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STANDARDOWE ROZWIĄZANIE 
PROBLEMU STEROWNIA ZAPASAMI

*

Podstawę jakiegokolwiek systemu sterowania zapasami stanowię 
Informacje. Aby wdrażany system okazał się efektywny, kierowni
ctwo przedsiębiorstwa musi misć łatwy dostęp do informacji doty
czących wszystkich aspektów gospodarowanie zapasami. Informacje 
te muszę być kompletne, zwięzłe, aktualne, uporządkowano, wielo
poziomowe, a przede wszystkim dostarczane w porę.

System, który po prostu dostarcza szczegółowych informacji
0 wszystkich pozycjach zapasów utrzymywanych w magazynie, ni© 
spełnia tych wymagań, ponieważ zebrano dane sę zbyt oOszerne
1 wyszukanie pozycji materiałowych wymagających ozozególnoj uwa
gi jest bardzo pracochłonne 1 czasochłonne. Aby informacja o 
szczegółowej pozycji materiałowej mogła być efektywnie wykorzy
stana przez kierownictwo przedsiębiorstwa, powinna być odpowie
dnio przetworzona. Przykładowoj dl<* oceny bieżęcego stanu za
pasów nie wystarcza Informacja ostanie danego materiału w ma
gazynie; należy ję porównać z dopuszczalnym minimalnym i makay- 
oalnym poziome® zapasów. W ten sposób kierownik otrzymuje Infor
macje tylfco o takich pozycjach materiałowych, któro wymagaję je
go uwagi, a zaoszczędzony czas może przeznaczyć na dokładniej" 
eze poznanie przyczyn występujących w zapasach odchyleó i podję
cie odpowiednich dzlałaó.

Opracowywanie informacji koniecznych dla ctPektywnegc stero
wania zapasami prtfy pomocy tradycyjnej techniki obliczeniowej 
Jeet zodaniea trudnym, głównie z ?>owodu czasochłonności, która 
powoduje, że informacje tracsj jodnę z podstawowych owo ich cech

'*Dr, adiunkt w Katedrza Informatyki UŁ.
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- aktualność, o r a z  pracochłonności, spowodowanoj dużg liczby 
dokumentów obrotu materiałowego. 2 tych względów konieczno Jeat 
zastosowanie elektronicznej techniki obliczeniowej,

użytkownik, który decyduje alf na wykorzysteniu elektronicz
nej techniki obliczeniowej, aa do wyboru dwie drogi postępowa
nia s

- zaprojektowanie systemu użytkowego odpowiadającego wymogom 
przedsiębiorstwa,

- adaptację pakietu standardowego do potrzeb przedsiębiorą 
stwa. ^

Najczęściej użytkownik wybiera pierwszy sposób postępowania. 
3est to apowodowans stosunkowo niewielko liczbę dostępnych obe
cnie pakietów użytkowych. Efektem wyboru pierwszego sposobu 
Jest duża liczba mało elastycznych systemów użytkowych opraco
wywanych tylko dla Jednego przedsiębiorstwa. Praktycznie każde 
przedsiębiorstwo dysponujące komputerem lyb tylko majęce dostęp 
do komputera w którymś z ośrodków wyspecjalizowanych opracowuje 
na własne potrzeby odrębny system.

Opracowane Już systemy gospodarki materiałowej nie obejmuję, 
problematyki sterowania zapasami. Sę prawie wyłęcznie systemami 
ewidencyjnymi, Pakiety użytkowe kompleksowo ujmuję wybranę 
dziedzinę. Chociaż wymagaj# adaptacji. aby spełnić konkretne wy
magania danego użytkownika, to daję znaczne oszczędności na ko
szcie wdrożenia systemu. Pakiety dostępne na rynku sę zwykle 
dobrze udokumentowane. Ouż« zaletę jest ich elastyczność, a 
więc możliwość adaptowania do potrzeb konkretnego użytkownika.

1. Charakterystyka pakietu ICL 2903 STOCK CONTROL

W pakiecie ICL 2903 STOCK CONTROL zaproponowano użytkowni
kowi szeroki zakres możliwości sterowanie zapadami, obejmujęcy 
funkcje aktualizacji kartoteki ssa-t ar lało we j , alokacji zapasów, 
zamawianie, prognozowanie zapotrzebowań i analizy zapasów. Sys
tem może być użyty na dwóch poziomach. Pierwszy poziom stanowi 
prosty systttto aktualizacji zapasów i sygnalizowania odchyleń 
dostarczający oeobow zainteresowanym niezbędnych informacji w



celu podjęcia działań "alarmowych". Ton prosty eystom •tanowi 
bezę dla bardziej pełnego systemu sterowania zapasami poszerzo
nego o funkcje alokacji, zamawiania i prognozowania.

. Podstawowy korzyścię zastosowania pakietu jeat otrzymywać 
nie ietotnych informacji, pomocnych przy podejmowaniu decyzji 
dotyczących zapasów. 2 uwagi na znaczne zaangażowanie środków 
obrotowych w zapasach wiele informacji dostarczanych przez eys- 
tcm ma na celu redukcję zapasów. Wykorzystujęc ten system uży
tkownik może dokonywać analizy zapasów na podstawie różnych kry
teriów. Możliwe staje się np. ujawnienie pozycji, które przez 
dłuższy czas nie wykazuję ruchu i zajmuję powierzchnię magazy
nów*. Przy tradycyjnych systemach zarzędzania często zderzę «4f, 
że tego rodzaju zapasy magazynowe pozostaję nie ujawnione.

Oysponujęc programami realizujęcymi funkcje analizy zapasów
1 zapytań, przy założeniu dokonywania codziennej aktualizacji 
zbioru głównego, pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę ma- 
teriałowę nogę w każdej chwili otrzymywać Informacje o stanie za
pasów. o nie zrealizowanych zamówieniach, o braku materiałów, o 
zapasach nadmiernych, o pozycjach materiałowych nie wykazuję- 
cych ruchu ltp. Dostarczenie tego typu Informacji umożliwi u- 
żytkownlkowi osięgnięcle pewnych oszczędności. Zredukowanie sta
nu zapasów powoduje zmniejszanie środków obrotowych zaangażowa
nych w zapasach, co korzystnie wpłynie na wynik finansowy przed
siębiorstwa. Zmniejszenie zapasów przyczyni alę również do o~ 
ezczędnoścl powierzchni magazynowej.

Każda funkcja ayetemu, z wyjętklem procedur prognozowania, 
noże być wdrożona niezależnie, pozwalajęc użytkownikowi na sto
pniowy budowę syatenu.

Niezależnie od tego, czy system będzie użyty Jako system 
prostej aktualizacji zapasów i sygnalizowania odchyleń, czy Ja
ko system rozbudowany o dalsze funkcje, pierwszym zadaniem wyko
nywanym przez komputer jest ustalenie stanów magazynowych. Po
rządek, w jakim sę Opisane funkcja systemu w dalszej części pra
cy, odzwierciedla kolejność rozwoju i wdrażania pakietu> tworze
nie i utrzymywanie (modyfikacja) zbioru zapasów oraz aktualiza
cji! zapasów, analiza zapasów, zapytania, zamawianie i prognozo
wanie zapotrzebowań.



2, Funkcja pakietu ICL 2903 STOCK CONTROL1

W pakiecie ICL 2903 STOCK CONTROL zawarto diadem głównych 
funkcji realizujfcych działania związane z tworzeniom, utrzymy
waniem i kontrolą zapasów. Sg one następującat /

1) zakładania i modyfikacja zbioru głównego zapasów (karto
teki materiałowej)?

2) partiowa aktualizacja i alokacja2 zapasów;
3) analiza zapasów;
4) zapytania;
5) aktualizacja i alokacja bezpośrednia (on-line);
6) zamówienia;
7) prognozowanie zapotrzebować. ■»
Funkcje te oraz powiązania między nimi przedstawia rys.l.

2.1. Funkcja zakładania 1 modyfikacji zbioru

Celom funkcji zakładanie i modyfikacji jest pierwotne zało
żenie zbioru głównego zapasów, atanowifcago bazę całego pakietu 
STOCK CONTROL oraz wprowadzenie ewentualnych zmian w trakcie 
Jago wykorzystywania. Czynności te e« realizowane przy pomocy 
trzech programów. Rysunok 2 zawiera schemat blokowy tych pro
gramów.

Podstawowym programem jest program walidacji 1 konwersji ge
nerujący dane dla programów zakładania i modyfikacji zbioru 
głównego zapasów oraz dla programu aktualizacji kartoteki mate
riałowej w postaci dwu zbiorów dyskowychj jeden dla funkcji za
kładania 1 modyfikacji zbioru, zwany zbiorem obrazów kart, drugi 
dla funkcji aktualizacji zapasów, zwany zbiorem transakcyjnym.

Funkcje pakietu zostały omówione na podstawie dwóch pozy
cji literaturyt Stock Controia Appreclatlon, International Coo- 
puters Limited, "Tachnical Publication" 1973. No 4704; Stock 
Controls Referenee, International Computer* Limited, "Technical
Publication*-, 1974, No 4745 - oraz na podstawie informacji uzy
skanych w wyniku próbnej realizacji programów pakiatu.

2 Pod pojęcie® alokacji należy roiu*i*j przydział materia
łów dla pokrycia zapotrzebowani*.
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zakładania lub modyfikacji zbioru głównego b«dż te* do uzyskiwa
nia rekordów transakcyjnych. Dokładny ©pis kart wejściowych za
wieraj* tab. 1-4. Tabela 1-3 ujmuj® dopuszczalna formaty kart 
dla założenia i modyfikowania zbioru głównego. . Wyróżnik formatu 
jest zawarty w pierwszych dwóch kolumnach karty. Pierwszy znok 
wyróżnika wskazuje na rodzaj działania. Dopuszczalnymi wart oś*- 
cierni w tym polu a«ł O «* kasowanie istniejącego rekordu, F - u- 
tmorzenie nowego rekordu, M — modyfikacja pól rekordu. Drugi znak 
wyróżnika określa rodzaj wejścia- Wartość "i" w tym polu ozna
cza wejście znakowe, wartość "2" - wejście numeryczno @tałe, war
tość "3" „ wejście numeryczna zmienne.

T a b e l a  1

Karta wejściowa typu 1

Kolumny
karty

Typ
pola Zawartość Komentarz

1 znakowo typ karty wartość F, H lub D
2 znakowe musi zawierać "1“ 

dla togo typu kar
ty

3-14

.

znakowe symbol materiału pole to musi być 
wypełniona, nie mo
że zawierać aamych

zer lub ■*- '
15 znakowe numer magazynu Jeat to pole klu

czowe
16-39 znakowe nazwa materiału pola informacyjne
40-43 znakowe jednostka miary
44 binarne znaczniki funkcji
45-52 znakowe kod dostawcy f pola informacyjne 

J używane przez in- 
1 no programy lub 

funkcje systemu
53 znakowe kod VAT

54-61 znakowe rodzaj opakowania
62-63 znakowe kod klasy
64-75

.

znakowo alternatywny sym
bol materiału

nie b oża zawierać 
asmych zer lub-— * 
spacje mogę wystę
pić.

76 binarne znaczniki kontroli



Karta wejściowa typu 2

Kolumny
karty

Typ
pola

Wartość
uzupełnienia Komentarz

4 2 3 4

l znakowe wartość F lub M
Z znakowa mu«i zawierać "2" dla 

tego typu karty
3-14 znakowa Ipola kluczowe - patrz
13 znakowo 1 karta typu 1

16-22 numeryczno 0 koezt jednostkowys zero 
lub wartość ujemna będę 
powodować ostrzeżenie

23-29 numeryczne 0 lub koszt 
jednostkowy

cena sprzedaży; mniejsza 
ni* koezt Jednostkowy 
lub ujemna wartość spo
woduje ostrzeżenie

30-36 numeryczno 0
minimalny poziom zapa
sów; ujemna wartość spo
woduje ostrzeżenie

i
37-43 numeryczno 999999

maksymalny poziom zapa
sów s mniejszy niż mini
malny poziom zapasów lub 
wartość ujemna spowoduję 
ostrzeżenie

44-50 numeryczne 0
minimalny poziom zamó
wienia; ujemna wartość 
©powoduje ostrzeżenie

51-57 numaryozn® 999999
maksymalny poziom zamó
wieni®; wartość ujemna 
lub raniejsza niż mini- 
cttjlny postiow zamówienia 
spowodujo ostrzeżeni®

59-59 numeryczno 0
prochu odpadów{ ujeans 
wartość apowoduje ostrz®* 
iec?j.o

6 0 - 6 6

, , rii'r * ■ ■ - -
numeryczno c

jEopasi krytyczny t ujosint* 
wartość spowoduju os trato* 
ż«ni©

67-73
|
numeryczno 0

wiaikt Łć zapstśu aIa«ow©- 
ęo; hJm m  wartość ; >owo» 
duje ©»tf*ożerct«

1



Tebala 2 (cd.)

1 2 3
. ---

■ 4

74-77 numeryczno 0

cza« sprowadzania i uje
mna wartość spowoduj o 
ostrzeżenie (wielkość 
ta zapamiętana jest ja
ko pole znakowe w zbio
rze wyjściowym w pos
taci XX.XX, gdzie krop
ka dziesiętna ustawiana 
Jeat miedzy kolumnami 
75 i 76)

T a b e l a  3
Karta wejściowa typu 3

Kolumny
karty

Typ
pola

Wartość
uzupełnienia Komentarz

1 znakowe wartość F lub M
2 znakowe «uai zawierać "3* dla 

tego typu karty
3-14 znakowa ] pola kluczowe - patrz 

J karta typu 115 znakowa ■f

16-22 numeryczna 0 a.tan zapasów; ostrze
żenie > Jeśli ujemny

23-29 numeryczna 0 «łtan zamówień s ostrze
żenie, jeśli ujemny

30*36 numeryczna 0
akumulator zapotrzebo
wań j ostrzeżenie, jaśll
ujemny

37-43 numeryczna a
lączne zapotrzebowania $ 
ostrzeżenia, jeśli uje
mne

44-50 numeryczno ■ 0 prognoza zapotrzebowań;
ostrzeżenie* jaśll m- 
Jeane

Sl«$2 ■mwtyęzm. ,

wakainift nieobrotu , 
(zamrożenia} t estraet®- 
tol®. jeśli-negatywny 
(ż»pa®l^««ity w poitTB’©*- 
>:nakewej w. zbiorze wyj
ściowym)

§3~S»0 nu«o- '■0
wielkość alokowana ? 
oet rzeże^ia, jsaśi.1 u j a<a« 
na lub większe niż stan
X«p«18ÓW



W oelu utworzenia rekordu transakcyjnego należy wykorzystać 
kartę wejścia, której format zawiera tab. 4, Wyróżnik karty 
stanowi wartość *T“ w kolumnie pierwszej. Druga kolumna zawie
ra typ transakcji. W pakiecie STOCK CONTROŁ. proponuje się wyko- 
rzyatanie następujących typów transakcji* T2 - uzgodnienia sta
nu zapasów i zamówień, T5 - przyjęcie materiałów do magazynu. T8
- zwroty wewnętrzna, TB - wydanie# TD - zwroty na zewnątrz, TG - 
ponowne zapotrzebowania Cnie wejściowe, lecz generowane przaz 
system). TH - zapotrzebowanie.

Istnieje możliwość wprowadzenia nowych typów transakcji. Ko
dy nowych typów tranaakcjl powinny być takie, by pozwalały unik- 
nęć sytuacji występowania ujemnego stanu zapasów. Transakcje 
charakteryzuję się tym. Ze w każdej z nich występuję dwa pola 
kwantyflkujęcat "wialkość-i" i "wielkość-2". Wykorzystanie pól 
oraz sposób ich kontroli został przedstawiony w tab. 5. Popra
wna rekordy tworzę Jeden z dwu zbiorów dyskowych, zbiór obrazów 
kart lub zbiór transakcyjny. Błędne rekordy trafiaję do rapor
tu błędów 1 ostrzeżeń, umożliwiaj«c użytkownikowi przeprowadza
nie korekty 1 ponowne wprowadzanie rekordów do systemu.

• T a b e l a  4

Karta wejściowa transakcji

Kolumny
karty

Typ
pola

Wartość
uzupełnienia Komentarz

1 znakowe znak "T“ oznaczajęcy 
kartę transakcji

2 znakowe typ transakcji
3-14 znakowe pola kluczowe -  patrz 

tab. 1
X5 znakowe

r .... .......... i
| 16-21 znakowe data

przebiegu
data transakcji 
(ddnmrr)

22
t

znctkowe priorytet transakcji 
(jeśli żędiany)

| 23-Ż9 numeryczne 0
wielkości operacyjne30-36 j numeryczne 0

j 57-40 znakowa jednostka miary
41 znakowa znaczniki (0 lub spacja)

! 42-49 znakowe kod klienta
j 50-57 znakowa 1 numer zamówienia



Walidacja pól dwu wielkości dla poszczególnych 
typów transakcji

Transak
cje

Zawartość
pole

'wielkość-1"
Walidacja

Zawartość
pola

■wielkość-2"
Walidacja

i 2 3 4 5

Uzgadnianie 
etanu za* 
pa*u i/lub 
zamówienia 
(T2)

uzgodnione
wielkość
zapasów

możliwa do 
przyj ęcia 
dodatni* 
lub ujem
na wiel
kość

uzgodniona
wielkość
camówleó

możliwa do 
przyjęcia 
dodatni* 
lub ujem
na wiel
kość; od
rzucenie 
trensek- 
cji. Jeśli 
obie wiel
kości *9 
zerem

Przyjęcis 
(T5)

wielkość
przyję
cia

dopuszczal
na Jest 
tylko wiel
kość dodat
nia; tran
sakcja zo
stanie od
rzucona , 
Juśll w 
polu tym 
wy9tępi ze
ro lub spe- 
cja

nie używa
ne

jeżeli w 
polu tym 
wystąpi Ja
kaś wiel
kość, to 
zostanie 
wydrukowane 
ostrzeżenia

Zwroty we
wnętrzne 
(do przed
siębior
stwa)
(T6)

wielkość
zwrócona

dopuszczal
na Jast 
tylko wiel
kość dodat
nia

regulacja
akumulatora
zapotrzebo
wania

dopuszczal
na Jest 
tylko wiel
kość dodat
nia; tran
sakcja zo
stanie od
rzucona , 
jeżeli oby
dwa pola •« 
wypełnione 
żeremi lub 
9ą puste



BO Zofią Owcsajfok

> Tabela 5 (cd.)

1 2 3 4 5

Wydanie
(TB)

wielkość
wydania
tzw.
nie plano
wana (alo
kacja au
tomatycz
na )

dopuszczal
na Jest 
tylko wiel
kość dodat
nia

wielkość wy
dania plano
wana (elo- 
kacja nie
automatycz
na )

dopuszczalna 
Jest tylko 
wielkość do
datnia; tyl
ko Jedna z 
tych wielko
ści może wy
stępie

Zwroty na 
zewnętrz
(TO)

wielkość
zwrócona

dopuszczal
na Jest 
tylko wiel
kość do
datnia

wielkość
ponownego
zamówienia

dopuszczalna 
Jest tylko 
wielkość do
datnia s 
transakcja 
zostanie od
rzucona, Je
śli obie 
wielkości eg 
zerami

Zapotrze
bowanie
(TH)*

żętiana
wielkość

dopuszczal
na jest 
tylko wiel
kość dodat
niej tran
sakcja zo
stanie od
rzucona , 
jeśli wiel
kość jest 
równa zeru 
lub spacji

nie uży
wane

jeżeli w po
lu tym wy
stąpi Jakaś 
wielkość. 
zostanie wy
drukowane 
ostrzeżenie

Oprócz kart dziurkowanych Jako alternatywne wejścia dla two
rzenie zbiorów obrazów kert i transakcyjnego nożna wykorzystać 
możliwości komputera ICL 2903 dopuszczającego wprowadzanie da
nych poprzez ODE (Olrect Data Entry - bezpośrednia wprowadzanie 
danych).

Drugim prograwcn raallzuj<}cyn funkcję z«kł.*dęnie 1 modyfi
kacji zbioru Jset prcgron zskładania zbicrt*-.

Prigrce z»kłac!jnia zbioru wykorzystuje Tbi.6r obrazów kart 
uporządkowany «>»rK«rdnlo e.y-*ó»l«-Eijrteriftłu, nuoeru magazy
nu ora? typu korty dl* utworzenii seryjnegc zbioru głównego za
pasów. Prograz akceptuje tylko karty typt F i sprawdzę kolfiność



ich występowania (FI, F2. F3 w ranach -rago aamago symbolu 
materiału i numeru magazynuj 2 informacji zawartych w kartach 
Fi, F2, F5 dotyczących tego samego symbolu materiału tworzy on 
jeden rekord w seryjny* zbiorze główny*. Istnieją możliwość u- 
tworzenla rekordu tylko na podstawie karty typu Fi. Wówczas pola 
formowane na podstawie kart typu F2 i F3 s« takie rezerwowane w 
zbiorze seryjnym. a ich zawartość stanowię wielkości wzięte z 
kolumny "wartość uzupełnienia’" tab. 2 13- Zawartości tych pól 
mogę być następnie zmieniono przy użyciu programów modyfikacji 
zbioru i aktualizacji kartoteki. Brak karty typu FI uniemożli
wia założenie pozycji i Jeet sygnalizowany w raporcie błędów.

Realizacja programu zakładania zbioru odbywa olę tylko raz <*
w momencie wprowadzania nowego systemu.

Utworzony seryjny zbiór główny zepasów Jest następni* pod
dawany działaniu standardowego programu reorganizacji zbioru w 
celu utworzenia indeksowo-sakwencyjnego zbioru głównego. Ta po
stać zbioru etanowi bazę dla pozostałych funkcji pakietu ICt
2903 STOCK CONTROL.

Wszelki* wymagane zmiany indekeowo-sekwencyjnego zbioru głó
wnego zapasów przeprowadza się przy pomocy programu modyfikacji 
zbloru.

Program modyfikacji zbioru jest realizowany tylko wtedy, gdy 
do indeksowo-aekwencyj nego zbioru głównego zapasów należy wpro
wadzić zmiany polegajęce na skasowaniu istniejęcego rekordu, u- 
tworzeniu nowego rekordu oraz modyfikacji pole lub pól w ręko;- 
dzle. Oan* do t*go programu sę zapisane w zblorz* obrazów kart 
utworzonym ze pomoc® programu walidacji 1 konwersji.

Funkcja zakładania 1 modyfikacji zbioru w pakiecie STOCK 
CONTROL jeat bardzo ważna. Umożliwia ona utworzenie głównago 
zbioru pakietu - kartoteki matariałowaj oraz utrzymanie j*j w 
*;«nle aktualny® dzięki wykorzystaniu programu modyfikacji zbio
ru 1 tworzanlu zbioru transakcyjnego, który następnie poałuży 
<Jo aki*i«l:UaeJl jej pól kwantyfikujscych. W kartotece materia
łowej cbfiK informacji ^identyfikujących materiał, tzn. symbolu 
sfitarlału, eoaaru ea# gazy nu* kodu klasy, Jednostki miary, *odo 
dostawcy* ko«£tu j»dno»tkow«go ceny sprzedaży, występuję wszy- 
stfcle pole nl#sto«dn» aa raaltocji pozo#lałych funkcji paklatu.
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2.2. Funkcją aktualizacji X alokacji zapasów

Celem funkcji aktualizacji Jest dostarczenie użytkownikowi 
aktualnej Informacji o atonio zapoaów odzwierciedlającym fakty
czne obroty materiałowe. Funkcja ta łęczy przetwarzania transak
cji obrotu materiałowego z możliwością przeprowadzenia bezpośre
dniej alokacji zapoeów dla pokrycia zapotrzebowania.

Alokacja zapasów kożw odbywać aię w sposób automatyczny b®dż 
nieautomatyczny, w przypadku alokacji automatycznej pojawianie 
ei» transakcji zapotrzebowania jeet podstaw* zredukowania etanu 
zapaeów w rekordzie zbioru głównego po uprzednie stwierdzeniu, 
że dane zapotrzebowanie może być pokryte z posiadanego zapasu. 
3eśll porównanie stanu zapasów i wielkości zepotrzebowanla wy
każe brek zepasu dla pokrycia tej transakcji, to taki rekord za
potrzebowanie jest zapisywany w zbiorze nie zaspokojonych zapo
trzebować. Zbiór ten jeat następnie łączony z nowymi transakcja
mi, w wyniku czego uzyskuje elf dane do kolejnego przebiegu elo- 
keojl. W przypadku alokacji nieautomatycznej dopiero transak
cja wydania Jest podstawę zmniejszenia etanu zapasu w rekor
dzie pozycji zbioru głównego, a wielkości zapotrzebować, które 
mog® być zrealizowane, e« kumulowane w odpowiednim polu rekor
du. Z transakcjami zapotrzebowań, których reellzscja nie Jeet 
możliwa z powodu braku materiału, postępowanie jest takie, jak 
przy alokacji automatycznej. Rysunek 3 przedetewle schemat blo
kowy funkcji aktualizacji i alokacji zapasów.

Zbiorem wejściowym funkcji Jest zbiór transakcyjny, który 
powstaje w wyniku realizacji programu walidacji i konwersji. 
Głównym przeznaczeniem zbioru Jest zaktualizowanie zawartości 
pól rekordów zbioru głównego zepasów. Może on być także przy
datny do Innych celów, np. do udokumentowania obrotu materiało
wego (kartoteko materiałowa w pakiecie zawiera tylko etany ma
teriałowe) lub do opracowywania analiz etatystycznych wymegenych 
przez użytkownika. Dlatego w trakcie reallzecjl programu aktu
alizacji zbiór transakcyjny Jeet wzbogacony o dodetkowa infor
macje, przenoszone ze zbioru głównego zapasów, a mianowicie o 
nazw® materiału, koszt jednostkowy, eenę sprzedaży i rodzaj opa- 
kowania. Ponadto dane zawarte w tym zbiorze umożliwiaj* odtwo
rzenia zbioru głównego rr.apasów w przypodku zniszczenie lub u- 
szkodzenla podczas bezpośredniej aktualizacji.
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Raslizacja funkcji aktualizacji i alokacji, odbywa się przy 
pomocy dwóch prograaóws programu aktualizacji i alokacji oraz 
programu wydruku raportów alokacji zapasów.

Program aktualizacji i alokacji dokonują aktualizacji zbio
ru głównego transakcjami zapinanymi w zbiorze traneakcyjnym Li
po rzijdkowanysB według symbolu materiału* nwaeru magazynu* kodu 
transakcji i daty.

Tworzenia zbioru nie zaspokojonych zapotrzebowań jsst opcjo
nalna. W zoiorza tym oę zapisywane transakcja zapotrzebowań nie 
w pełni pokryte lub w ogóle nie pokryte, jeżeli posiadany zapas 
materiału nia wystarczał nawet na częściowo zrealizowanie zapo
trzebowania .

Rekordy togo zbioru sę generowana przez system, format re
kordu jast taki sam. jak rekordu zapotrzebowania w zbiorze tran
sakcyjnym. następuje tylko zmiana kodu transakojl z TH n  TO. 
Rekordy zbioru nie zaspokojonych zapotrzebowań sę następnie do
pisywane do nowo utworzonego zbioru transakcyjnego, wykorzysty
wanego w kolejnym przebiegu aktualizacji. To odróżniania ponow
nych zapotrzebowań generowanych przez system od zapotrzebowań 
wprowadzanych do systemu pozwala w naetępnym przebiegu alokacji 
zrealizować w pierwszej kolejności transakcje typu TG.

Tabela 6 zawiera wykaz pól rekordu pozycji zbioru głównego 
zapasów aktualizowanych w wyniku przetwarzanie różnych typów 
transakcji. Bliższego wyjaśniani® wymagaj* trzy * wymienionych 
w tabeli pól, tj, poi® "Sfleznego zapotrzebowania”, “zakumulowa
nego zapotrzebowania* oraz "wielkości alokowanej".

W polu "łęczne zapotrzebowani*0 następuja kumulowanie wie
lkości zapotrzsbowań na dany materiał w okraala między kolejny
mi realizacjami procedury analizy ABC. Nagromadzona w tym po
lu wielkości stanowią podetawę do obliczania środniaj rocznej 
wielkości sprzedaży czy zużycia dahego materiału, ktdr® eo ob!l«- 
czenia wykorzystuje aię przy klasyfikowaniu matariaWw na grupy 
A, B 1 C3.

W $>olu "zakumulowano zapotrzabowanie” gromadzi alf wlałkcnśol 
zapotrzebowań danego natariału w tzw. oyatamowym okraai® ezaou*

3 Dokładni®! znaczenie togo pola zostania omówiona przy opi
ele funkcji analizy ABC.
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tj. w określ® między kolejnymi realizacjami funkcji prognozowa
nia. Zawartość tego pola etanowi podstawę do obliozenia nowej
prognozy zapotrzebowanie4 .

Pola "wielkość alokowana" wykorzystuje się tylko w tym przy
padku, gdy alokacja odbywa elę w epeaób nieautomatyczny. Zawar
tość tego pola ulega zwiękezeniu o wielkość zapotrzebowania przy 
przetwarzaniu każdej treneekcjl zapotrzebowania, pod warunklan. 
Ze zapae materiału jest wystarczający dla jej pokrycia. Zmniej-, 
ozenie zawartości pola następuje przy przetwarzaniu traneakcjl 
wydania * wielkość wydania jest odejmowana od pola wielkości a- 
lokowanej. Faktyczny zapas, który może być przeznaczony na po
k r y c i e  następnych transakcji zapotrzebowania, stanowi różnica 
zawartości pól "stan zapasów" i "wielkość alokowane".

Realizacje programu aktualizacji 1 alokacji zapewnia otrzy
manie i

. aktualnej wersji zbioru głównego zapseów - przy założeniu 
Codziennej realizacji tego programu ietnieje możliwość otrzymy
wanie natychmiastowej Informacji o bieżących stanach zapasów} 
takie prowadzenie kartoteki materiałowej etwarze realne podstawy 
operatywnego sterowanie zapasamij

. - zbioru transakcyjnego wzbogaconego o dodatkowe Informacje 
ze zbioru głównego przeznaczonego do dalszego wykorzystanie i

- zbioru nie zaspokojonych zapotrzebowań łączonego z nowyis
zbiorem transakcyjnyms

- zbioru raportu alokacji zawierającego informacjo o zreali
zowanych zapotrzebowaniach} /

- raportu aktualizacji zawierającego tylko wykaz błędów lub 
pełnego, z opisem wszystkich transakcji błędnych 1 poprawnych} 
dla każdej transakcji błędnej podaje ale rodzaj błędu, o przy 
transakcjach poprawnych Jest ukazany Ich wpływ na etan zapasu i 
etan zamówień, podawana wartość transakcji oraz zaznaczone sę 
transekcje zapotrzebowanie nie w pełni pokryte, które trafiają 
do zbioru nie zaspokojonych zapotrzebowań}

- sumarycznego raportu wartości obrotów, w którym przedsta
wia się wszystkie typy traneakcjl oraz ich wpływ (w ujęciu war
tościowym) n« stan ^ipaeów 1 etan zemówień.

4 Wykorsyet#ifle tego pole Jeat dokładniej omówione przy opi
nie funkcji profiliozofcąnla zapotrzebowań.



Zbiór raportu alokacji etanowi wejście do naetępnago progrn- 
siu, którego wynikleo jest wydruk raportu z przebiegu alokacji 
zapasów,

2 ,3. Funkcjo analizy zapasów

Funkcja analizy zapasów na na calu umożliwienie szczegóło
wego badania stanu zapasów i dostarczenie raportów informujących
o odchyleniach występujących w stanie zapasów. Obejmuje ona na- 
stępuj|oe proceduryt

- sprawozdawczość pozycji zapasówj
- sprawozdawczość odchyleń poniZej minimum / powyiej maksi-

mumi
- sprawozdawczość wartości zapasów;
* analizy ABC.
Procedury sprawozdawczości pozycji zapasów realizuje siy przy 

poeocy jednego programu. 3*go schemat blokowy zawiera rys. 4.
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Przy pomocy tego programu użytkownik może otrzymać wydruk 
albo csłego zbioru głównego zapaećw. albo wybranej pojedynczej 
pozycji, albo pewnej sekwencji rekordów zbioru. Rodzaj otrzymy
wanego wydruku Jeat uzależniony od kart parametrów sterujących 
przebiegiem realizacji programu,, m zawierajocych isjdania użytko
wnika.

Procedura aporzędzania sprawozdań odchyleń poniżaj minimum 
lub powyżej maksimum ma na celu kontrolowanie stanu zapasów prz« 
porównania aktualnego poziomu zapasów z pewnymi - ustalonymi 
przez użytkownika poza systemem - normatywami. Działania tej 
procedury ilustruje rys. 5.

W pierwszym etapie realizuje alę program wybierania rekordu 
ze stanem zapasu niższym od normy zapasu minimalnego lub wyższym 
od rormy zapasu maksymalnego. Program ten testuje stan zapaew 
każdaj pozycji zbioru głównego, leżeli stan zapasu będzie niż
szy od ustalonego minimslnsgo poziomu lub wyższy od maksymalnego 
poziomu, to w zbiorze rekordów wybranych zostanie zapisany re
kord dotyczęcy tej pozycji materiałowej.

Tak uzyskany zbiór po odpowiednim uporządkowaniu może być 
wykorzystany do otrzymania dwuczęściowego tabulogramu. Pierwsza 
częśc zawiera informacje o wszystkich materiałach* których stan 
zapasu był niższy od mlnlmslnego, oraz o łęcznej wartości defi
cytu i łęcznsj wartości zapasów dla wydrukowanych pozycji. Dru
ga część zawiera podobna Informacje, ale dotyczęce materiałów, 
których stan zapaau był wyższy od poziomu maksymalnego, oraz łę~ 
cznaj wartości-materiałów nadmiernych. Taki podział znacznie 
zwiększa czytelność tabulogramu.

Procedurę sporządzania sprawozdań o wartości zapasów reali
zuje Jeden program. Schemat blokowy programu wydruku raportu 
wartości zapasów przedstawia rys. 6.

Program ten umożliwia dokonanie finasowej analizy zawartości 
zbioru głównego zapasów przez dostarczenia dla każdej pozycji 
materiałowej informacji o wartości zapasów bleżęcych. wartości 
zamówień i cenie sprzedaży. Można również opcjonalnie otrzymać 
skrócone sprawozdanie zawlerajęce łęcznę wartość zapasu wszyst
kich materiałów.

w procedurze analizy A8C dokonuje się ocsny ekonomicznego 
znaczenia każdej pozycji materiałowej w odniesieniu do zapasów
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Rys. 6. Schemat blokowy programu wydruku raportu wartości za
pasów

ogółem. Ocena ekonomicznego znaczenia zapaeów dotyczy dwóch as
pektów* określenia wartości zużycia czy sprzedaży danej pozycji 
rocteriałowej oraz częstotliwości obrotu materiału.

Każdę pozycję Materiałów? poddaje się dwu rodzajom klasyfi
kacji. Pierwszy rodzaj klasyfikacji pologa na podziało wszyst
kich materiałów no trzy grupyt A, B i C. Kryterium tego podzia
łu ustala użytkownik. Może to być np. udział każdego metsria- 
łu w rocznej wartości zużycia czy sprzedaży. Według drugiego ro
dzę j« klasyfikacji dokonuj* się. podziału n&t«ri«>ów nia .trzy gru
py t i, 2 i 3, bioręc za kryterium częstotliwości obrotu zapasów. 
Procedurę tę realizuje *ię przy poaooy trzech programów. Sche
mat blokowy tych programów ilustruje rys. 7.

Program rocznych przekrojowych obliczań wykonuje dwa podsta-
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Ryn► 7. Schemat blokowy funkcji analizy ABC



wowe działania3 klasyfikuje? pozycje materiałowo według często
tliwości obrotu zapasów oraz tworzy zbiór przekrojowych rezul
tatów.

W celu dokonania klasyfikacji progrem bada pola "wsknżnik 
zamrożenia"5 w rekordzie keźdej pozycji materisłowoj zbioru 
głównego zapasów. Zawartość tego pola informuje o ruchu danego 
materiału w okresie między kolejnymi realizacjami procedury ana
lizy ABC. Okras ten dzieli się na tzw. systemów* okresy czasu, 
tj. upływające między kolejnymi realizacjami funkcji prognozo
wania. 3eżeli zawartość wskaźnika zamrożenia Jest równa zeru, 
oznacza to, że w każdym z systemowych okresów upływających mię* 
dzy kolejnymi realizacjami analizy ABC występowało zapotrzebowa
ni* na dany watariał i było większe niż 10 jadnoatek. T*kę po
zycję materiałowe zalicza aif do grupy pi*rwaz*J, tj. do grupy 
natarła łów charakteryzujęcych się najwyżazę częstotliwości® o- 
brotu, a do drugi*go znaku pola "kod klaay" r*kordu nowo tworzo
nego zbioru przekrojowych rezultatów wpisuj* aię Jedynkę, Oeżeli 
zawartość pola "wskaźnik zamrożenia" J*at mniajaza niż połowa 
liczby systemowych okresów, któr* upłynęły od ostatniej reali
zacji analizy ABC, oznacza to, iż w mniej niż połowie systemo
wych okresów czasu nie występowało zapotrzebowania na dany mate
riał lub występowało, locz Jogo wielkość byłe mniejsza niż iO 
jednostek. Taki materiał zalicza się do drugiej grupy klasyfi
kacji. Pozostałe materiały tworzę trzecią grupę. Informacja o 
liczbie systemowych okresów czasu od ostatniej realizacji proce
dury analizy ABC Jest zawarta w rekordzie nagłówkowym zbioru 
głównego zapasów. Przeprowadzeni* takiej klasyfikacji ułatwia 
.wyszukanie pozycji materiałowych, które nie wykazuję ruchu.

Oprócz ustalania kodu klasy (drugiego znaku) w programie tym 
oblicza aięi średni® roczni* wartość sprzedaży (zużycia), wartość 
zapasów oraz średnio roczny marżę, średnią rocznę wartość sprze
daży ustala «ię przy poraocy nastypujycaj formuły.*

19 » C * 2 « j

* AktualiZftOje c®gó pola odbywa aię podczas realizacji pro- 
grfeąu prognozowania. Sposóbaktualiżowanie pola Jest podany w o- 
picia funkcji pro$noxc«v*ni$«



gdzie :
W - średnia roczna wartość sprzedażyj
C - cena sprzedażys
Z - łęczne zapotrzebowanie - wielkości zapotrzebowań kumulo

wana w okrasie między kolejnymi realizacjami procedury analizy 
ABC (zawartość póła rekordu zbioru głównego zapaeów);

Y - liczba systemowych okresów czasu w roku;
A - liczba systemowych okreeów czaau od ostatniej realizacji 

procedury analizy ABC.
3eśll analiza ABC Jest realizowana raz w roku. to A - Y, Z 

etanowi łączno zapotrzebowanie danego materiału w roku, a war
tość eprzedaZy przestaje być średni#. Oeśll analizy ABC realizu
je się co kwartał, a systemowy okres czasu Jast równy tygodnio
wi. to Y/A ■ 52/13 » 4 1 dla wyliczenia średniej rocznej warto
ści sprzedaży należy wartość kwartalnego zapotrzebowania pomno
żyć przez 4. Średnią rocznę marżę oblicza alf według wzorut

M ■ (C - K> • Z . X

gdziet
M - średnia roczna marża)
K - koszt jednostkowy.
Przy ustalaniu tych średnich wielkości należy jeszcze bedać 

pole znaczników kontroli w rekordzie pozycji zbioru zapasów. W 
przypadku, gdy pole to Jest ustawione, co oznacza, że pozycja 
została wprowadzona do zbioru między realizacjami procedury ana
lizy ABC,.wyliczone wielkości średnie nie sę prawdziwe - pole 
"łącznego zapotrzebowania” nie.zawiera pełnej Informacji o za
potrzebowaniu na dary materiał w okresie między kolejnymi reali
zacjami analizy ABC. Przy tworzeniu zbioru przekrojowych rezul
tatów rekordy odpowiadające takim materiałom sg odpowiednio od
znaczono - ustawia się pole znaczników.

W zbiorze przekrojowych rezultatów tworzy ol* również re
kord wielkości łącznych, zawierajęcy-a * in; ł?czr<* Club śred
ni rocznę wielkość oprzemy, łgcznę wartość zapasu oraz ł«- 
ęznę marżę. Tak utworzony zbiór, zawierajęcy rekord wielkości 
łęcznych oraz rekordy dla każdej pozycji «»teriaioweJ zbioru 
S i n e g o  zapaa6w, porządkuje alę według pola -roczne wartość



sprzedaży” lub “roczna marża" w kolejności malejącej. 0 sposobls 
sortowania decyduje użytkownik.

Odpowiednio uporządkowany zbiór przekrojowych rezultatów 
etanowi wejście do programu analizy ABC. Program ten dokonuje 
klasyfikacji każdej pozycji zbioru przekrojowych rezultatów sto
sownie do wybranego przez użytkownika kryterium (roczna war
tość sprzedaży lub roczna wartość marży) 1 ustalonego procentu 
odrzutu. Procent odrzutu dla grup A 1 B podaje się w karcie pa
rametrów tego programu.

Ole każdej pozycji materiałowej zbioru przekrojowych rezul
tatów oblicza się procentowy udział rocznej wartości eprzodaży 
w łęcznej wartości sprzedaży wszystkich materiałów. Obliczony 
procent Jest kumulowany w oddzielnym polu. Po dodaniu procento
wego udziału kolejnego materiału zawartość togo pola porównuje 
się z liczbę dwucyfrowy zapisany w karcie parametrów 1 okraś- 
lajęcę w procentach wielkość, któro stanowi limit klasyfikowa
nia pozycji do grupy A. Jeś’ll skumulowany procent Jest mniejszy 
od podanej liczby, to dany materiał zalicza się do grupy A. Po 
przekroczeniu tej liczby następuje klasyfikacjo materiałów do 
grupy 8 - aż do momentu, gdy skumulowany procent oslęgnle poziom 
liczby dla grupy B .podanej w karcie parametrów. Pozostała mata** 
rleły stanowię grupę C.

Podczas dokonywanie klasyfikacji następuje uzupełnienie pole 
"kod klasy" w każdy* rekordzie zbioru przekrojowych rezultatów 
(do pierwszego znaku tego pola wpisuje się literę A, B lub C, 
drugi znak tego pola był wypełniany podczas realizacji programu 
rocznych przekrojowych obllczeri).

W wyniku realizacji programu analizy ABC otrzymuje eięt
- uzupełniony zbiór przekrojowych rezultatów zawlorajęcy kod 

klasy (rezultat podwójnej klasyfikacji) dla każdej pozycji ma
teriałowej t

- report pozycji ABC podajęcy dla każdej pozycji symbol ma
teriału, numer magazynu, nazwę materiału, jednostkę miary, kod 
kiesy, średnie rocznę wartość sprzedaży, wartość zapasów, śred- 
nię rocznę wielkość marży, procentowy udział wartości sprzeda
ży, wartości zapasów 1 wielkości marży liczony narastajęco)

- sumaryczny raport analizy ABC w przekroju kodów klasy (od 
Al do CS)t dla każdego z dziewięciu kodów kiesy podaje sięi śre-



dnlg rocznę wartość .sprzedaży, wartość zapasów, wielkość marży
1 liczbę pozycji.

Trzecim programem realizowanym w ramach procedury analizy 
ABC jsst program klasyfikacji rekordów zbioru głównego zapasów. 
Program tan wykorzystuje infornacje zawarta w zblorza przekrojo
wych rezultatów 1 dokonuje aktualizacji pola "kod klaay” w re
kordach zbioru głównego zapasów. Obok tych czynności następują 
zerowanie pól "łęczna zapotrzebowanie" 1 "wskaźnik zamrożenia” 
w rekordach pozycji zbioru głównego zapasów oraz zerowania pola 
w rekordzie nagłówkowym zbioru zawierającego liczbę systemowych 
okresów od ostatniej realizacji analizy ABC.

Wszystkie procedury funkcji analizy zapasów nia aę procedu
rami podstawowymi w codziennych operaojech systemu. Częstotli
wość ich wykorzystywania określa użytkownik. Najczęściej aę ona 
realizowane na Zędanle kierownictwa przedsiębiorstwa. Hadynie 
procedura analizy ABC powinna być realizowana w regularnych od
stępach czasu, np. co kwartał, co sześć miesięcy lub raz w roku 
dla identyfikacji zmian i trendów w oddzielnych pozycjach ma
teriałowych oraz nadwyżek zapasów.

2.4, Funkcja zapytań

Funkcja zapytań systemu udostępnia zbiór główny zapasów w 
celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania. Zapytania wprowa
dza się przez terminale ulokowana w różnych działach, magazy
nach 1 składach, umożliwiajęc tym samym otrzymywanie natychmia
stowych informacji dotyczęcych zapasów. Do systsmu może być 
podłęczonych osiem terminali. Zstnlaja również możliwość zada
wania pytań z konsoli operatora.

Typy dopuszczalnych zapytań oraz odpowiadajęce im kody sę 
następujęcei

AC - *Qdanl»
Al « podani? danych szczegółowych (wydruk wszystkich pól 

nskordu pozycji) o wyiran.J p^zyt*! ofctarlaIo*«jj 
A2 * podau*-* smwy matoriaSu?
A3 - podanie blażęsego stanu zapj&^w* 
a a - podani® bieżnego zsmćwiaA;
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A5 - podania ceny materiałus
AG - podanie informacji o zepotrzebowoniu danego materiału.
Schemat blokowy programu zapytań przedstawia rys. 8.
Każde zapytanie inicjują 

operator terminala podajęc kod 
zapytania, po którym następuj* 
symbol materiału i numer maga
zynu, wskazujące, którego mate
riału dotyczy zapytani©. Szcze
góły te 9Q transmitowane do 
komputera 1 przetwarzane przy 
pomocy programu zapytań. Odpo
wiedzi 89 wyświetlane na termi
nalu łub konsoli. Rya. 8. Schemat blokowy programu

zapytań

2.5, Funkcjo bezpośredniej aktualizacji i alokacji

Gał funkcji bezpośredniej aktualizacji 1 alokacji jsst taki 
saw. Jak cel wytej opisanej funkcji partiowej aktualizacji 1 a~ 
lokacjl zapasów. Różnica atędzy ty»l funkcjami polega na odmien
nym sposobie realizacji celu. Funkcjo bezpośredniej aktualiza
cji 1 alokacji przetwarza transakcje identyczne do tych, które 
sę wykorzystywane przez program partiowej aktualizacji zapasów, 
ale one wprowadzane bezpośrednio z terminali 1 przetwarza
ne on-line.

Sezpośrednlo wprowadzane transakcje *»ę poddawane sprawdzaniu
odpowiadającemu kontroli dokonywanej w programie walidacji 1 
konwersji, przygotowujęcym zbiór transakcyjny do partiowej ak
tualizacji zapasów. Ilekroć w transakcji zostanie znaleziony 
błęd, informację o nim wyświetla sie na ekranie terminala. Po 
poprawieniu błędu transakcję wprowadza się ponownie.

Aktualizacja pól rekordu zbioru głównego oraz alokacja za
pasów odbywa się w taki sam sposób, jak przy partiowej aktuali
zacji i alokacji. W przypadku przetwarzania transakcji zapotrze
bowania na terminalu ukazuje się Informacja o przebiegu aloka
cji zapasów. .'Jeżeli posiadany zapas okazał ®lę zbyt mały dl*



pokrycia z a p o t r z e b o w a n ia , to tę trsmaakcję zapisuje »ię do zbio
ru transakcyjnego, ale i kodem TO. W polu "znaczniki* tego re
kordu będzie ustawiona wartość zero, wskazująca, ta transakcja ta 
nie była jeszcze przetworzone. Zbiór ten po uzupełnieniu zapa
su przetwarza się przy użyciu programu pertlowej aktualizacji i 
alokacji.

Dla uniknięcia takich komplikacji użytkownik mota połęozyć 
bezpośrednie przetwarzanie transakcji zapotrzebowań z wykorzy
staniem funkcji zapytań do informowania o bleięcym stanie zapa
sów danej pozycji materiałowej. Oetell zapas Jeat wystarczają
cy, następ! pokrycie zapotrzebowania, tzn. wydanie materiału 
przez magazyniera, a przetworzona zostanie tylko transakcja wy
dania. w przypadku braku zapasu materiał nie może być wydany, s 
więc nie ma transakcji wydania 1 przetworzenie transakcji zapo
trzebowania zostaje odłożone do czasu uzupełnienia zapasu.

Funkcję bezpośredniej aktualizacji i alokacji realizuje elę 
przy pomocy trzech programów!

- bezpośredniej aktualizacji 1 alokacji;
- wydruku raportu alokacji zapasów i
- odtwarzania aktualizacji.
Schemat blokowy tej funkcji przedstawia rys. 9.
Program bezpośredniej aktualizacji 1 alokacji przeprowadza 

aktualizację pól rekordów zbioru głównego zapasów traneakcjaml 
wprowadzanymi przez terminale. Pierwsza Informacja wprowadzana 
do terminala etanowi tędanle formatu transakcji. Odpowtedzlę na 
to Zędenie jeat wyświetlony na ekranie format transakcji.

Po wyświetleniu formatu transakcji operator wprowadza Zędane 
pole między uatalons znaki tabulacji. OeZell transakcja jaet 
poprawna, zoataje przetworzona, a pola na ekranie sę wyspacjo- 
wane i przygotowana do wprowadzenia kolejnej transakcji. Prze
tworzone transakcjo zapisuje alę w zbiorze transakcyjnym, który 
może być wykorzystany w innych procedurach użytkowych,

Pola czasu, daty transakcji i numeru terminala sę wypełnia
ni* podczas realizacji programu, a generowany przez program nu- 
«er transakcji zapisuje *ię w polu *numer zamówienia1*. Zbiór 
transakcyjny «oi« być uftyty do odtworzenia aktualizacji zapasów, 
v1e**li podczas bezpośredniej aktualizacji naatępiło Uszkodzenie 
zbioru główn#go zapasów* •
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Zbiór numerów transakcji służy równio* odtworzeniu aktuali
zacji. Zffwiena on tylko jeden rekord, w którym podoją «!<? ny«*~ 
ry terminali i numery ostatnich transakcji poprawni® przutworzo
nych dlą każdego terminala. Informacje ta wskazują, od której 
transakcji raotna rozpocząć ponowne bezpoAradnlę alttualize~ 
cję. Zbiór numerów transakcji Jest generowany przez program 
odtwarzania aktualizacji,

W wyniku realizacji programu bezpośredniej aktualizacji i 
alokacji tworzy eię równlei zbiór raportu alokacji, który prze
twarza się następnie przy pomocy programu wydruku raportu alo
kacji6.

Podczaa realizacji programu bezpośredniej aktualizacji'! a- 
lokacji może następie uazkodznolw zbioru głównego. Aby odtworze
nia aktualizacji było możliwo, użytkownik powinien przechowywać 
kopie bezpieczeństwa zbioru głównego zapasów. W przypadku 
uszkodzenia zbioru zostanie wykorzystana kopls bezpieczeństwa, 
Konieczne będzie ponowna przetworzenie wszystkich tych transa
kcji, któro były wprowadzone od ostatniego kopiowanie zbioru 
głównego.

Aby uniknąć ponownego wprowadzania transakcji z terminali, 
możne zrealizować program odtwarzania aktualizacji dla uzyskania 
tzw, "czystego" zbioru transakcji, w którym znajdy się transa
kcja uprzednie poprawnie przetworzone, ale z .nie ustawionym po
lem znaczników (zawartość tego poi* informuj## ozy trsnsakeja 
została przetworzone). Zbiór ten porzędkuje się następnie we
dług symbolu materiału i nu aeru magazynu i wykorzystuje w pro
gramie partiowoj aktualizacji 1 alokacji.

Po doprowadzeniu zbioru głównego zapasów di stanu, w Jakim 
znajdował elę przed uszkodzeniem, wykorzystując zbiór numerów 
tr«n»akcji utworzony przez program odtwarzania aktualizacji, mo
żna dalej realizować bezoośradnię aktualizację zbioru głównego 
zapasów.

3eż#li Również zbiór transakcyjny uległ uszkodzeniu, to 
wszystkie transakcje będę musiały być ponownie wprowadzone z 
terminali. 11

£
' Działania tego programu objaśniono w pfct 2,2*



fEŁMINAtf
MP.U>mS»QW*Eraft̂ AKCJi

parametrówfeerrowonici

'tOKte , pOramett-oUJ
t,rł<tt»8«u

O i
Łbł^
nwrf'«"

tK)n«a-

X

l O i
ZO.ńr 

. qT<łwnvj “> aotw«̂jvJ
. £>0 D«1«.1EG0 _ 

------7 PC.2ET w fisnft NV&

paoetfiM # x sta
■ BE3̂ >Qi,t ET51H.EJ nK.TU-

AuiftCui i AUXACji

sIb lił- ,
r*OCK)r*0Ml
aiÓMłcji

€.TBNDftatJOWV P R0eR.ft ÔCLTO " 
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Rys. 9® Schemat blokowy funkcji to«po^r®dnl«j aktualizacji
alokacji



2.6. Funkcja zamawiania zapasów

Funkcja zamawianie zapasów służy polityce kontroli zapasu 
krytycznego w celu uzupełniania zapasów każdej pozycji materia- 
łowej .

Zapas krytyczny (lub poziom ponownego zamawiania materio-* 
łów) jest to poziom zapasów, który • jeśli zostanie osiągnięty - 
wymaga złożenia zomówienia. Zapas ten wykorzystuje się podczas 
oczekiwania na dostawę materiału. Czas przeznaczony na uzu- 
pełnienie zapasu określa się mianem czasu sprowadzania (okres 
dostawy).

Rysunek 10 przedstawia zastosowany tutaj model zapasów. Mo~

P o i< o m
lapotsóu

Ryst. 10. Zalana zapasu przy zmienny® zapotrzebowaniu i zmiannym
■szasi© oprowadzania

0 - moment zlatania zamówianla s Lj, - normalny czaa sprowadza-
nia t Lj «■ «'OJt®zarzony aza® sprowadzania



dal tan opiera się na stałych wielkościach' uzupełniających zamó
wień oraz na wielkości zapasu krytycznego i przedstawia kształ
towanie zapasów przy zmlannyro czasie sprowadzania 1 zmiennym 
zapotrzebowaniu. Oeżell i-3 stanowi normalny czao sprowadzania, 
a po złożeniu kolejnego zamówienia czas sprowadzania wydłużył 
się, to może wystąpić brak zapasu. Podobnie raptowna zmiana 
wielkości zapotrzebowania może spowodować wyetępienle braku za- 
oaau lub zapasu nadmiernego.

W celu zminimalizowania ryzyka wyotęplenla takich odchyleń 
w zapasach w określa zamawiania7 wprowadzono do , modelu newę 
wialkość, zwenę "wielkości? zapasu alarmowego". Wyraża ono o- 
szecowanie zapotrzebowania na dany materiał podczas okresu zama
wiania. Wprowadzenie taj wielkości do modelu umożliwię regular
na składanie zamówień pomimo zmian w zapotrzebowaniu.

Wielkość zamówienie uoteia etę w sposób naetępujęcyi od za
pasu krytycznego odejmuje ślę eten zapasów powiększony o etan 
nie zrealizowanych zamówień, do otrzymanej różnicy dodaje się 
wielkość zapasu alermowego. Wielkość zamówienie oblicze się tyl
ko dl* tych pozycji meteriełowych, dla których etan zapasów po
większony o eten zamówień Jeat mniejszy od zapeeu krytycznego.

Funkcję zamawiania zapasów realizuje eię przy poaocy progre- 
nu zamawiania zapasów i programu wydruku raportu zamawianie za
pasów. Schemat blokowy tych programów przedstawia rys. ii.

Program zamawiania zapasów działa w oparciu o ustalony za
pas krytyczny, zmiennę wielkość zapasu alarmowego sraz^minimalnę
i meksymaln* wielkość zamówienia. Wielkości te ustala 4 użytko
wnik, W funkcji prognozowania Jest przewidziana móżliwbść aktu
alizowania pól "zapas krytyczny" i "wielkość zapasu alarmowego*;

Ola każdej pozycji materiałowej przeprowadza eię badenla po- 
la, znaczników funkcji. 3e‘żeli bit pięty tego pola Jeat ustawio
ny, to dla tej pozycji będzie realizowane zenówlenie. Nleusto- 
nijsnle bitu oznaczę, że dla tej pozycji wielkość ^zamówienie nie 
będzie obliczona.

Pą/radto bada eię pole znaczników kontrclnyoh przebiegu w  r*»- 
kordzie n»główkowy*e zbioru^ głównego zapasów, wakezujęce, czy *e-

7 Qkr<so Z t tm e w la n ie  obejmuje odstęp ezaeu między mofflantemi
składanie kolejnych zi.iówień.
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Ryn. 11. Schemat blokowy funkcji zamawiania zapasów

mawianie Kft »1$ odbywać w sposób automatyczny, czy nlęeutofflaty
czny. Pr*y zamawianiu automatycznym po ustaleniu wielkości za- 
■aówionla następuje aktualizacja pola stanu zamówień w rekordzie 
pozycji zbioru głównego. W przeciwnym przypadku zamówienia mu»

/



si być zatwierdzone p rz e z użytkownika, a aktunlizecji pola sta
nu zamówień dokonuje się w ramach programu aktualizacji podczas 
przetwarzania transakcji uzgadniania (T2).

Obliczony wielkość zeiDówionio porównuje się z minimolnę i 
maksymalny wialko"śclęj zamówienia. Oeżoli obliczona wielkość jest 
mniejsza od minimalnej wielkości zamówienia, następuje wyrówna
nia , tzn. do dostawcy zostanie wysłane zamówienie z wielkości*} 
równę minimalnej wielkości zamówienia. Jeżeli wielkość zamówie
nia wynikająca z obliczeń jest większa od maksymalnej wielkości 
zamówienia, to wielkość nadmiaru zapisuje się w polu wielkości 
nadmiernego zamówienia rekordu zbioru uzupełniających zamówień, 
a w polu wielkość uzupełniającego zamówienia wpisuje się maksy
malną wielkość zamówienia.

Utworzony w ten sposób zbiór uzupełniających zamówień po
rządkuje się według kodu dostawcy, o następnie poddaje działaniu 
programu wydruku raportu zamawiania zapasów. W raporcie dla każ
dego materiału zamówionego u okroólonego dostawcy podaje się in
formacje o wielkości zamówienia, stanie zamówień, stanie zapa
sów, zapasie krytycznym, wielkości zapasu alarmowego, wielkości 
nadmiernego zamówienia, czasie sprowadzania i kodzie klasy.

2.7. Funkcjo prognozowania zapotrzebowań

Celem funkcji prognozowania Jest oszacowanie wielkości za
potrzebowania w przyszłych okresach dla wybranych lub wszystkich 
pozycji materiałowych. Szacunek ten może być następnie wyko
rzystany przy określaniu polityki zamówień, przy ustalaniu wiel
kości zamówienia oraz momentu, w którym należy złożyć zamówie
nie, Nowa prognoza będzie ustalona tylko d.la tych pozycji ma
teriałowych, dla których bit czwarty pola znaczników funkcji zo
stał ustawiony.

Prognozę oblicza rię w oposób następującyt przez odjęcie 
wielkości poprzedniej prognozy od zakumulowanego zapotrzebowa
nia ustala aię błęd poprzedniej prognozy, obliczony różnicę mno
ży się „przez stałę "wygładzajgeę" ^zwykło mniejszy od 1 , naj
częściej z przedziału 0,1 - 0,3). otrzymany iloczyn jest do
dawany do poprzedniej prognozy. Plerw3zę prognozę w momencie 
wdrażania systemu należy ustalić tylko na podstawie zapotrze
bowania zaobserwowanego w okresie poprzedzającym wdrożenie



Nowa prognoza przedstawia oczekiwano zapotrzebowania w na
stępnym systemowym okresie czasu, tzn. do daty następnej reali
zacji programu prognozowania* Zakumulowane zapotrzebowanie pc 
wykorzystaniu ulega wyzerowaniu dla umożliwienia dokor^anla nowel
kumulacji zapotrzebowań.

Obliczanie nowej prognozy jest głównym zadaniem funkcji pro
gnozowania. Ponadto program ten opcjonalnie moi© realizować 
działania polegające na ustalaniu nowego zapasu krytycznego i 
wielkości zapasu alarmowego. Wykorzystanie tej możliwości zale
ty od użytkownika, który przy pomocy karty parametrów Informuje
system o dokonanym wyborze.

Nowy zapas krytyczny jeat wynikiem pomnożenia czasu sprowa
dzania (wyrażonego jako liczbo systemowych okresów czasu) przez 
nowo obliczony prognozę 1 przez zapas bezpieczeństwa, stanowimy 
określony przez użytkownika procent nowej prognozy. Natomiast 
wielkość zapasu alarmowego jest rezultatem pomnożenia okresu za
mawiania przez nowg prognozę. Tak wyllazone nowe wielkości aktua
lizuj!} odpowiednio pola rekordów zbioru głównego zapasów.

Program prognozowania dokonuje również aktualizacji pole 
"wskaźnik zamrożenia*. Aktualizacja polega na zwiększeniu za
wartości tego pola o 1 dla wszystkich tych pozycji, dla których 
zapotrzebowanie w aktualnym systemowym okraeie czasu nie wystą
piło lub było mniejsze niż 10 Jednoetek.

Schemat blokowy programu prognozowania zepotrzebowart przed
stawia rys. 12-

Konieczna jest realizowanie programu prognozowania zapotrze
bowań regularnie. w równych odstępach czasu. Okres między ko
lejnymi realizacjami programu jest znany jako systemowy okrea 
czasu, a liczbę takich okresów w roku pamięta się w rekordzie 
nagłówkowym zbioru głównego zapasów. Podczas każdej realizacji 
tego programu następuje zwiększenie o 1 rachunku w rekordzie na
główkowym dla wskazania numeru systemowego okresu czasu od po
przedniej realizacji programu analizy ABC.

□atoli trend lub sezonowość s$ ważnymi czynnikami, to pro- 
grasa prognozowania będzie działać bardziej efektywni®, gdy rea
lizacje będą częataz# (zwykle tygodniowa).

Progract tworzy raport prognozy zapotrzebować przedstawiający 
pozycje, dla których została sporządzona prognoza, oraz pola.
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Ry*. 12. Schemat tłokowy programu prognozowania zapotrzebowań

któro mogę być aktualizowane w zblorza głównym zapaeów Jako re
zultat prognozy.

3. Przydatność paklatu STOCK CONTROL w racjonalnej

Przedstawiony pakiet etanowi Instrument operatywnego ste
rowania zapasami. Obejmuje on wszystkie zagadnienia, które na~ 
le*y uwzględnić w celu zapewnienia racjonalnego gospodarowa
nia zapasami, tzn. ewidencję obrotu materiałowego, ustalanie 
wielkości zapotrzebowania, realizację zakupu materiałów oraz 
określenie wielkości utrzymywanego zapasu 1 kontrolę stanu za-

Owla pierwsze funkcje pakietu - tzn. zakładania! modyfikacji 
zbioru - ora* aktualizacja 1 alokacja zapasów zapewniają prowa-

gospodarca zapasami

pasów
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dzenle prawidłowi ewidencji obrotu materiałowego. dost^rcdti*- 
cej podstawowych informacji, n» których podstawia mogę być rea
lizowana pozostałe funkcja pakietu. Od jakości i terminowości 
dostarczania tych informacji zależę ustalenia pozostałych funk
cji. Idealnym rozwiązaniem gwarantującym aktualność infcmaej t 
jeat możliwość zaetosowania bezpośredniej aktualizacji. W przy
padku braku toj możliwości zalsca się szęstę realizację aktua
lizacji partiowaj. Codzienna aktualizacja stwarza możliwość uzy
skiwania cięgło aktualnych informacji o zapasach i stanowi real
n i? podstaw? do prowadzenia właściwaj polityki zamawiania mate
ria łów.

Analiza zapasów jest ukierunkowana rta ujawnianiu zapasów 
nieprawidłowych. Zapasy nadmiarne ujawnia się dzięki kontroli 
poziomu zapasów połoguj^c«j na porównywaniu etanu zapasów kon
kretnej pozycji materiałowa.} z normę zapasu maksymalnego. Czę
stotliwość przeprowadzania takiej kontroli zolsży od użytkownt-* 
ks. Im częataze sę kontrolo, tym azyboiaj można zapobiec tworze
niu się zapasów nadmiernych.

Ujawniania zapasów zbędnych ułatwia klasyfikacja raateriałóv.' 
dokonywano według kryterium częstotliwości obrotu. Działania pro
cedur analizy sapa»«Sw »aj« więc na celu ułatwiani® - przaz szyb
ki® ujawnianie - likwidowania zapasów nieprawidłowych. Nato
miast działania funkcji zamówienia 1 prognozowania zapotrzabowuń 
zwierzaj© do tego, by zapobiec tworzeniu zapasów nieprawidło
wych.

Prawidłowemu ustalaniu wlelk ‘ .4 zapotrzebował1! sprzyja exę-» 
8ta realizacja funkcji prognozowani®. Im mniejszy bł^d popełni 
®ię przy ustaleniu prognozy zapotrzebowań, tym mniejszo j»«t 
ryzyko wyatępienia zapasów nieprawidłowych. Prawdopodobieństwo 
popełniania błędu jeat znacznie mniejsze dla krótszych okresów 
prognozowania.

Aktualizowanie zapasu krytycznego 1 wielkości zapasu alarmo
wego podczas częstych realizacji funkcji prognozowani® znaj- 
du}« swoja odzwierciedlania przy ustaleniu wielkości zamówień-. 
4«rdwf(0 zapas krytyczny. Jak i wielkość zapasu alarmowego «»J# 
decydujący wpływ na wielkość zamówienia.

Propozycja zawarta w omawianym pakiecie, choć nie w pełni 
odpowiadająca warunkom przedsiębiorstw socjalistycznych, stanowi
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rozwiązanie probletnu sterowanie zapasami i może poałuiyć Jako 
baza dla czynności adaptacyjnych. Dzięki tamu uniknie sią eza- 
ragu prac związanych z budowę modelu zapneów i projektowania® 
dla niego systemu informatycznego.

Pakiet STOCK CONTROL, tak jok wszystkie rozwiązania standar
dowa. Jest uniwersalny. Ta uniwersalność powodują konieczność 
wprowadzania zmian do pakiotu w momencie J«go adaptowania do po
trzeb konkretnego przedsiębiorstwa,

4. Możliwości dostosowania pakietu STOCk CONTROL 
d o potrzeb użytkownika

Dok wspomniano wcześniej, pakiet ICL 2903 STOCK CONTROL Jest 
zaprojektowany elastycznie i pozwala na wprowadzenie modyfikacji 
użytkownika. Wazyetkie programy pakietu sq napisane w Języku 
RPG, który Jest łatwy w utyciu. Jakiekolwiek wprowadzane modyfi
kacja także muszą być zakodowane w tym języku.

Przedstawione poniżej modyfikacje nie twórz* kompletnej li
sty wfzyatkich motliwości modyfikacji. Służą one do wskazania 
kilku z możliwych zmian, która będą wymagane przy adaptacji pa
kietu.

Najwięcej zmian mota być związanych * programem walidacji i 
konweraji, stanowiącym Jedyną drogę wejścia do pakietu. Hoże o- 
kazać się konieczna wprowadzanie nowych typów transakcji, nie u- 
wzglądnlanych w systemie. Oo uetawienia nowych typów traneakcji 
w odpowiedniej kolejności użytkownik może zastosować nie wyko- 
rzyatano dotychczas kody tranaakcji. Może również zrezygnować 
z pewnych typów transakcji. Ważna jest- tylko, by kolejność kodów 
transakcji była zmieniona w taki sposób, żaby uniknąć wyetąpo- 
tania ujemnych zapasów.

Możliwe Jeat zmiana procedury liczenie cyfry kontrolnej, 
cieniona mogą być wartości uzupełnień dostarczane prze* progra- 
,y atendardowe systemu, Procedura walidacji możm być zmieniona 
ib rozszerzona o dodatkowa kontrola przeprowadzane nu poazcza- 
Inyfth polach, 1



Zbiory wykorzystywano w systemie, a przede wszyctklm zbiór 
główny zapasów, mogę być zmieniono przez dodanie nowych pól, 
określenie istniejęcych lub zmianę rozmiarów pól. Modyfikacja te 
implikuję zmiany w programie zakładania zbioru oraz w program!© 
aktualizacji 1 alokacji. Wprowadzenie nowych traneakcjl powo
duje konieczność uzupełnienia procedury aktualizacji, w przy
padku rezygnacji z pewnych transakcji kodowanie związano z tymi 
transakcjami powinno być usunięto.

Dodatkowa modyfikacja programu aktualizacji i alokacji może 
spowodować wzbogacenie raportu alokacji zepaaów o informacje o 
zapotrzebowaniach, których’ system nie Jeat w stania zaspokoi*.

Oeżeli użytkownik rozazerzy rekord zbioru głównogo o dodat
kowe pole, to powinien równie* rozszerzyć o to pole raport pozy
cji zapasów.

Przy dokonywaniu klasyfikacji materiałów według częstotliwo
ści obrotu może ulec zmianie wartość kryterium. Na przykład w- 
żytkownlk może dojść do wniosku, ż© użyta w oy»tomie 50-procen
towo wartość wskaźnika zamrożenia dla pozycji klasy drugiej jeat 
niewłaściwa i zastępie Ję wartościę 75-procentowę.

Formaty ekranów odpowiedzi funkcji zapytań mogę być zmienio
no w celu dopasowania do Indywidualnych wymagań. Użytkownik mo
że zrezygnować z inicjowania zapytań z konsoli operatora. W tym 
przypadku opis korespondujęoego zbioru oraz formaty odpowiedzi 
mogę być z programu usunięte, zmniejazajęc tym samym obszar 
programu.

DopuszczęIno Jest również zmiana polityki zamawiania powią
zana z prawdopodobni zmianę zawartości rekordów przez dodania, 
akraślenie lub poprawienia rozmiarów pól.

Generalnie dla wszystkich programów pakietu mogę uleo zmie
nia standardowe nagłówki tabulogramów oraz układy raportów. tl» 
czbę linii drukowanych na każdej stronią tabulogramu określa u- 
żytkownlk.

Pakiet ICL 2903 STOCK CONTROU może być także wykorzystywany 
w połęczenlu z procedurami napisanymi przez użytkownika, które

następuję po funkcji kontroli zapasów, oraz z innym pakietem 
firmy ICL.
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Information constitutes a basla for »ny ntock cantrol sy
stem. For such » systofii to b» »ffectlve, the enterprlae raan&ge- 
ment muat havo an easy accass to Information concerning all aa- 
pects of keoping atocfes. Processing of Information neceseary for 
effective stock control by raaans of traditional calculation te- 
chniquea is a difficuit task raainly bacauae ltiatirae conaumlng, 
which causes that Information loees one of ito basie character- 
istics - it# up-to-dste valua# as wali aa labour intenslve dus 
to a big niuibar of documents connocted wlth materiale turnovar. 
For theo© reasons, it becotnoe necessary to apply eleotronlc 
conputatlon techniquea.

The article discusspo tt solutlon to the probiera of stock 
control e» contained In STOCK CONTROL peckago dosigned by ICL 
company. The packago offero for the uoer a wide rangę of stock 
control possibiłitias including up-dating function of lnventory 
file, sllecatlon of ctockti, ordering, forecesting demand and 
analyaii of stock#. The syatem ean bo osed at twa Xevsla* The 
flr»t l«vel la a siąpię system of stock up-dating and aignal- 
ling d©vi«tions provldlng necessary Information for the 
underteking of "emsrgency" actlone. Thla eiraple syetam constl- 
tutrs a basia for a mora comprehenslve systam of stock control 
wldensd by ailocatlon* orderlng, and forecastlng functlons.


