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Czy ADC rozwiązuje wszystkie problemy? 

I tak i nie. Odpowiedź na tytułowe pytanie została udzielona. Jednak nie jest jed-

noznaczna. W takim razie tak czy nie? Gdyby problem dotyczył tylko magazynu w 

ujęciu informatycznym, to dużo łatwiej byłoby uzyskać jednoznaczność tej odpo-

wiedzi. Wiadomo, że w informatyce jednoznaczność jest oczywista, albo jest 1 al-

bo jest 0. Ale jeżeli mamy mówić o informatyce stosowanej w magazynie, to z po-

jęciem jednoznaczności zaczynamy mieć pewien problem. Realizowane tam ope-

racje magazynowe wykonywane są w warunkach żywiołowych, w obliczu stałych 

zakłóceń, dużego tempa pracy, presji czasowych, odporności na pomyłki w wyda-

niach i wielu innych zjawiskach. 

Zatem tytułowe pytanie wymaga jak zwykle szerszego skomentowania. 

Omijając sprytnie różne podręcznikowe definicje, podzieliłbym magazyny na dwie zasadnicze 

grupy: 

1. Magazyny doskonale zorganizowane, uporządkowane, w których pozycje maga-

zynowe są składowane w sposób przewidywalny, które są zinformatyzowane, w 

których informatyka – przez wzgląd na genetyczne uporządkowanie nie jest po-

trzebna (zdjęcie z lewej strony). 

2. Magazyny niedostatecznie dobrze zorganizowane, słabo uporządkowane, w któ-

rych pozycje magazynowe są składowane dość swobodnie, które nie są zinforma-

tyzowane, w których informatyka – przez wzgląd na genetyczny bałagan powinna 

być potrzebna (zdjęcie z prawej strony). 

    

źródło: ze zbiorów własnych autora. 
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Pozornie wydawałoby się, że informatyka z natury rzeczy uporządkowana, dobrze sprawdza się 

w obiektach dobrze uporządkowanych. Zapewne tak jest, ale są to rozwiązania informatyczne, w 

których wszystko z góry wiadomo, w których występują dość proste, żeby nie powiedzieć prymi-

tywne algorytmy lokalizacyjne. Banał. Inaczej rzecz się ma, gdy stawiamy sobie za zadanie zin-

formatyzowanie tzw. bałaganu. Ktoś może powiedzieć, że tak się nie da, że najpierw trzeba 

wszystko uporządkować, przygotować dla zastosowań informatyki, aby system magazynowy 

„nie miał problemów”. Podejście równie banalne i nudne. 

Prawdziwą sztuką jest mieć system informatyczny, który akceptuje naturalne nieuporządkowa-

nie i poprzez swoje algorytmy, w powiązaniu z technikami zewnętrznymi, sankcjonuje ów „bała-

gan”, dając nam odczucie ładu. Wystarczy, że wiem, gdzie co się znajduje, aby powiedzieć, że 

mam porządek. Znana jest powszechnie sytuacja, gdy niespodziewanie ktoś zrobi nam „porzą-

dek” na biurku. Przedtem wszystko było jasne, była wiedza o tym gdzie co się znajduje. Teraz 

tego nie wiadomo. Widać, że pojęcia „porządek” i „bałagan” są pojęciami względnymi. 

Zapyta ktoś czy ten przydługawy wstęp w końcu ma jakiś związek z tytułem tego felietonu? Mo-

im zdaniem ma. Przejdźmy zatem do meritum. 

Wiedza o tym gdzie co się w magazynie znajduje jest dość prosta do osiągnięcia, jeżeli podej-

dziemy do problemu metodycznie. Zamieszczone powyżej zdjęcie (z lewej strony) obrazuje sytu-

ację, w której metodą przyrostową w jakimś układzie współrzędnych, możemy dotrzeć do po-

szukiwanego, regularnego obiektu logistycznego. Warunek jest tylko taki, aby podczas umiesz-

czania tego obiektu w wybranym miejscu określić współrzędne tego układu. Zdjęcie z prawej 

strony obrazuje sytuację, w której już nie wystarczy sam układ współrzędnych. Tam, w określo-

nym miejscu składowania, znajdują się obiekty nieregularne. System poza koordynatami adre-

sowymi potrzebuje jeszcze dodatkowej informacji: czy znajduje się tam obiekt, którego poszuku-

ję? Czy w tym „bałaganie” odszukam to, co jest potrzebne? Odpowiedź będzie twierdząca, jeżeli 

w istniejącej technologii składowania zastosowano techniki automatycznej identyfikacji, często 

określane terminem ADC (Automatic Data Capture), dla obiektów tam składowanych. 

Elementy składowe technik ADC. 

Efektywnego zarządzania współczesnym magazynem zawsze 

działającym w jakimś systemie  logistycznym nie da się 

obecnie realizować bez wspomagania mniej lub bardziej 

wyrafinowaną techniką informatyczną. Powszechnie wia-

domo, że zarządzanie firmą samo w sobie niewiele jest war-

te, jeżeli nie opiera się na rzeczywistych danych. 

We współczesnych magazynach 

obsługiwanych informatycznie, poza 

danymi o zapasach zarejestrowa-

nymi w systemie ERP, trzeba rów-

nie sprawnie zarządzać danymi o 

rozmieszczeniu tych zapasów, 

zarejestrowanym w systemie WMS. 
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Logistyczne zarządzanie współczesną firmą wspomagane jest na ogół systemem informatycznym 

klasy ERP1. Systemy te operują danymi opisującymi obiekty działania firmy poprzez funkcje ich 

zakupu, wytwarzania czy sprzedaży. Obiektami tymi są produkty, towary, artykuły czy w inny 

jeszcze sposób określane przedmioty (egzemplarze) fizycznie przechowywane w magazynie. 

Wiadomo, że każda firma, handlowa czy produkcyjna, zawsze gdzieś korzysta z usług magazy-

nowych. Przedmioty jej działania w zakresie zakupów, produkcji czy sprzedaży zawsze znajdują 

się w fizycznym magazynie a dane o przedmiotach jej działania znajdują się w magazynie wirtu-

alnym, czyli w bazie danych systemu ERP. 

Połączenie tych dwóch logicznie zbieżnych lokalizacji, ale fizycznie dość odległych, to zadanie dla 

współczesnej informatyki magazynowej połączonej z wyrafinowanymi niekiedy technikami au-

tomatycznej identyfikacji. Nowocześnie zarządzany magazyn to informatyczne połączenie 

w jedną całość funkcji typowych dla systemu ERP z funkcjami typowymi dla systemu WMS2. Sys-

tem WMS jest wówczas zasilany z jednej strony zadaniami otrzymanymi z ERP a z drugiej strony 

danymi pozyskanymi przez techniki ADC w wyniku fizycznych realizacji tych zadań. 

Techniki automatycznej identyfikacji  

Automatyczna identyfikacja w magazynie (ADC) jest dziedziną zastosowanego tam rozwiązania 

informatycznego (najczęściej klasy WMS), której zadaniem jest bezbłędne przechwycenie da-

nych ze świata rzeczywistego do świata wirtualnego (informatycznego). Dzieje się to dość szyb-

ko, ponieważ czas trwania skanowania kodu kreskowego lub odczytu kodu elektronicznego mie-

rzy się w milisekundach. Ten krótki czas działania na danych występujących na rzeczywistych 

postaciach opakowaniowych musi być obwarowany niezwykle rozbudowanymi algorytmami 

zapewniającymi poprawność zapisu pozyskanych danych na dysku komputerowym (w bazie da-

nych systemu informatycznego). Należy pamiętać, że fakt samego odczytu kodu kreskowego czy 

elektronicznego nie pozostawia technicznych wątpliwości. W systemach ADC stosowane są roz-

maite technologie pozwalające na łatwe przejęcie danych identyfikujących obiekty fizyczne 

i przekazanie ich do przetwarzania przez systemy informatyczne. Wszystkie dostępne skanery są 

tak skonstruowane, aby bezbłędnie odczytały zakodowane w dowolnym symbolu dane. Zarów-

no dane poprawne jak i dane błędne. Rolą algorytmów systemu informatycznego jest spraw-

                                                      

1
 ERP (Enterprise Resources Planning) – rozbudowana pod względem funkcjonalnym kategoria systemów infor-

matycznych, służących do obsługi przedsiębiorstwa pod  kątem  zarządzania nim, jako całością, nieszczególnie za-

projektowana do wykorzystywania w magazynach; główne obszary oddziaływania systemów ERP, to zasoby fi-

nansowe, kontrolingowe, kadrowe oraz planowanie procesów wytwórczych i sprzedażowych.  
2
 WMS (Warehouse Management System) – kategoria systemów informatycznych szczególnie zaprojektowana do 

obsługi procesów magazynowych. System WMS wykorzystywany łącznie z technikami ADC wydatnie wspomaga 

zarządzanie pracą fizycznego magazynu. 
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dzenie, czy odczytane dane są adekwatne z oczekiwaniami. A co się może wydarzyć podczas 

automatycznej identyfikacji? Wiele przypadków, z których niektóre można przewidzieć, np.: 

 na opakowaniu pozycji materiałowej nie ma kodu kreskowego – dane trzeba wprowadzić 

„ręcznie”, 

 w istniejącym kodzie kreskowym zapisane są niejednoznaczne dane – np. wewnętrzny 

numer nośnika paletowego nadany przez dostawcę, istnieje niebezpieczeństwo zdublo-

wania tego numeru, 

 istniejący kod kreskowy jest nieczytelny dla skanera – dostawca zastosował znaczące od-

stępstwo od normy technicznej kodu kreskowego lub zastosował niekontrastowe kolory 

kresek i tła, 

 symbol kodu kreskowego umieszczony na krawędzi opakowania i na dwóch płaszczy-

znach – skaner nie odczyta fragmentu kodu, 

 istniejący kod kreskowy został naklejony niechlujnie, istnieją pofałdowania – skaner nie 

odczyta prawidłowo zawartości kodu, 

 etykieta z kodem kreskowym występuje pod nieprzezroczystą folią – światło laserowe 

nie odbija się od folii lub odbija się nieregularnie, 

 symbol kodu kreskowego umieszczono w miejscu trudno dostępnym – promień światła 

laserowego nie dotrze do kodu, 

 więcej niż jeden symbol kodu kreskowego na tym samym opakowaniu – skaner odczyta 

każdy z nich, ale system automatycznej identyfikacji nie może bezbłędnie określić co od-

czytał i gdzie ma to zarejestrować, 

 i wiele innych zjawisk. 

System automatycznej identyfikacji powinien być na każdą z tych okoliczności przygotowany do 

informatycznej akceptacji odczytanych danych lub reakcji na błędy. Bezbłędne przechwytywanie 

danych to nie tylko prawidłowy odczyt sprzętowy, z tym raczej problemów nie ma. Problemy 

występują, gdy magazyn obsługiwany systemem WMS, wspomaganym technikami ADC, jest 

ogniwem w jakimś łańcuchu dostaw. 

Zatem istotnym kryterium doboru odpowiedniej techniki ADC 

powinna być zdolność identyfikowania przez daną technikę 

obiektów przemieszczanych w łańcuchach dostaw, które w 

obecnych czasach mają zasięg globalny. Jeżeli dana technika – 

nawet super nowoczesna – nie jest przystosowana 

do identyfikowania danych wg standardów o charakterze glo-

balnym, to jej zastosowanie ogranicza się do rozwiązań lokalnych, wewnętrznych i mało przy-

datnych dla sprawnej obsługi łańcuchów dostaw. 

W łańcuchu dostaw należy 

stosować jednolity system 

identyfikacji przemieszczanych 

obiektów logistycznych. Taki 

łańcuch dostaw jest konkuren-

cyjny, ponieważ jest tańszy. 
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Jedną z podstawowych dobrych praktyk jest zatem stosowanie uniwersalnego dla wszystkich 

ogniw łańcucha systemu identyfikacji, przemieszczanych w tych łańcuchach dostaw, pozycji 

opakowaniowych (zawierających określone towary w określonej ilości). Mając świadomość, że 

współczesne łańcuchy dostaw mają charakter otwarty, co należy rozumieć, że tak naprawdę nie 

wiadomo do końca, co się będzie działo z wyprodukowanym towarem umieszczonym w okre-

ślonej postaci opakowaniowej. Rodzi się kolejna dobra praktyka. 

Zawsze należy traktować system identyfikacji danej postaci opa-

kowaniowej tak, jakby miała ona trafić „gdzieś” do ogniwa łań-

cucha dostaw, w którym stosowana jest wyrafinowana automa-

tyzacja odczytu danych. W takich systemach nie ma człowieka, 

który „pomoże” systemowi. Zatem identyfikator i symbol kodu 

kreskowego muszą występować, jako para, z którą każde ogniwo 

otwartego łańcucha dostaw nie będzie miało obiekcji identyfika-

cyjnych. Służą temu międzynarodowe uzgodnienia określone w 

specyfikacjach standardów GS1. 

Standardy identyfikacyjne 

Uzgodniony na skalę światową, zestaw standardów wykorzystywanych w ogólnie rozumianej 

logistyce, umożliwia efektywne zarządzanie globalnymi łańcuchami dostaw niezależnie 

od branży. Realizowane jest to poprzez unikalną identyfikację fizycznie występujących 

w magazynach opakowań jednostkowych i zbiorczych, w które zapakowane są rozmaite produk-

ty. Opakowania te często agregowane są do postaci fizycznych jednostek logistycznych (ładun-

kowych, transportowych czy wysyłkowych). 

System GS1, w zakresie znakowania towarów kodami kreskowymi, opiera się na dwóch podsta-

wowych elementach: 

1. Jednoznacznej identyfikacji towarów w skali całego świata, co oznacza, że każdy to-

war, różniący się od innych jakąkolwiek stałą cechą, istotną dla producenta i handlow-

ca, musi posiadać swój własny numer GTIN3. 

2. Przedstawieniu numeru GTIN w postaci czytelnej wzrokowo i systemowo. Automa-

tyczny odczyt przy pomocy specjalistycznych urządzeń, zwanych czytnikami lub skane-

rami możliwy jest dzięki odzwierciedleniu numeru GTIN w kodzie kreskowym. 

                                                      

3
 GTIN (Global Trade Item Number) – 14-cyfrowy globalny numer dowolnej jednostki handlowej, niezależnie, czy 

jest surowcem czy wyrobem gotowym, występującej w określonej formie opakowaniowej 

System identyfikacji danej postaci 

opakowaniowej należy zawsze 

traktować tak, jakby miała ona 

trafić „gdzieś” do ogniwa łańcucha 
dostaw, w którym stosowana jest 

wyrafinowana automatyzacja 

odczytu danych 
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Wystąpienie jakiejkolwiek nieprawidłowości w jednym z tych dwóch elementów zakłóca funk-

cjonowanie systemu GS1, co przenosi się na zakłócenia w łańcuchu dostaw. 

Przyjmowanie do magazynu pozycji opakowaniowej z towarem, która jest błędnie oznaczona 

numerem GTIN lub nieodpowiednim symbolem kodu kreskowego, implikuje następujące pro-

blemy: 

 identyfikator pozycji opakowaniowej nie może zostać odczytany automatycznie, a więc 

nie może funkcjonować w systemie automatycznej identyfikacji, 

 ta pozycja opakowaniowa musi zostać wycofana z normalnej operacji przyjęć, musi zo-

stać odstawiona do obszaru, w którym będzie oczekiwać na wyjaśnienie,  

 ta pozycja opakowaniowa powinna zostać odesłana w celu ponownego oznaczenia 

przez dostawcę (najczęściej producenta), 

 jeżeli procedury działania dystrybutora tych towarów na to zezwalają, ta pozycja opa-

kowaniowa może zostać oznakowana numerem wewnętrznym i odpowiednim kodem 

kreskowym przez dystrybutora.  

Sytuacje te powodują znaczne zakłócenia w fizycznym obrocie 

towarowym oraz straty finansowe wynikające z konieczności 

ponownego oznaczania przemieszczanych pozycji opakowa-

niowych. Generuje to również opinię wśród odbiorców o nie-

przystosowanym do otwartych łańcuchów dostaw (sieci do-

staw) producencie i jego towarach. 

Fizyczny świat opakowań z towarami składowanymi w magazynach i przemieszczanymi między 

nimi jest, jak wiadomo, nadzorowany przez różne rozwiązania informatyczne, których skutecz-

ność zależy od jakości dostarczanych im danych. Współczesne komputery mogą „widzieć” świat 

rzeczywisty ostro lub nieostro. „Widzą” go tak, jak pozwoli im na to człowiek. Jeżeli podstawo-

wym interfejsem między światem realnym a światem IT4 jest dokument papierowy, z którego 

dane są przepisywane na klawiaturze komputerowej, to spo-

dziewać się można, że metoda ta przenosi całą (naturalną) 

„ułomność” człowieka, uzależnioną od jego percepcji postrzega-

nia świata, na całą bazę danych, którą człowiek próbuje 

w kolejnych krokach poddawać analizom i ufając tak zorganizo-

wanemu systemowi, podejmuje błędne decyzje. 

                                                      

4
 IT (Information Technology) - jedna z dziedzin informatyki (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogra-

mowaniem używanym do tworzenia, przesyłania, prezentowania i zabezpieczania informacji), łącząca telekomuni-

kację, narzędzia i inne technologie związane z informacją. 

Wszelkie niejednoznaczności 
identyfikacyjne w łańcuchu dostaw 
zakłócają jego sprawne działanie. 
Taki łańcuch nie jest konkurencyj-

ny. Jest droższy. 

Techniki ADC wspierające 
system WMS są informatycz-
nymi zmysłami pozwalającymi 
na uwiarygodnienie przechwy-
tywanych danych . Pozwoli to 
na podejmowanie trafnych 
decyzji. 
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Dobrą praktyką w obsłudze ogniw łańcuchów dostaw będzie zatem dążenie do eliminowania 

dokumentowej wymiany danych na rzecz automatycznej identyfikacji dostarczanych form opa-

kowaniowych. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjno-technologiczne w sferze informatyki po-

zwalają na coraz ostrzejsze widzenie świata realnego przez komputery.  

Do tego właśnie celu wykorzystywane jest pojęcie: automatyczna identyfikacja (AI lub AIDC – 

Automatic Identification), często wiązana z pojęciem automatycznego przechwytywania danych 

ze świata rzeczywistości do świata IT, określanego także pojęciem automatycznego gromadzenia 

danych (ADC- Automatic Data Capture). Świat IT jest wówczas postrzegany, jako baza danych 

systemu informatycznego, specjalizowanego do wspomagania obsługi procesów składowania 

i przemieszczania fizycznych form opakowaniowych – w świecie realnym, rejestrującego ich ak-

tualne lokalizacje – w świecie wirtualnym (IT). 

Automatyczna identyfikacja w magazynie  

Często podkreślam, że dobrze zaprojektowana zasada identyfikacyjna w systemie informatycz-

nym klasy WMS oparta o globalne standardy GS1, tworzy 

fundamenty dla otwartych rozwiązań informatycznych. 

Dzięki temu umożliwia automatyczne przechwytywanie 

danych opisujących dowolne jednostki logistyczne, wystę-

pujące w dowolnych – standardowych – formach opako-

waniowych. Taki otwarty system identyfikacji uwzględnia obecne i przyszłe uwarunkowania ze-

wnętrzne funkcjonowania każdej firmy działającej w dowolnym ogniwie łańcucha, a właściwie to 

w sieci dostaw.  

W rezultacie wdrożenia systemu WMS wykorzystującego standardy GS1, przedsiębiorstwo staje 

się efektywnym ogniwem otwartej sieci dostaw, w której 

wszyscy jej uczestnicy porozumiewają się wspólnym języ-

kiem opartym na standardowych w skali świata numerach 

oraz bezpiecznych kodach kreskowych umieszczonych na 

opakowaniach detalicznych, hurtowych i logistycznych. Za-

stosowane numery kodowe GS1 pozostają niezmienne również w przypadku zastosowania in-

nych niż kody kreskowe mediów identyfikacyjnych. Jeżeli system WMS jest dobrze przygotowa-

ny do eksploatowania technik ADC opartych zarówno o kody kreskowe GS1 jak i o rozwiązania 

RFID5 z wykorzystaniem elektronicznych kodów produktu (EPC6), to przedsiębiorstwo wykorzy-

stujące taki system WMS, automatycznie staje się uczestnikiem globalnej sieci dostaw.  

                                                      

5
 RFID (Radio Frequency IDentification) – identyfikacja obiektów logistycznych za pomocą fal radiowych (nie 

należy mylić z transmisją danych za pomocą fal radiowych RF). 

Otwarte identyfikowanie specyfiki 
produktów, usprawnia fizyczny 
obrót towarowy nie tylko w jednym 
magazynie, ale również 
we wszystkich innych ogniwach 
danego łańcucha dostaw. 

Firma jest uczestnikiem otwartej sieci 
dostaw, gdy stosuje techniki ADC 
oparte o standardy globalne, prawi-
dłowo „rozumiane” przez system 
WMS. 



plik: 2012.0303 ADC w magazynie.docx  Strona: 8 

Opracowanie:  Zmieniono: 2016-10-24 
© Jerzy Majewski  Wydrukowano: 2016-10-24 

Fizycznie składowane w przestrzeni magazynowej opa-

kowania z materiałami pochodzą z różnych kierunków: 

są to dostawy z zewnątrz od różnych dostawców lub są 

to dostawy wewnętrzne, np. z produkcji. Opakowania 

znajdujące się w magazynie są również przemieszczane 

wewnątrz zdefiniowanej fizycznie w magazynie oraz 

logicznie w systemie WMS przestrzeni składowania. Opakowania z materiałami również opusz-

czają magazyn w różnych kierunkach: są to wysyłki na zewnątrz do różnych odbiorców lub są to 

wydania wewnętrzne, np. na cele produkcyjne. 

Obsługa informatyczna tych działań jest skomplikowana, ponieważ zawsze musi uwzględniać 

dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość zachodzącą w magazynie. Pomyłek w wydaniu mate-

riału (nie „te” opakowania lub nie „te” kierunki wysyłki), nie można w prosty sposób naprawić 

w systemie WMS, ponieważ w rzeczywistości „te” materiały już są daleko poza jego zasięgiem. 

Kluczem do uniknięcia tego rodzaju niebezpieczeństw, jest prawidłowa identyfikacja 

i interpretacja rozmaitych opakowań, które fizycznie znajdują się w magazynie i minimalizacja 

błędów u źródła.  

Właśnie temu służą techniki ADC pozwalające na systemowe identyfikowanie i przechwytywanie 

danych z etykiet opisujących rozmaite formy opakowaniowe. Dane te są następnie przetwarza-

ne w systemie informatycznym klasy WMS, gdzie na szczegółowym planie zaprojektowanej 

przestrzeni składowania powstaje szczegółowa „mapa” fizycznego rozmieszczenia zapasów. Po-

jawiają się możliwości efektywnego wykorzystywania zaprojektowanej przestrzeni magazynowej 

z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Możliwe jest uzyskanie rozwiązania będącego re-

zultatem koniunkcji pojęć: WMS, ADC. 

Zastosowane w magazynie rozwiązanie informatyczne, aby było efektywnie wykorzystywane, 

musi funkcjonować na bazie dobrze zaprojektowanego sposobu identyfikowania zarówno opa-

kowań z materiałami wykorzystywanymi w działalności wytwórczej, jak i wszelkich jednostek 

handlowych i logistycznych wykorzystywanych w działalności dystrybucyjnej. Łatwe komuniko-

wanie się na linii systemowej z różnorodnymi kontrahentami (dostawcami i odbiorcami) wyma-

ga zastosowania jednolitego „języka” do identyfikowania i interpretowania kodów kreskowych 

znajdujących się na etykietach opakowań z materiałami. Praktyka wykazuje, że szczegółowe re-

jestrowanie rozmieszczenia zapasów na planie magazynu, nie jest bezwzględnie wymagane 

przez systemy informatyczne klasy ERP, na bazie których realizują swoje zadania dysponenci 

zapasów (kupujący, zarządzający produkcją, sprzedający). Dobrą praktyką powinno być, aby 

                                                                                                                                                                            

6
 EPC (Electronic Product Code)  – elektroniczny kod  produktu przechwytywany do bazy danych  poprzez tech-

nikę RFID. 

Towary nie są przetrzymywane w ma-
gazynie.  
Zostały dostarczone z innego magazynu 
„przed chwilą”, znalazły się w magazy-
nie  „na chwilę” i będą wyekspediowane 
do innego magazynu „za chwilę”. 
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osoby te planowały działalność przedsiębiorstwa bazując na rzeczywistych danych o składowa-

nych w przestrzeni magazynowej zapasach.  

Projektowanie i wdrażanie systemów ADC  

System ADC jest integralnym składnikiem informatycznego rozwiązania typu WMS, przeznaczo-

nego do obsługi procesów zachodzących w określonym środowisku magazynowym. Topologia 

systemu ADC zależy zatem od istniejącej lub projektowanej organizacji magazynu. W zależności 

od skali przestrzennej obiektu magazynowego, rozmiar systemu ADC wspomagającego funkcjo-

nalność systemu WMS jest uwarunkowany możliwościami technicznymi jego zastosowania. Pro-

jekt systemu ADC bez uwzględniania cech środowiska, w którym 

ma działać automatyczna identyfikacja byłby projektem niedo-

kończonym a system ADC działający autonomicznie byłby syste-

mem jałowym.  

Projekt organizacyjny magazynu wyznacza m.in. następujące parametry dla systemu ADC (np. 

przy założeniu, że wykorzystywane będą kody kreskowe): 

 liczba i rodzaj terminali mobilnych zintegrowanych ze skanerami kodów kreskowych, 

ręcznych i wózkowych, 

 liczba, rodzaj i fizyczne rozmieszczenie drukarek kodów kreskowych, 

 zasięg sieci WLAN7 (liczba i moc radiowych punktów dostępu – access points), 

 rodzaj stosowanych w magazynie wózków widłowych (unoszący magazyniera na wy-

brany poziom lub nie unoszący), 

 technologia składowania (regałowe, bezregałowe), 

 fizyczna postać pozycji materiałowych i ich identyfikacja (tylko SSCC8, SSCC+GTIN, tyl-

ko GTIN). 

 

Ponadto w trakcie prac projektowych konieczne jest uwzględnienie: 

 uwarunkowań logistycznych firmy (magazynu) w zakresie obsługi łańcucha dostaw (ko-

nieczność drukowania etykiet logistycznych na wejściu do magazynu czy nie), 

 istniejącego poziomu oznakowania pozycji materiałowych kodami kreskowymi GS1 

i wskazanie ewentualnych zmian w oznakowaniach, 

                                                      

7
 WLAN (Wireless Local Area Network) - sieć lokalna, w której połączenia między urządzeniami sieciowymi zre-

alizowano bez użycia przewodów. 
8
 SSCC (Serial Shipping Container Code) – seryjny, globalny numer każdej jednostki logistycznej (transportowej). 

Projekt ADC bez uwzględnia-
nia cech środowiska jest 

systemem nierealnym 
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 wymagań technicznych, jakim muszą odpowiadać urządzenia do ADC, aby dobrać wła-

ściwy sprzęt, 

 zmian wymaganych w użytkowanym systemie informatycznym lub wskazanie adekwat-

nego do potrzeb innego systemu (np. WMS). 

Założenia projektowe muszą dać odpowiedź, w jakim zakresie wdro-

żyć w danej firmie (w danym magazynie) kody kreskowe i jak wdra-

żać system ADC. Zakres projektu systemu ADC musi zatem uwzględ-

niać istniejące uwarunkowania organizacyjno – techniczne, rzeczywi-

ste potrzeby i możliwości wewnętrzne firmy oraz jej kontrahentów. 

Projekt systemu ADC głównie określa, co okodować, według jakich 

standardów, jakie dane będą poddane kodowaniu i jak fizycznie je 

oznakować. W każdym przypadku realizacyjnym, projekt taki jest różny.  

Należy pamiętać, że każdy magazynowy system informatyczny (WMS) jest dobry na tyle, na ile 

jest zasilany dobrymi danymi o produktach składowanych w magazynie. Sposób interpretacji 

tych danych zawsze zależy od użytkownika systemu, w którego gestii leży ustosunkowanie się 

do kwestii:  

 czy magazyn obsługiwany technikami ADC i systemem WMS będzie postrzegany, 

jako magazyn autonomiczny, nie współpracujący z innymi magazynami,  

 czy też magazyn będzie jednym z ogniw rozległego łańcucha dostaw. 

Przykładowy projekt systemu ADC w magazynie  

W poniższym przykładzie przedstawiony jest sekwencyjny opis podstawowych działań zmierza-

jących do wdrożenia w magazynie pewnej firmy produkcyjnej, systemu ADC bazującego na mię-

dzynarodowych standardach GS1, które powinny zostać zaadaptowane zarówno w procesach 

biznesowych jak i w magazynowych.  

Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie typów jednostek logistycznych występujących 

w procesach magazynowych  

W celu zaprojektowania etykiet logistycznych do wykorzystywania 

w magazynie zgodnie ze standardami GS1 należy w pierwszej ko-

lejności określić typy jednostek logistycznych, według ich zawar-

tości, występujących w procesach magazynowych aktualnie 

i w przyszłości. 

Kolejnym krokiem jest opracowanie przykładowych projektów etykiet według zdefiniowanych 

typów jednostek logistycznych w magazynie z uwzględnieniem zalecanej zawartości danych. 

Zidentyfikowane typy stoso-

wanych jednostek logistycz-

nych wyznaczają zakresy 

wymaganych danych etykie-

tach logistycznych. 

Tylko kompleksowy 

i docelowy projekt systemu 

ADC jest gwarantem uzy-

skania największych efektów 

z wdrożenia automatycznej 

identyfikacji. 
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Dalszy krok, to opracowanie koncepcji (projektu) topologii systemu ADC w magazynie.  

Następne działania prowadzą do określenia reguł funkcjonowania procesu magazynowania, re-

alizowanego w oparciu o techniki ADC, wykorzystywane przez system WMS, co jest uwarunko-

wane następującymi założeniami: 

Każda paletowa jednostka logistyczna jest zawsze oznakowana kodem kreskowym GS1-128 za-

wierającym co najmniej numer SSCC (dla palet różnorodnych) lub zawierającym numer SSCC 

oraz inne dane (dla palet jednorodnych). 

Zawartość palety sygnowanej numerem SSCC zawsze jest znana systemowi informatycznemu 

WMS. Zawartość rozumiana jest, jako wykaz jednostek zbiorczych pośrednich oraz liczba sztuk 

jednostek podstawowych. Każda jednostka (pośrednia lub bazowa) jest sygnowana numerem 

GTIN lub numerem wewnętrznym w zapisie zgodnym z zaleceniami GS1.  

Palety jednorodne są przyjmowane / wydawane w całości poprzez skanowanie kodów kresko-

wych GS1-128 z etykiet logistycznych zawierających dane o ich zawartości. W uzgodnionym 

momencie, w systemie WMS następuje zmiana stanów magazynowych zarówno palet (nume-

rów SSCC) jak i produktów (numerów GTIN). 

Wyjściowym założeniem jest, że zawartość palety identyfikowanej numerem SSCC, pobranej 

z obszaru składowania i przemieszczonej do obszaru wydań w celu dokonania kompletacji wy-

syłki nie podlega zmianom – palety składowane w magazynie są wydawane w takiej postaci, 

w jakiej zostały przyjęte. 

Jeżeli występuje konieczność tworzenia palet niejednorodnych z palet jednorodnych, to należy 

zawsze użyć systemową funkcję typu np. „Rozpakuj SSCC”, skutkującą tym, że ze stanu magazy-

nowego ubywa numer SSCC a ujawniają się numery GTIN w liczbie sztuk, jak na palecie (jednost-

ce logistycznej). 

Kolejny krok, to opracowanie podziału funkcjonalnego magazynu. 

Magazyn powinien być funkcjonalnie podzielony na strefy, obszary i podrzędne w stosunku 

do nich sektory, co wynika z fizyczności informatyzowanego obiektu magazynowego. Mogą to 

być również strefy i podstrefy. Podział ten wynika na ogół z naturalnego rozkładu składowanych 

w magazynie pozycji materiałowych co do ich fizycznej postaci (np. materiały dłużycowe, beczki, 

palety, kosze itp.). 

Obszary przyjęć, składowania i wydań w magazynie zawsze zależą od fizycznej topografii obiektu 

magazynowego. Plan koncepcyjny topologii systemu ADC dla przykładowego magazynu pewnej 

firmy składującej surowce do produkcji oraz wyroby gotowe, przedstawia rysunek poniżej. Wy-
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ładunek dostarczanych palet zawsze jest realizowany do obszaru przyjęć/wydań. Załadunek eks-

pediowanych palet zawsze jest realizowany z obszaru przyjęć/wydań. 

 

Koncepcja topologii systemu ADC przykładowym magazynie. 

źródło: opracowanie własne autora. 

Kolejne fazy projektu to określenie podstawowych procesów realizowanych przez system WMS 

wspomagany technikami ADC. Niezależnie od przyczyny ruchu magazynowego, wszystkie zada-

nia transportowe realizowane w magazynie można, ogólnie mówiąc, sprowadzić do czterech 

zasadniczych (punkty w czarnych kółkach na rysunku): 

1. Rozładowanie samochodu i umieszczenie palet w obszarze przyjęć, zarejestrowanie 

stanu dostarczonego (zdarzenia: przyjęcie z zewnątrz, przyjęcie z produkcji, zwrot 

z zewnątrz, zwrot z produkcji, zwrot z powodu reklamacji itp.). 

2. Przemieszczenie palet z obszaru przyjęć do obszaru składowania, zarejestrowanie sta-

nu zaktualizowanego (zdarzenia: przyjęcie z zewnątrz, przyjęcie z produkcji, zwrot 

z zewnątrz, zwrot z produkcji, zwrot z powodu reklamacji itp.) 

3. Przemieszczenie palet z obszaru składowania do obszaru wydań, zarejestrowanie sta-

nu zaktualizowanego (zdarzenia: wydanie na zewnątrz, wydanie na produkcję, uzupeł-

nienie do kompletacji, wydanie z powodu uznanej reklamacji itp.) 

4. Załadowanie samochodu poprzez pobieranie palet z obszaru wydań, zarejestrowanie 

stanu wydanego (zdarzenia: wydanie na zewnątrz, wydanie na produkcję, uzupełnie-

nie do kompletacji, wydanie z powodu uznanej reklamacji itp.). 
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Dla efektywnego wykorzystywania technik ADC w magazynie konieczne jest też zaprojektowanie 

sieci WLAN w standardzie Wi-Fi9 tak, aby swym zasięgiem umożliwiała bezzakłóceniowe prze-

chwytywanie danych. 

Czy firma potrzebuje system WMS? 

Odpowiedzią na tytułową wątpliwość jest pytanie: A która firma?  

Pyt:  Handluję materiałami budowlanymi. W magazynie pod dachem i na placu mam 5000 

palet z różnym towarem budowlanym. Dzień w dzień przyjmuję po 400 palet i wydaję tyleż sa-

mo (tak mniej więcej). Który z WMSów obecnych na rynku byłby dla mnie najlepszy?  

Odp: Żaden. Co miałby usprawnić WMS w tak ustawionym biznesie? Czy warto etykietować 

każdą paletę, skoro gołym okiem widać, na których paletach są cegły lub inne masowe materiały 

budowlane. Kolejność wydawania (LIFO/FIFO/FEFO) jest drugorzędna. Traceability10 nie obowią-

zuje. Biznes się rozlicza w prostym systemie fakturującym na bazie dokumentów wypełnianych 

ręcznie, sprawnie (powtarzalnie) wprowadzanych do systemu. 

Pyt: Produkuję wodę mineralną w różnych butelkach i w różnych zgrzewkach. Mam magazyn, 

w którym składuję 5000 palet wody gazowanej, niegazowanej, czystej i smakowej w wielu wa-

riantach smakowych. Codziennie przyjmuję i wydaję ok. 400 palet. Który z WMSów będzie do-

bry? 

Odp: Każdy, który jest przygotowany do obsługi otwartych łańcuchów dostaw. Powinien to być 

WMS, który automatycznie wygeneruje etykietę logistyczną z numerem SSCC dla każdej palety 

(łatwo pomylić palety tzw. „gołym okiem”). W takim WMSie powinny działać reguły LI-

FO/FIFO/FEFO (woda też się „starzeje”). Woda jest spożywana przez konsumentów a więc obo-

wiązuje traceability. Biznes się rozlicza automatycznie w systemie ERP otrzymującym dane z 

WMS, zasilanym danymi pozyskiwanymi poprzez techniki ADC, podczas normalnej pracy maga-

zynierów przyjmujących i wydających palety z wodą mineralną. 

Pyt: Prowadzę hurtownię artykułów gospodarstwa domowego. Garnki, sitka, talerzyki, widel-

ce, suszarki, szklanki itp. W magazynie mam 5000 asortymentów, dziennie realizuję 600 doku-

mentów wydań po klika, kilkanaście pozycji każdy. 

Odp: Przy takiej liczbie asortymentów przemieszczanych w otwartych sieciach dostaw trudno 

sobie wyobrazić system identyfikacji inny niż GS1. Każdy z tych towarów kończy swój logistyczny 

                                                      

9
 Wi-Fi (Wireless Fidelity) – potocznie określany zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych 

sieci komputerowych. 
10

 Traceability – zdolność przedsiębiorstwa do śledzenia pochodzenia towarów (zwłaszcza konsumenckich). 
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żywot w sklepie detalicznym, więc musi być identyfikowany kodem EAN-13. Tak więc powinien 

to być WMS „rozumiejący” standardy GS1, ale dodatkowo zapewniający wysoką wydajność pra-

cy np. 20 magazynierów (terminali mobilnych) jednocześnie działających na bazie danych.  

 

Dobre praktyki, które warto stosować 

1. Należy działać zgodnie z globalnymi standardami (GS1), aby efektywnie funkcjonować 

w otwartych sieciach dostaw. 

2. Należy systemowo projektować przebiegi procesów magazynowych, aby dobrze nimi 

zarządzać. 

3. Należy rozróżniać pojęcie „zarządzanie zapasami” od pojęcia „zarządzanie magazy-

nem”, aby używać właściwe rozwiązania informatyczne (ERP i WMS). 

4. Należy operować identyfikowalnymi jednostkami logistycznymi (GS1), aby bezbłędnie 

funkcjonować w otwartych łańcuchach dostaw. 

5. Należy projektować organizację magazynu, dobierać infrastrukturę informatyczną, do-

bierać sprzęt ADC, aby cały system magazynowy działał zgodnie z oczekiwaniami. 

©Jerzy Majewski 
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