momencie argumentem będzie wykazanie szefowi (inwestorowi) wektora czynności, 

jakie należy wykonać w całej firmie, w związku z przyjęciem towaru do magazynu (zakupem) i jego 

wydaniem z magazynu (sprzedażą), nie omijając kompleksowych kosztów działań inwentaryzacyjnych. 
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Warto pamiętać, że drogie inwestycyjnie zastosowanie automatycznej identyfikacji w magazynie, jest 

wydatkiem jednorazowym. Rezultatem tej inwestycji będzie wyeliminowanie wszelkich prac 

dokumentowo-manulanych związanych z rejestrowaniem nie tylko przyjęć/wydań, ale wszelkich prac 

związanych z ich obsługą. Ilościowy zakres pracy jest na wektorze czynności określony, jako constans. 

Można jednak wykazać, których czynności nie trzeba dzięki technikom automatycznej identyfikacji 

wykonywać. Ilustruje to rysunek 3, na którym widzimy, może nieco wyidealizowany w ujęciu 

całościowym zakres prac, jakie należy wykonać, aby przyjąć, zarejestrować, rozliczyć i zaraportować 

przyjęcie towarów do magazynu. Podobny wektor czynności można wykonać dla operacji wydań 

z magazynu.  

 
Rysunek 1. Magazynowanie "chaotyczne"... 
źródło: Jerzy Majewski, opracowanie własne 
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Rysunek 2. Magazynowanie "prawie” uporządkowane 
źródło: Jerzy Majewski, opracowanie własne 

 

Rysunek 3. Wektor czynności w procesie przyjęć do magazynu 
źródło: Jerzy Majewski, opracowanie własne 
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Argumenty równie ważne: będą korzyści ogólne 

Zastosowanie technik identyfikacyjnych w magazynie a co za tym idzie również systemu 

informatycznego klasy WMS (bo tylko wtedy to ma sens) przynosi korzyści, które możemy określić 

intuicyjnie. Są to korzyści, do których po wdrożeniu firma dość szybko się przyzwyczaja, traktując je, jako 

coś naturalnego. Następuje naturalny wzrost poziomu obsługi klientów wynikający dostępu do 

rzeczywistych danych w trybie online czy też z redukcji błędów wydań. 

Ogólne korzyści można przedstawić szefowi w kilku kategoriach: 

 Bezbłędność dostaw – celem dla każdego użytkownika systemu WMS jest osiągnięcie 100% 
bezbłędności. Proces ten zaczyna się przed przyjęciem materiałów do magazynu od 
elektronicznej wymiany danych (w ERP) odnośnie zamówień, a następnie kontynuowany jest 
poprzez automatyczną weryfikację danych podczas przyjęcia materiałów, ich przesunięć, 
kompletacji, pakowania i wysyłki (w WMS). 

 Produktywność zasobów – zasoby to ludzie, sprzęt, powierzchnia, a także procesy. Przy 
wykorzystaniu systemu WMS MaGS1.Q pracownicy są bardziej produktywni, sprzęt 
wykorzystywany jest w optymalny sposób, powierzchnia wykorzystywana jest efektywnie, 
a procesy są zoptymalizowane. 

 Dane dostępne w czasie rzeczywistym – dane i transakcje przetwarzane są w czasie 
rzeczywistym. Pozwala to na natychmiastowe analizy i ułatwia podejmowanie właściwych 
decyzji.  

 Wyższy poziom obsługi klientów – system WMS pozwala na dokładne planowanie obsługi 
dostaw. Umożliwia rezerwację bram załadunkowych, przygotowanie materiałów dokładnie 
w odpowiednim czasie i miejscu.  

 Potencjalne oszczędności wynikające z wdrożenia systemu zarządzania magazynem kształtują 
się następująco:  

 Zredukowanie zapasów:     15 – 30% 

 Optymalizacja prac:       10 – 20% 

 Lepsze wykorzystanie przestrzeni składowania:   10 – 20% 

 Redukcja naprawiania błędnych działań do poziomu:    0 – 10% 

 Redukcja zniszczeń pozycji magazynowych:    25 – 50% 

 Wzrost dokładności dostaw:      10 – 50% 

 Redukcja błędnych danych w przedziale:    10 – 99% (zależy od 
stopnia zaangażowania użytkownika). 

 Rentowna inwestycja - Ponieważ koszty zarządzania łańcuchem dostaw stanowią około 7-15 % 
wartości sprzedaży, a koszty magazynowania mogą sięgnąć 2-3 %, implementacja systemu 
zarządzania magazynem WMS może przynieść oszczędności znacznie przekraczające nakłady na 
jego wdrożenie. 

Argumenty atrakcyjne: będą korzyści łatwo mierzalne 

Są to argumenty, które dość łatwo dotrą do zastanawiającego się nad wydatkowaniem środków na 

wdrożenie systemu WMS szefa firmy. Można się spodziewać, że korzyściami łatwo mierzalnymi będą: 
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Skrócony czas realizacji wysyłek towarów z magazynu o 20-30% 

 System WMS posiada precyzyjne informacje na temat miejsca przechowywania pozycji 
magazynowych.  

 Systemowa kontrola nad zleceniami transportowymi wpływa na krótszy czas realizacji wysyłek.  

 Nie występuje zjawisko czasochłonnego szukania artykułów przez personel magazynowy. 

Możliwość redukcji personelu magazynowego o 10-20% 

 Liczebność personelu może ulec redukcji ze względu na automatyzację wielu operacji 
magazynowych.  

 Urealnienie niekiedy zawyżonej obsady ze względu na dotychczasowe liczne ręcznie 
wykonywane operacje. 

 Nakład pracy na wykonywanie operacji magazynowych ze wspomaganiem systemu WMS ulega 
zmniejszeniu w stosunku do pracy przy użyciu tradycyjnych metod obsługi magazynu. 

Wyższy stopień realizacji zamówień klientów, który może osiągnąć poziom ponad 99% 

 W magazynach nieposiadających systemu WMS występuje zjawisko niepełnej realizacji zleceń 
klientów, co wynika za faktu, że system ERP nie posiada pełnej informacji online o rzeczywistym 
stanie magazynu.  

 Stan ilościowy w systemie ERP jest zwykle zawyżony, gdyż brakuje informacji o artykułach 
w naturalny sposób uszkodzonych lub o ubytkach z innych przyczyn - dane te ujawniają się 
dopiero po przeprowadzeniu inwentaryzacji.  

 Użycie systemu WMS powoduje, że stan ilościowy każdej pozycji magazynowej jest 
monitorowany zawsze z identyczną, większą dokładnością.  

 Przy prawidłowo zaprojektowanym interfejsie między systemem WMS a systemem ERP, 
informacja o stanie magazynowym zawsze jest pełna i dokładna w obu systemach, co powoduje, 
że poziom realizacji zleceń klientów zbliża się do 100%. 

Zmniejszenie liczby zgłaszanych reklamacji o 30-40% 

 Reklamacje klientów są w dużej mierze spowodowane pomyłkami w wydaniach, zachodzącymi 
w magazynie przy tradycyjnej obsłudze wydań. 

 System WMS stosujący metodę potwierdzania każdej operacji skanowaniem kodu kreskowego 
eliminuje znakomitą większość pomyłek.  

 Czynniki te mają swoje odzwierciedlenie w znacznie zmniejszonej liczbie reklamacji klienckich. 

Gwarantowane osiągnięcie zgodności stanu rzeczywistego ze stanem systemowym (w inwentaryzacji 

rocznej) na poziomie blisko 100% 

 Inwentaryzacja jest przeprowadzana w trakcie pracy systemu WMS w trakcie wykonywania 
zwykłych procesów magazynowych - w sposób ciągły.  

 Jeżeli występują różnice między stanem zarejestrowanym w systemie, a stanem rzeczywistym, 
to są wykrywane i korygowane na bieżąco. 
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 Inwentaryzacja roczna jest tylko potwierdzeniem ostatnio wykonywanych inwentaryzacji 
okresowych. Jest inwentaryzacją formalną. 

Skrócenie czasu przeprowadzania inwentaryzacji rocznej o 70-80% przy użyciu mobilnych terminali 

radiowych 

 Inwentaryzacja roczna przeprowadzana przy pomocy terminali radiowych sprowadza się do 
zeskanowania numeru miejsca i numeru nośnika zawierającego pozycje magazynowe dla 
wszystkich nośników znajdujących się na miejscach magazynowych.  

 Wykryte niezgodności (np. paleta znajduje się w rzeczywistości na innym miejscu niż wynika to z 
informacji systemowej) są korygowane na bieżąco w prosty sposób. Wyniki inwentaryzacji są 
online przekazywane do serwera systemowego, nie ma konieczność pracochłonnego 
wprowadzania arkuszy spisowych.  

 Całkowity czas przeprowadzenia inwentaryzacji ulega znaczącemu skróceniu. 

System WMS jest odporny na fluktuację personelu magazynowego 

 Przystosowanie do pracy nowego pracownika magazynowego zajmuje najwyżej kilka godzin. 

 Praca przy użyciu terminali radiowych sprowadza się do wykonywania nieskomplikowanych, 
powtarzalnych czynności.  

 Nie jest konieczna znajomość specyfiki pracy przedsiębiorstwa ani nawet znajomość cech 
fizycznych przechowywanych w magazynie artykułów.  

 Przeszkolenie do pracy nowego pracownika trwa nie dłużej niż jeden dzień.  

 Problem przechowywania wiedzy na temat stanu magazynu "w głowach" lub „w zeszytach” 
pracowników magazynowych jest zredukowany do zera. 

 Praca magazynu staje się niewrażliwa na wypadki losowe typu choroba czy odejście z pracy 
kluczowego użytkownika - informacja o właściwościach artykułów i miejscu ich przechowywania 
jest zawsze zawarta w systemie WMS i jest zawsze dostępna dla każdego uprawnionego 
użytkownika. 

Argumenty ostateczne: będą korzyści trudno mierzalne 

Są to argumenty, które należy wytoczyć, gdy już wydaje się, że wszystko stracone. Korzyściami trudno 

mierzalnymi, ale intuicyjnie widocznymi będą: 

Znaczące poprawienie kontroli nad bezpieczeństwem konsumenta składowanych w magazynie 

artykułów 

 W magazynach działających bez systemu WMS bardzo trudne, chyba nawet niemożliwe, jest 
działanie zgodnie z zasadą FEFO (First Expire First Output).  

 Bez systemu WMS spełnienie wymagań klientów co do akceptowanego przez nich poziomu 
pozostałego czasu przydatności wysyłanych towarów jest praktycznie niemożliwe.  

 Użytkowanie systemu WMS eliminuje w/w trudności - kontrola dat przydatności jest 
prowadzona na bieżąco, począwszy od wejścia towaru poprzez wszystkie operacje wewnątrz 
magazynowe aż po optymalny wybór towarów do wysyłki według dat przydatności. 

 Wymagana prawem unijnym (Dyrektywa 178/2002) konieczność utrzymania zdolności 
przedsiębiorstwa do śledzenia pochodzenia żywności (traceability), jest efektywnie realizowana 
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tylko przy wdrożeniu systemu WMS. Śledzenie pochodzenia towarów odbywa się w tle 
normalnej pracy magazynierów. 

Bezbłędność obsługi dostaw artykułów do magazynu 

 Proces obsługi dostaw zaczyna się jeszcze przed fizycznym przyjęciem towarów do magazynu na 
bazie elektronicznej wymiany danych (w ERP, jeśli jest użytkowany lub w systemie WMS).  

 W naturalny sposób proces obsługi dostaw jest kontynuowany poprzez automatyczną 
weryfikację danych podczas przyjęcia materiałów, ich przesunięć, kompletacji, pakowania 
i wysyłki (w WMS), z wykorzystaniem technik automatycznej identyfikacji (ADC). 

Wzrost możliwości pozyskania nowych klientów, którzy jako warunek rozpoczęcia współpracy stawiają 

odpowiedni poziom infrastruktury informatycznej w magazynie 

 Sieci supermarketów, duże koncerny międzynarodowe, są zazwyczaj w wysokim stopniu 
zinformatyzowane i oczekują również wysokiego poziomu infrastruktury informatycznej od 
współpracujących z nimi kontrahentów.  

 Przesyłanie dokumentów typu zamówienie czy zlecenie wydania towaru w wersji elektronicznej 
staje się dzisiaj warunkiem nieodzownym.  

 Tego typu wymagania są niemożliwe do spełnienia dla magazynów nie korzystających z systemu 
WMS.  

Zwiększenie stopnia zadowolenia klientów 

 Opisane wcześniej polepszenie wskaźników procentu reklamacji oraz stopnia realizacji zleceń 
skutkują większym stopniem zadowolenie klienta końcowego.  

 Jeżeli system WMS w pełni obsługuje standardy identyfikacyjne GS1, sprzyja to postrzeganiu 
magazynu obsługiwanego takim systemem przez klientów, jako magazynu otwartego na 
rozwiązania światowe. 

 Systemowa kontrola partii produkcyjnych oraz dat ważności (co jest niemożliwe do uzyskania w 
magazynie bez systemu WMS) sprawia, że klient postrzega obsługujący go magazyn, a więc 
również całą firmę, jako prowadzoną w sposób profesjonalny. 

Lepsze przystosowanie do sezonowych zmian koniunktury dzięki dużej elastyczności w zatrudnianiu 

personelu 

 Krótki czas szkolenia nowych pracowników sprawia, że zmiana obsady magazynu (zwłaszcza 
sezonowa) jest znacznie łatwiejsza.  

 Możliwe jest wykorzystywanie pracowników tymczasowych, co bardzo pomaga w elastycznym 
kształtowaniu zatrudnienia w magazynie.  

 Przystosowanie liczności pracowników magazynowych do rzeczywistych, nierzadko zmiennych 
potrzeb przedsiębiorstwa staje się łatwe i bezproblemowe. 

Podniesienie prestiżu przedsiębiorstwa 

 Praktycznie wszystkie nowobudowane magazyny i centra logistyczne są w dzisiejszych czasach 
wyposażane w systemy klasy WMS, najczęściej wykorzystujące mobilne terminale radiowe. Nie 
jest to już moda, czy luksus jak bywało kilkanaście lat temu, lecz jest to standard pracy w 
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magazynie. Zarządzanie magazynem w sposób tradycyjny na zasadzie papierowych kartotek 
magazynowych lub plików MS Excel jest dziś postrzegane, jako przestarzałe.  

 Wykorzystywanie w magazynie elementów gospodarki magazynowej z systemu ERP zaciemnia 
sytuację i nie jest już powodem do chwały. 

 Tylko system klasy WMS jest w stanie dostarczyć informację lepszą, pełniejszą i rzeczywistą.  

 

 

©Jerzy Majewski 

Grudzień 2013 

W tekście artykułu wykorzystano materiały pozyskane z firmy Quantum software S.A., dostawcy systemu 

WMS PRO Qguar. 

 


