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System WMS po latach 

Redaktor Naczelny kwartalnika zwrócił się do mnie z propozycją podjęcia dyskusji nad problemem, który może 

dotknąć lub już dotyka firmy eksploatujące w swoim magazynie system WMS. Innymi słowy, jak nie ulec 

„pierwszemu zauroczeniu” wynikającemu z faktu, że wyraźnie dostrzeżono już pierwsze efekty, które są 

pozornie niewymierne, ale intuicyjnie dają się przeliczyć na walutę, zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasu. 

Powszechnie wiadomo, że magazyn po wdrożeniu tam systemu WMS działa szybciej i dokładniej, zmniejszyła 

się liczba błędów, procesy są uporządkowane, praca magazynierów jest monitorowana, można planować 

zadania bazując na sugestiach systemowych. 

Jeżeli na efektywność i funkcjonalność systemu będziemy patrzeć w obszarze celów długoterminowych, a dla 

takiej perspektywy podjęto inwestycje w system WMS, to z biegiem czasu pojawiają się nowe efekty, które 

pozwolą firmie z niego korzystać przez dłuższy czas i być aktywnym uczestnikiem łańcucha dostaw, czyli 

bardziej partnerem dla dostawców/odbiorców niż tylko czynnikiem biznesowym. 

Tytuł niniejszego artykułu nawiązuje do problematyki, którą poruszałem też w książce „Informatyka dla 

logistyki”1. Tym razem jednak dotyczy ona zagadnień operacyjnego pojmowania logistyki, czyli na poziomie 

systemowego wspomagania obsługi procesów magazynowych. Ewentualne zagrożenia wynikające z 

wykorzystywania w firmie systemu klasy ERP już zostały opanowane.  

Czy istnieją zagrożenia wynikające z eksploatacji systemu WMS? 

Myślę, że takowe mogą wystąpić. Na wstępie musimy sobie jednak zadać pytanie: po co nam był ten WMS? 

Odpowiedzi na ogół są dwie: 

1. Budujemy nowy magazyn, więc trudno dzisiaj sobie wyobrazić jego działanie bez wsparcia 

systemowego. Decyzja o inwestycji w WMS wynika z naturalnego rozwoju firmy i stałego poszerzania 

rynku. Towary muszą być gdzieś zmagazynowane i to w uporządkowany sposób, aby zarządzać nimi 

nie tracąc na ich wartości (reguły FIFO lub FEFO). 

2. Budujemy nowy magazyn, bo jest okazja pozyskania dofinansowania unijnego. Decyzja o inwestycji w 

WMS wynika z potrzeb wtórnych. Ważniejsza jest nowa budowla magazynowa, w której pracownicy 

magazynowi będą działać na starych zasadach, ale w lepszych warunkach składowania. WMS w 

zasadzie nie jest niezbędny, jest czynnikiem o charakterze wymaganej dotacjami innowacyjności 

procesowej.  

Niekiedy pojawia się jeszcze jeden motyw: firma zdecydowała się wprowadzić porządek w swojej organizacji 

pracy. System ERP już okrzepł, znane są jego zalety. Jest tylko jeden z nim problem. Stany magazynowe 

zarejestrowane w systemie ERP nijak mają się do stanów rzeczywistych istniejących w magazynie. Handlowcy 

podejmują nierealne zobowiązania lub tracą okazję do zrobienia dobrego interesu (myślą, że w magazynie jest 

towar lub nie wiedzą, że w magazynie jest towar).  

Firma skontaktowała się zatem z doradcą zewnętrznym, który w minionym czasie zasugerował zakup z 

powodzeniem eksploatowanego obecnie systemu ERP. W firmie podjęto więc decyzję o zakupie 

systemu/modułu WMS. Napisałem specjalnie wyraz „zakupie”, podczas gdy powinienem napisać wyraz 

                                                           
1
 Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, wydanie III, 2008, rozdział pt.: „System ERP po latach”. 
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„wdrożeniu”. Wynika to z faktu, że firma eksploatująca system ERP postrzega magazyn przez pryzmat 

zapasów tam składowanych. Naturalną często tego konsekwencją jest nakierowanie się na dokupienie 

modułu obsługującego magazyn od dostawcy eksploatowanego z powodzeniem systemu ERP. Nie muszę 

chyba podkreślać, że ERPowy moduł obsługi magazynu nie jest funkcjonalnie porównywalny ze 

specjalistycznymi rozwiązaniami, jakie można znaleźć w systemie WMS.  

Prowadzenie projektu wdrożenia systemu informatycznego klasy WMS to zadanie, które wymaga 

specjalistycznej wiedzy, doświadczenia i czasu. Może się zdarzyć, że doradca, bazując na najlepszej swojej 

wiedzy o rozwiązaniach ERP, nietrafnie zdiagnozuje problemy magazynowe i zasugeruje wyrafinowane 

rozwiązanie WMSowe, ale polepszające jedynie relacje związane z aktualizowaniem stanów magazynowych 

do ERP. Podczas eksploatacji systemu może okazać się, że WMS w swych wymaganiach jest uciążliwy w 

obsłudze. Zasłyszane reakcje personelu magazynowego sprowadzają się niekiedy do stwierdzenia typu: „nie 

dosyć, że muszę przewozić palety, to jeszcze każą mi skanować te kody kreskowe…”. 

Wróćmy jednak do dwóch zasadniczych motywów podjęcia decyzji o WMSie. Motyw pierwszy, to decyzja 

wynikająca z przemyślnej strategii rozwoju firmy i racjonalnego postrzegania celów stosowania systemu WMS. 

Tutaj nie przewiduje się zasadniczych zagrożeń, które mogą pojawić się „po latach”. Dużo większy problem 

pojawi się w motywie drugim. Może to nastąpić dość wcześnie, ponieważ organizacja firmy nie jest mentalnie 

przygotowana do eksploatowania wyrafinowanych funkcji WMSa, zakup WMSa jest przykrywką do 

sfinansowania budowy nowego magazynu. Nie mówię, że decyzja o budowie nowego magazynu nie powinna 

zostać wygenerowana, częstymi są przypadki magazynowania drogich niekiedy towarów warunkach 

urągających wszelkim regułom organizacyjnym. Budowa samego magazynu jest wówczas racjonalna, ale czy 

zawsze w magazynie musi działać WMS? 

Stany magazynowe czy zarządzanie magazynem? 

Systemowa gospodarka materiałowa, czyli przechowywanie informacji o stanach magazynowych jest domeną 

„prostych” programów handlowo-księgowych lub „skomplikowanych” systemów ERP. W bazie danych tej 

klasy rozwiązań informatycznych przechowywane są informacje o stanie zapasów każdego z towarów (liczba 

dostępnych pozycji jednostkowych). W systemach ERP informacje te są wiązane z cenami wytworzenia lub 

zakupu, z symbolami partii produkcyjnych lub dokumentami dostawy. W tego typu rozwiązaniach większa 

waga przykładna jest do wartości towaru jednostkowego niż do fizycznych form opakowaniowych, w których 

towar jest magazynowany. 

Dla handlowców i księgowych kluczową jest wiedza o tym, czy dany towar jest dostępny do sprzedaży i za ile 

można go sprzedać. Ta grupa użytkowników systemu informatycznego nie wykazuje zainteresowania, gdzie 

fizycznie ten towar jest składowany lub w jakich opakowaniach zbiorczych występuje. Niektórzy księgowi 

często nie wiedzą nawet jak towar wygląda, znają go jedynie z zapisów na fakturach. 

Systemowa gospodarka magazynowa, czyli przechowywanie informacji o lokalizacjach, w których znajduje się 

towar występujący w różnych postaciach opakowaniowych jest domeną „skomplikowanych” jednak 

systemów WMS. W systemach WMS są przechowywane dane o zapasach rzeczywistych, czyli tego, co 

fizycznie znajduje się na półkach regałowych i w innych miejscach magazynu. Taka funkcjonalność 

determinuje jednak konieczność rzetelnego rejestrowania danych, często z wykorzystaniem technik 

automatycznej identyfikacji. Jest to w pewnym sensie utrudnieniem pracy magazynierom, zwłaszcza, gdy 

wdrożony system WMS został wybrany lub dostosowany nieracjonalnie. 
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W magazynie raczej nie ma informacji o cenach składowanych towarów, z naturalnych powodów, informacja 

ta jest przed magazynierami celowo ukrywana. Zatem WMSowe stany magazynowe nie są w pełni atrakcyjne 

dla handlowców i księgowych. Stąd konieczność sprawnego interfejsu na linii ERP/WMS/ERP, stąd też wynika 

przeświadczenie, że lepiej mieć jeden system ERP dla celów handlowania i magazynowania jednocześnie. 

Jeżeli jednak w magazynie składowane są towary cenne lub istotne dla bezpieczeństwa przyszłych ich 

konsumentów, to sposób zarządzania tymi towarami w magazynie staje się zagadnieniem kluczowym. W 

gospodarce magazynowej znacznie ważniejsze są informacje, gdzie dany towar aktualnie jest składowany, w 

jakiej postaci opakowaniowej występuje, w których lokalizacjach magazynowych znajdują się towary 

najstarsze (FIFO) lub te, których okres świeżości jest krytyczny (FEFO). 

Uporządkowane systemowo składowanie towarów pozwala na uzyskanie rzeczywistych efektów, o których 

wspomniałem na początku. Związane jest to jednak z pewną uciążliwością wykorzystywania systemu WMS, 

zwłaszcza wspomaganego technikami automatycznej identyfikacji. 

Przy niskim poziomie skomplikowania procesów magazynowych możliwe jest zarządzanie magazynem 

bazujące na orientacji topograficznej magazynierów. Jeżeli dzień w dzień wykonują powtarzalne operacje a 

magazyn jest zasilany szybko rotującymi towarami, wdrożenie w takim magazynie systemu WMS faktycznie 

jest dyskusyjne. Chyba, że dla celów zarządzania całą firmą jest to uzasadnione, wówczas „interes” 

magazynierów schodzi na drugi plan. 

Po przekroczeniu jednak, różnej dla każdego magazynu, masy krytycznej, co z biegiem czasu często występuje, 

bez wyrafinowanej funkcjonalności WMS-owej trudno jest mówić o racjonalnej gospodarce magazynowej. 

Czy istnieje idealny system magazynowy? 

Odpowiedź jest prosta: tak, ale trudno jest wymienić jego nazwę. Wynika to z faktu, że idealnym systemem 

WMS jest ten, który został dopasowany do organizacji magazynu lub ten, dla którego organizacja magazynu 

została przystosowana. Zagadnienie staje się bardziej skomplikowane, niż by się wydawało, jeżeli magazyn 

będziemy postrzegać nie, jako składowisko towarów, nawet dobrze zorganizowane lecz, jako jedno z ogniw 

łańcucha dostaw.  

Wstępne zauroczenie faktycznym wspomaganiem pracy magazynu funkcjami informatycznymi szybko 

przeradza się w konieczność rozwiązywania problemów, które istniały wcześniej, ale których nie dostrzegano. 

Towary w magazynie nie pojawiają się przypadkowo. Zawsze są dostarczane przez dostawcę, są składowane w 

magazynie skąd są ekspediowane do odbiorcy. W takim krótkim, trzy ogniwowym łańcuchu dostaw, 

wymieniane są towary i informacje o nich. Taka jest podstawa logistyki.  

W „idealnym” systemie WMS przyjęcia towarów powinny odbywać się bezproblemowo i szybko. Zatem 

system WMS od razu powinien być wyposażony w funkcje automatycznej identyfikacji, odczytujące kody 

kreskowe z etykiet nadanych przez dostawcę. I tuta pojawia się problem. 

Z biegiem czasu nasi odbiorcy zaczynają wymagać stosowania standardów identyfikacyjnych stosowanych na 

etykietach z kodami kreskowymi. Taki wymóg musimy rozpatrzyć pozytywnie, takie są reguły rynku 
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otwartego2. Zatem z biegiem czasu stajemy przed problemem weryfikacji eksploatowanego systemu WMS. 

Występuje konieczność dokonania oceny, czy dysponujemy systemem otwartym, czyli akceptującym 

uzgodnione w skali międzynarodowej reguły oznaczania pozycji towarowych i logistycznych. Odpowiedź 

negatywna świadczy o tym, że przed laty, w okresie fascynacji nowym WMSem nie dostrzeżono zagrożeń 

wynikających z konieczności obsługi otwartych łańcuchów dostaw. Po latach występuje konieczność 

dokonania niekiedy drogich dostosowań lub wymiany WMSa na inny model. Pozostaje jeszcze jedna 

możliwość: zrezygnować z wymagającego klienta i niczego nie zmieniać. Jest to perspektywa 

krótkoterminowa, problem wcześniej czy później wróci. 

W dłuższej perspektywie czasu liczy się rozwiązanie a nie system WMS 

Zauroczenie pierwszymi sukcesami wynikającymi z eksploatacji systemu WMS może dość wcześnie przerodzić 

się w udrękę magazynierów. Nie każde wdrożenie systemu WMS spełnia oczekiwania, z którymi firma 

startowała do wyboru adekwatnego systemu WMS.  

Nie zawsze jest to skutkiem błędów popełnionych przez firmę wdrażającą system WMS. Często to klient nie 

potrafił jasno sprecyzować swoje oczekiwania. Jest to naturalne, bowiem klient nie znając możliwych 

funkcjonalności systemów WMS formułuje oczekiwania, które generują potrzebę dostosowań systemu do 

tych oczekiwań, co zawsze jest kosztowne. 

Dla dostawcy systemu jest to sytuacja korzystna, zarobi dodatkowe pieniądze, podczas gdy można było 

nakierować oczekiwania na istniejącą funkcjonalność lub zaprojektować i uzgodnić z klientem nową 

organizację pracy magazynu zgodną ze standardową funkcjonalnością wybranego systemu WMS. 

Decydując się na zakup samochodu, definiujemy swoje oczekiwania, ale często musimy je dostosować do 

oferty sprzedawcy, wybieramy określony model samochodu. W drobnym zakresie możemy uzyskać 

dostosowanie samochodu do swoich oczekiwań, ale na ogół ogranicza się to do dołożenia standardowych 

urządzeń polepszających komfort jazdy. Oczekiwanie, że nasz samochód osobowy będzie wykorzystywany 

również do obsługi karawaningu będzie nieracjonalne, a na pewno znacznie zwiększy koszty dostosowania. 

Decydując się na zakup systemu WMS, również definiujemy swoje oczekiwania, ale powinniśmy je 

dostosować do oferty dostawcy. W drobnym zakresie możemy uzgodnić dostosowanie systemu do naszej 

organizacji, ale na ogół ogranicza się to do dołożenia standardowych modułów lub funkcji na etapie 

konfigurowania systemu, polepszających możliwość wykorzystania systemu. Oczekiwanie, że nasz WMS już w 

pierwszym etapie użytkowania obsłuży wszelkie strategie magazynowania, łącznie z „myśleniem” za 

magazyniera, raczej będzie przedwczesne, a na pewno znacznie zwiększy koszty dostosowania. 

                                                           
2
 Na otwartym rynku logistycznym realizowana jest swobodna wymiana towarów, ale identyfikowanych wg zasad 

międzynarodowych, np.: zgodnie z GS1. Pozycja towarowa oznakowana wg zasad GS1 może być przemieszczana w 
dowolnych łańcuchach dostaw i zawsze będzie prawidłowo interpretowana. Producent działający na rynku 
otwartym (globalnym), wytwarzający jakąś pozycję towarową nie wie jakie będzie ostateczne ogniwo w globalnych 
sieciach dostaw, w których ta pozycja będzie przemieszczana. Nie wystarczy "umówić" się co do sposobu 
oznaczenia wygenerowanej pozycji z jej bezpośrednim odbiorcą, ponieważ nie mamy pewności, czy ów odbiorca nie 
przekaże tej pozycji gdzieś w głąb sieci dostaw. Zatem wytworzona przez producenta pozycja towarowa powinna 
być oznakowana wg zasad obowiązujących globalnie, czyli wg GS1. Tak funkcjonuje otwarty rynek logistyczny, na 
którym działają otwarte systemy informatyczne. 
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Niedostosowanie oczekiwań do oferowanej funkcjonalności systemu bierze się z braku jasno sprecyzowanych 

celów głównych i cząstkowych, jakie mają zostać osiągnięte po wdrożeniu systemu WMS. Częstym błędem 

popełnianym na samym początku, jest ustawianie systemu WMS, jako celu samego w sobie, podczas gdy o 

sukcesie decyduje sposób jego wdrożenia. Cele klienta zrozumiałe dla dostawcy pozwalają uniknąć wielu 

rozczarowań, których zniwelowanie z czasem jest coraz mniej realne. 

Z biegiem czasu rośnie świadomość użytkowników WMSów. Po kilku latach eksploatacji już rozumieją, czego 

powinni oczekiwać formułując przed laty swoje wymagania. Tym bardziej, że obecne potrzeby firmy są już 

inne niż kiedyś. 

Po latach ujawnia się słaba wydajność systemu 

Zauroczenie nową organizacją pracy magazynu wspomaganą systemem WMS połączone z entuzjazmem 

wdrożeniowym przykrywa realne zagrożenie, jakim jest spowolnienie pracy systemu. O ile w początkowej 

fazie wdrożenia testowane były wszystkie funkcje i wydawało się, że istniejący interfejs z użytkownikiem, 

interfejs z ERP i aplikacja terminalowa razem wzięte nie będą stanowić problemu, o tyle wzrost zleceń 

magazynowych i rozwój osobowy personelu magazynowego może spowodować znaczące opóźnienia w 

realizacji zleceń. Krótkie przerwy w działaniu aplikacji nie stanowią problemu, ale po zwiększeniu liczby 

pracowników i liczby zamówień opóźnienia te dają się bardziej odczuć. Dotyczy to nie tylko operacji 

wykonywanych w magazynie, ale także wszelkiego rodzaju generowania informacji zbiorczych w postaci 

raportów.  

Po latach pojawiają się koszty modyfikacji 

Z biegiem czasu rosną wymagania użytkowników, którzy dostrzegli już w WMSie duże potencjały użytkowe. 

Wcześniej nie sformułowali tych wymagań w specyfikacji oczekiwań, ponieważ nie wiedzieli, co można 

uzyskać z WMSa, poza typowym wspomaganiem operacji magazynowych. Po latach te typowe funkcje już są 

opanowane, rozrosła się baza danych, można uzyskiwać ciekawe zestawienia statystyczne czy prognostyczne 

przedstawiane w postaci rozmaitych raportów. Niekiedy ujawniają się niedogodności użytkowe wynikające z 

zachowawczego sformułowania oczekiwań przez działający przed kilku laty zespół wdrożeniowy.  

Pojawia się problem modyfikacji systemu polegającej na wzbogaceniu go o nowe funkcje, których system nie 

oferuje a które są dla nas niezbędne. Takie modyfikacje systemu zawsze będą miały charakter projektów 

twórczych, co z natury rzeczy przekłada się na wyższe koszty uzyskania aniżeli prosta konfiguracja 

dostosowawcza. WMSy, które powstawały pod określone zastosowania i są słabo sparametryzowane, co ma 

miejsce w przypadku rozwiązań tańszych lub „młodszych”, na pewno po latach wymagać będą mniejszych lub 

większych modyfikacji. Dlatego właśnie podczas negocjacji przedwdrożeniowych powinno się akcentować 

możliwości i reguły rozwojowe systemu lub powinno się dostrzec oferowany potencjał systemu nawet, jeżeli 

pewne funkcje dzisiaj wydają się być nadmiarowe. Za kilka lat mogą okazać się zbawienne. W tej samej cenie. 

Być może, że trzeba będzie nawet podjąć decyzję o zamianie istniejącego WMSa na inny. Teraz już bogatsi w 

doświadczenie, wiemy, czego tak naprawdę oczekujemy. 

Po latach ujawniają się ograniczenia systemowe 

Zakupiony w minimalnej cenie i wdrożony przy niskich nakładach system WMS funkcjonuje w magazynie na 

tyle, aby rejestrować dane nanoszone na dokumentach papierowych i drukować dokumenty z danymi 
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pochodzącymi z systemu. Tak też można działać. Po latach jednak się okazuje, że nasza firma się rozwija, 

inwestuje w nowe magazyny, rośnie rynek odbiorców. Tak zwana „ręczna” praca WMSa już nie jest 

efektywna. Podjęto decyzję o zainstalowaniu sieci radiowej i wyposażeniu magazynierów w terminale 

mobilne. Niestety, ale eksploatowany WMS nigdy nie oferował takiej funkcjonalności. Przed laty, podczas 

wyboru systemu, dokonano błędnej oceny sytuacji, zauroczono się niską ceną zakupu i wdrożenia systemu. 

Ten koszt można uznać za stracony. Trzeba wymienić system. Modyfikowanie istniejącego do poziomu 

automatyzacji pobierania danych raczej nie jest celowe. 

Po latach cierpimy z braku serwisu 

Każdy dostawca systemu WMS (i każdego innego) oferuje swoje usługi serwisowe. Okresowe lub ciągłe 

przeglądy bazy danych i zarejestrowanych raportów błędów dają zarówno dostawcy jak i użytkownikowi 

określony komfort pracy. Niekiedy w ramach obsługi serwisowej realizowane są drobne, ale niezbędne, 

bieżące modyfikacje systemu, a pracownik serwisu zawsze świadczy użytkownikowi pomoc doraźną. Serwis 

jednak kosztuje. Czas pracy serwisantów poświęcony użytkownikom WMSa jest czasem pracy na rzecz firmy 

eksploatującej system. Za to oczekiwane jest uzgodnione wynagrodzenie. 

Korzystanie z usług serwisowych oczywiście nie jest obowiązkowe. Na etapie zakupu i wdrożenia wydaje się, 

że wszystko zostało omówione i po przeprowadzeniu testów akceptacyjnych nie ma żadnych wątpliwości. 

System działa prawidłowo. 

Po latach okazuje się jednak, że użytkownicy działali od strony formalnej prawidłowo, ale zgromadzone dane 

wydatnie spowalniają działanie systemu. Przed laty dokonano błędnej oceny sytuacji i zaoszczędzono na 

serwisie. Teraz trzeba ten błąd naprawić, ponieść serwisowy koszt doprowadzający bazę danych do zawartości 

pozwalającej na normalne użytkowanie WMSa. 

Dla dostawcy systemu brak przychodów wynikających ze świadczenia usług serwisowych to brak wsparcia 

finansowego dla rozwoju oprogramowania, co niekiedy przekłada się na smutną konieczność opuszczenia 

rynku dostawców systemów WMS. 

Po latach narzekamy na brak algorytmów optymalizujących 

Oferowane na rynku systemy klasy WMS dzielą się zasadniczo na dwie grupy: systemy proste, łatwe do 

wdrożenia i tanie oraz systemu skomplikowane, trudne do wdrożenia i drogie. Taki binarny podział nie jest 

adekwatny do rzeczywistej oferty dostawców WMS. Zapewne jest wiele odmian pośrednich oscylujących w 

jedną lub w drugą stronę tego podziału. Nie to jednak jest istotne. Ważnym aspektem, który pojawia się po 

latach eksploatacji systemu WMS jest potrzeba uzyskania bardziej wyrafinowanych funkcji aniżeli zwykłe 

rejestrowanie przemieszczeń towarów w magazynie, nawet wspomaganych technikami automatycznej 

identyfikacji. 

Po latach okazuje się, że rozrost firmy zaskutkował rozbudową magazynu i zatrudnieniem znacznej liczby 

magazynierów. Ich drogi operacyjne zaczynają się krzyżować a kompletacje trwają za długo. Użytkownik 

oczekuje, że jego WMS potrafi zoptymalizować działania magazynierów. I tutaj mamy dwie opcje: w 

eksploatowanym systemie istnieją funkcje optymalizacyjne, potrzebne są tylko konsultacje dostawcy, który 

pomoże je wdrożyć albo nasz system nie potrafi zoptymalizować operacji magazynowych. W drugiej opcji 

pozostaje jedynie odstąpić od takiego oczekiwania lub wymienić system. 
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W niedużych magazynach, gdzie działa kilku magazynierów, a rotacja towaru jest ustalona na poziomie 

akceptowalnym dla percepcji człowieka, proste rozwiązanie WMSa jest wystarczające – człowiek sam 

optymalizuje swoje działania. W magazynach dynamicznie rozwijających się, gdzie jednocześnie działa 

kilkudziesięciu magazynierów, lepsze zastosowanie znajdzie raczej system, który sam zarządza zadaniami, 

wybiera i przekazuje polecenia do wykonania właściwym w danym momencie pracownikom. 

Podczas kalkulowania opłacalności inwestycji w bardziej wyrafinowany system WMS należy wziąć pod uwagę 

szacowane oszczędności i zyski zarówno mierzalne, jak i niemierzalne wynikające z wdrożenia nowego 

systemu WMS już na etapie jego wyboru. 

Podsumowanie 

Jakie wnioski mogą się nasuwać z lektury powyższego tekstu? Spróbujmy coś zaproponować, postrzegając 

system WMS, jako inwestycję długoterminową, otóż: 

 Systemy WMS są skomplikowane, ponieważ skomplikowana jest substancja, w której działają. 

 W magazynie, pozornie typowym, dzieje się wiele operacji nietypowych, wynikających z 

wewnętrznych ustaleń, strategii działania, specyfiki produktowej, przyzwyczajeń, warunków 

lokalowych, rodzaju wyposażenia magazynu, poziomu intelektualnego personelu czy dążenie do 

podniesienia stopnia konkurencyjności. 

 System WMS powinien być algorytmicznie przygotowany na wiele sytuacji nietypowych, powinien 

jednakowo dobrze działać w różnych technologiach magazynowania. Powinien też oferować funkcje 

agregujące dane pozyskiwane w tle normalnej pracy magazynierów. 

 System WMS przede wszystkim nie powinien utrudniać pracy personelowi magazynowemu. 

 Potencjalni użytkownicy systemu WMS nie do końca wiedzą, czego powinni oczekiwać od systemu. 

Wiedzę tę użytkownicy pozyskują z biegiem czasu. 

 Decydując się na zakup systemu WMS należy patrzeć długoterminowo. Jeżeli nawet w bieżącym 

momencie oferowana funkcjonalność wydaje się być nadmiarową, po latach okaże się, że jest 

niezbędna. 

 Pozornie łatwiej jest przekonać inwestora do wydania pieniędzy na tańszy system, ale znacznie 

trudniej jest go przekonać do ciągłego z biegiem czasu inwestowania w modyfikowanie „słabego” 

systemu. 

 Modyfikacje dedykowane zawsze są kosztowne, mają charakter prac twórczych, wymagają 

testowania i poprawek. 

 Pozornie trudniej jest przekonać inwestora do wydania pieniędzy na drogi system, ale znacznie 

łatwiej jest mu uświadomić, że tę kwotę wydaje tylko raz. Taki system ma wiele pozornie 

nadmiarowych funkcji, których atrakcyjność ujawni się z biegiem czasu. 

 Na pewno nie warto oszczędzać na serwisie. Stała opieka serwisowa ze strony dostawcy powoduje, że 

stajemy się dla niego klientem priorytetowym. W perspektywie długoterminowej możemy więcej 

zyskać niż tracić ponosząc koszty związane z opłata serwisową. 
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 Tak, jak nasze samochody wymagają okresowego przeglądu pod względem zużywania się części, tak i 

nasze WMSy powinny być okresowo przeglądane pod względem poprawy wydajności systemu. 
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