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WPŁYW WDROŻENIA SYSTEMU USPRAWNIAJĄCEGO  

PROCESY LOGISTYCZNE NA FUNKCJONOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Współczesne przedsiębiorstwo  przetwarza informacje których źródło ma charakter zarówno zewnętrzny jak  i wewnętrzny. 

W związku z tym informacja  i będąca jej efektem wiedza  to majątek  każdej organizacji. Aby przedsiębiorstwo miało szanse 

na  sukces powinno wykorzystywać maksymalne  możliwości zintegrowanych systemów zarządzania których częścią mogą być 

systemy informatyczne. Systemy te stanowią kolejną, obecną na rynku, generację systemów  wspomagających zarządzanie 

przedsiębiorstwem. W artykule na przykładzie  wybranego przedsiębiorstwa przedstawiono identyfikację systemów automa-

tycznej identyfikacji kodów kreskowych, elektronicznej wymiany danych EDI, szczególnie uwzględniając systemy klasy SAP 

R\3.   

 

WSTĘP 

Sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstw, w związku z nasila-
jącą się konkurencją rynkową, wymaga współcześnie stosowania 
nowoczesnych systemów informatycznych, które w sposób kom-
pleksowy wspomagają procesy zarządzania. Współczesna techno-
logia informacji i komunikacji, tj. m.in. sprzęt komputerowy, opro-
gramowanie, systemy komunikacyjne, przyczyniają się w istotnym 
stopniu do skrócenia czasu realizacji zadań logistycznych. 

Informacja towarzyszy procesom realnym, wpływając na 
sprawność funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz na ponoszone 
przez niego koszty. W ostatnich latach wzbogacono definicję infor-
macji o określenie jej jako produktu i procesu [9]. P. H. Lesc który 
jest wybitnym specjalistą z zakresu zarządzania informacją, infor-
mację rozumie dwojako: jako proces, w wyniku którego jest się 
poinformowanym, a także jako rezultat jakiegoś procesu informacyj-
nego [10]. Nowoczesna jednostka organizacyjna opiera swoją kon-
kurencyjność rynkową i zdolność przetrwania na rynku na syste-
mach informacyjnych, w których to  informacja decyduje m.in. o 
wydajności zarządzania logistyką i jest elementem napędowym 
strategii logistycznej [1]. Potrzeby informacyjne doprowadziły do 
stworzenia systemu informacyjnego, zapewniającego ciągły dostęp 
do aktualnych, dokładnych i prawdziwych informacji. System infor-
macyjny obejmuje zasoby informacji oraz te elementy, które umoż-
liwiają zasilanie, utrzymanie i dostarczanie użytkownikowi tych 
zasobów. System informacyjny, w którym do pozyskiwania, groma-
dzenia, przetwarzania i przesyłania informacji wykorzystuje się 
technologię teleinformatyczną nazywa się systemem informatycz-
nym [2-3]. 

Systemy te wpływają na usprawnienie zarządzania logistycz-
nego i produkcyjnego przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest poka-
zanie znaczenia wdrażania i stosowania systemów informatycznych 
w przedsiębiorstwie oraz, ich wpływu na prawidłowe funkcjonowanie 
firm.  

1. SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE 
LOGISTYKĘ 

Poddając analizie przedsiębiorstwo, jako szczególny rodzaj 
systemu można je zdefiniować jako pewną wyodrębnioną z otocze-

nia społecznego-gospodarczego zorganizowaną całość, cechującą 
się różnym stopniem wewnętrznej złożoności, realizującą określone 
funkcje i zadania dla osiągnięcia założonego celu [13].  Bardzo 
dobrze sprawdzającym się narzędziem  wspomagającym taką 
integrację są systemy informatyczne, które traktują informację jako 
produkt lub usługę informacyjną, której oczekuje użytkownik. Nie-
jednokrotnie korzysta się z usługi informacyjnej ściśle związanej z 
przesyłaniem informacji, jaką jest internet [12]. Sprawny przepływ 
informacji między komórkami znacznie skraca  czas  realizacji 
procesu i udostępnia składny proces decyzyjny [4]. Uzasadnione 
jest zatem, określenie systemu informacyjnego jako specyficznego 
„układu nerwowego” przedsiębiorstwa, którego działanie zaprezen-
towano na rys.1. [13]. 

 

 
Rys.nr.1. Działanie systemu informacyjnego w jednostce         
gospodarczej [13]. 

 
Na rys.1. przedstawiono system informacyjny w ramach które-

go występuje  wiele poziomów oraz struktur zatwierdzających  
przechowywanie  informacji wejściowych i wyjściowych. 

1.1. Systemy automatycznej identyfikacji – kody kreskowe 

W związku z  zachodzącymi w przedsiębiorstwie procesami 
gospodarczymi trudno sobie wyobrazić magazyn z tysiącami pro-
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duktów do którego nie wprowadzono innowacyjnych rozwiązań i 
technologii, jak również nie korzystano z identyfikacji produktów. 
Jednym z wielu praktycznych rozwiązań techniki komputerowej w 
logistyce  jest automatyczna identyfikacja. Są to procesy i systemy 
wspierające identyfikację oraz kolekcjonowanie danych za pomocą 
technologii identyfikacji oraz narzędzi, jakimi są kody kreskowe [11]. 
Automatyczna identyfikacja bazuje  na automatycznym zidentyfiko-
waniu obiektów, wraz z informacją o ich lokalizacji, ilości oraz sta-
nie. Wykorzystanie czytników elektronicznych skraca czas pozyski-
wania informacji i tym samym przyczynia się do obniżenia kosztów 
gospodarki magazynowej i w konsekwencji obniżenia kosztów 
danego przedsiębiorstwa. Automatyczna identyfikacja wykorzysty-
wana jest między innymi w systemach ewidencji zasobów, inwenta-
ryzacji, magazynach. Systemy te znakomicie sprawdzają się w 
systemach kompletacji i kontroli przyjęć oraz wydań towaru, produk-
tu i dokumentów. Identyfikacja tych towarów najczęściej odbywa się 
na podstawie wydrukowanego na ich opakowaniu symbolu nume-
rycznego, przedstawionego w postaci kodu kreskowego [2]. Odczy-
tany kod porównywany jest z  zapisanymi w bazie danych kodami 
towarów, którym przyporządkowano nazwy i ceny. Znakowanie 
opakowań kodami kreskowymi odgrywa dużą rolę zarówno w obro-
cie handlowym, transporcie i magazynowaniu w zakresie uspraw-
nienia prac ewidencyjnych. Stanowi ono również jeden z podstawo-
wych warunków uczestnictwa producenta w międzynarodowym 
obrocie handlowym. Aby możliwe było tak sprawne  działanie ma-
gazynu konieczna jest sprawna identyfikacja produktu, która nale-
życie przeprowadzona oszczędza czas. 

1.2. Elektroniczna wymiana danych – EDI 

Funkcjonujące w  przedsiębiorstwach systemy muszą być 
przygotowane do rozpoznawania i akceptowania dokumentów 
napływających za pomocą EDI (Electronic Data Interchange – 
Elektroniczna wymiana danych) [5]. Na rysunku nr. 2. przedstawio-
no przykładową wymianę standardowych komunikatów EDI między 
partnerami handlowymi. 
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Rys.nr. 2. Wymiana komunikatów EDI między partnerami handlo-
wymi [2] 

 
Poprzez przetwarzanie informacji i transportu danych oraz od-

powiednie oprogramowanie, znacznie oszczędza się czas i pienią-
dze. Wymiana informacji między klientem a dostawcą jest dużo 

szybsza i klient może błyskawicznie dowiedzieć gdzie jest pożądany 
produkt. Dzięki temu EDI można określić jako wymianę danych, 
informacji między partnerami handlowymi, a dokładniej dokumentów 
między ich komputerami. Elektroniczna wymiana danych dotyczy 
„sposobu komunikowania się organizacji biorących udział w przed-
sięwzięciu gospodarczym, administracyjnym lub innym, polegają-
cym na automatycznym przesyłaniu elektronicznie sformatowanych 
dokumentów” [14]. Zgodnie z obowiązującymi standardami to forma 
elektroniczna jest cechą charakterystyczną odznaczającą te  syste-
my. Rozwiązania EDI w sposób znaczący eliminują wielokrotne 
wprowadzania danych do systemu, oraz ryzyko błędów. Dynamizują 
przepływ informacji dzięki zintegrowaniu odpowiednich aplikacji 
komputerowych w firmach uczestniczących w wymianie [6]. Wy-
kształcanie silnych więzi międzyorganizacyjnych, wspartych techni-
ką informatyczną, sprzyja skróceniu cyklu realizacji zamówienia 
(cyklu dostawy), zwiększeniu rotacji zapasów, obniżeniu kosztów 
transportu i  redukcji nadmiernych czynności, np. przez uproszcze-
nie procesu zamówień między przedsiębiorstwami [7]. 

1.3. Systemy SAP R\3 

SAP R/3 jest  systemem wdrożonym w 2012 roku,  który opiera 
się na bazach danych, daje możliwość wszechstronnej, szybkiej i 
wydajniejszej analizy danych. Wbudowane mechanizmy analityczne 
umożliwiające łatwe tworzenie własnych, parametryzowanych ze-
stawień pozwalają samodzielnie rozwijać system analiz i raportów, 
podążając za zmieniającymi się potrzebami. Prostota przenoszenia 
danych do narzędzi Microsoft Office z możliwością ich wstępnego 
zagregowania i posortowania pozwala na łączenie ich z informa-
cjami spoza systemu i  dalszą obróbkę. 

Do głównych korzyści wynikających z zastosowania systemu 
SAP można zaliczyć [19]: 
– Szeroki zakres funkcji systemu – system składa się nie tylko z 

aplikacji logistycznych, produkcyjnych, magazynowych, ale tak-
że finansowych. 

– Dopasowanie do potrzeb firmy - możliwe jest przystosowanie 
systemu do potrzeb przedsiębiorstwa lub samodzielne dodanie 
nowych, niestandardowych cech lub modułów, które wspoma-
gałyby zarządzanie daną firmą. Możliwość rozwinięcia aplikacji 
wpływa na długą żywotność systemu. 

– Dane w systemie dostępne są natychmiast dzięki zastosowaniu 
mobilnych terminali, niezależnie od miejsca, w jakim przebywa 
użytkownik. 

– Łatwy i szybki dostęp do wszystkich informacji, co umożliwia 
sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi oddziałami i wydzia-
łami firmy. 

– Prosty i przejrzysty system raportowania – co umożliwia prze-
prowadzanie szczegółowych analiz we wszystkich jednostkach 
firmy, możliwość definiowania różnego rodzaju raportów finan-
sowych zarówno dla celów danej jednostki gospodarczej jak i jej 
klientów, dla których świadczone są usługi. 

– Redukcja czasu odpowiedzi na pytania związane z zarządza-
niem przedsiębiorstwem. 

– Zwiększenie jakości usług i produktów. 
– Ewidencjonowanie towaru co do sztuki pozwoli na dokładną 

ocenę ilości braków i odpadów produkcyjnych. 
– Monitorowanie i kontrola przebiegu zachodzących procesów. 
– Bezbłędna lokalizacja towarów zarówno w magazynie jak i w 

toku produkcji. 
– Możliwość lepszego planowania produkcji, harmonogramów 

dostaw i zakupów. 
– Znaczne przyspieszenie obsługi klienta. 
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– Lepsza kontrola zapasów, oszczędność czasu pracy przezna-
czonego na inwentaryzację towarów dzięki zastosowaniu kodów 
kreskowych.  

– Budowa systemu pozwala na równoległą pracę wielu użytkow-
ników. 

– Możliwość ograniczenia dostępu do danych wg zajmowanego 
stanowiska. 

2. WYNIKI I ANALIZA BADAŃ 

Badane przedsiębiorstwo produkcyjne dotychczas korzystało z 
programu magazynowego MFG-PRO. Jednakże rozwijająca się 
produkcja i nowe inwestycje oraz wzrost zamówień wymógł zastą-
pienie tego systemu nowym, wydajniejszym i ergonomicznym oraz 
przyjaźniejszym użytkownikowi systemem opartym na nowoczesnej 
bazie danych SAP. 

Podstawą systemu jest centralna baza danych, na której opiera 
się działanie całego systemu, z którą poszczególne aplikacje wy-
mieniają dane. W bazie danych gromadzi się i przechowuje dane 
pochodzące z różnych obszarów działalności biznesowej przedsię-
biorstwa. System został stworzony dla potrzeb firmy. Obsługa sys-
temu jest możliwa przez stałe punkty dostępowe czyli komputery jak 
i również mobilne terminale radiowe. 

Zdecydowana przewaga korzyści jakie daje system SAP uka-
zuje dlaczego warto wdrażać rozwiązania informatyczne w przed-
siębiorstwach. Przykładowe korzyści przedstawiono w  tabeli nr.1 . 

Na podstawie danych zawartych w tabeli 1 można stwierdzić, 
że rozwiązania informatyczne spełniają bardzo ważne funkcje w 

przedsiębiorstwie, a ich brak może uniemożliwiać efektywne jego 
działanie. Każde przedsiębiorstwo pragnące odnieść sukces na 
rynku powinno zainwestować we wdrożenie systemu informatycz-
nego, który powinien być dopasowany do potrzeb danej firmy. Za-
prezentowane w artykule studium przypadku może być pomocne 
dla przedsiębiorstw, które chcą wdrożyć system SAP. Umiejętne 
wykorzystanie go przez firmę może wpłynąć pozytywnie na jakość 
funkcjonowania firmy i poprawę wyników działalności. 

PODSUMOWANIE 

Celem artykułu było przedstawienie, że wdrożenie systemu in-
formatycznego w przedsiębiorstwie jest procesem skomplikowanym, 
długofalowym i kosztownym, jednakże może prowadzić do efektyw-
niejszego funkcjonowania przedsiębiorstwa i poprawy wyników 
działalności. Zatem, aby jednostka organizacyjna wdrożyła  system  
zachęcana jest do wcześniejszego przygotowania pod względem 
finansowym, ponieważ wdrożenie  systemu inf. wymaga nakładów 
pieniężnych  na planowanie szkoleń personelu i wsparcie technicz-
ne. 

Na przykładzie badanego przedsiębiorstwa produkcyjnego, 
warto wdrażać systemy informatyczne w przedsiębiorstwach, gdyż 
przyczyniają się one do sprawniejszego przepływu informacji i 
lepszej integracji wszystkich komórek firmy. 

Należy jednak pamiętać, że technologia informatyczna może 
stanowić klucz do sukcesu przedsiębiorstwa, wspomagając je w 
rozwiązywaniu wszelkich problemów logistycznych. 
 

Tab. 1. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przed i po wprowadzeniu systemu SAP 

Kategoria 
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa przed wprowadze-

niem systemu 
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa po wprowadzeniu systemu 

Magazyn 
Trudność w zidentyfikowaniu danego detalu, brak możliwości 
częstej zmiany lokalizacji, czasochłonna procedura wydawa-
nia i przyjmowania detalu 

Szybsza identyfikacja detali dzięki danym w systemie o lokalizacji 
każdego detalu; stany magazynowe produktów są natychmiast 
aktualizowane w systemie, szybsza obsługa dostaw i wysyłek  

Inwentaryzacja 

Brak kodów kreskowych wymuszał ręczne liczenie wszyst-
kich palet znajdujących się w magazynie, co powodowało 
wydłużenie czasu przeprowadzanej inwentaryzacji, odręczne 
tworzenie protokołów 

Znaczne skrócenie czasu przeprowadzania inwentaryzacji, dzięki 
dokładnej informacji rozmieszczeniu towarów, szybkie sporządzenie 
protokołu inwentaryzacji, automatyczne rozliczanie niedoborów i 
nadwyżek 

Przepływ informacji pomiędzy 
komórkami firmy 

Brak możliwości wymiany informacji w poprzednio zastoso-
wanym systemie, gdyż nie obejmował on swoim działaniem 
wszystkich komórek w przedsiębiorstwie, przepływ potrzeb-
nych danych następował z opóźnieniem  

Zapewnienie kierownictwu pełnej informacji o procesach zachodzą-
cych w firmie, zmniejszenie pracochłonności i dostarczenie bardziej 
dokładnej informacji; możliwość analiz danych wspomagających 
zarządzanie przedsiębiorstwem; objęcie kanałami informacyjnymi 
wszystkich kluczowych obszarów przedsiębiorstwa (finanse, logistyka, 
produkcja itp.) 

Identyfikacja detali 

Identyfikacja detali możliwa tylko dla produktów surowych i 
gotowych znajdujących się w magazynie, brak kontroli nad 
detalami znajdującymi się w procesach produkcyjnych 

System pozwala na prawidłową identyfikację detali zarówno w maga-
zynie (każdy detal ma swoją lokalizację) jak i w toku produkcji (dzięki 
danym w systemie można zidentyfikować na jakiej linii produkcyjnej 
znajduje się dany detal);  

Planowanie produkcji 
Czasochłonny proces planowania produkcji, poprzez brak 
wygodnych narzędzi planistycznych, brak możliwości plano-
wania z wyprzedzeniem, 

Usprawnienie harmonogramowania produkcji – automatyzacja proce-
su planowania; monitorowanie procesów umożliwia lepsze planowa-
nie, system umożliwia planowanie produkcji z wyprzedzeniem 

Realizacja zamówień 

Częste występowanie niezgodności w realizacji zamówień 
spowodowane brakiem informacji o detalach znajdujących 
się w procesie produkcyjnym i o detalach niespełniających 
norm jakości 

Szybszy czas realizacji zamówień, dzięki lepszej kontroli realizacji 
zleceń  

Dane dotyczące klienta 
Podstawowe dane o kontrahentach Rejestr klientów, dostawców zawierający wszystkie niezbędne infor-

macje; zwiększony zakres dostępnej wiedzy o kliencie 

Obsługa klienta 
Długi czas obsługi klienta, opóźnienie w przygotowaniu 
towarów . 

Poprawa obsługi klienta, redukcja czasu obsługi, szybsze przygoto-
wanie towarów do wydania, możliwość informowania klienta o czasie 
potrzebnym do uzyskania produktu finalnego 

Dokumentacja 
Generowanie tylko części dokumentów- wydłużenie czasu  
przez dodatkowe prace 

Możliwość generowania wszystkich dokumentów w systemie co 
redukuje do minimum ilość błędów i dodatkowych czynności związa-
nych z ręcznym wypisywaniem dokumentów 

Kontrola jakości 
Ręczne sprawdzanie towaru. Ewidencjonowanie towaru co do sztuki pozwoliło na dokładną ocenę 

ilości braków i odpadów produkcyjnych, lepsza kontrola jakości 
przyczyniła się do  zwiększenie jakości usług i produktów 

Reklamacje 
 Dokumenty  reklamacyjne w formie papierowej wg. szablo-
nu. 

Sprawniejsza obsługa zwrotów i reklamacji z wystawieniem faktury 
korygującej 

Zapasy Mała skuteczność kontroli zapasów- koszty składowania Zmniejszone zapasy – skuteczniejsza kontrola zapasów 

Koszty przedsiębiorstwa  Obniżenie kosztów. 
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The functionality of the company before and after  
the implementation of the system  
to implement logistic processes 

A modern company processes information inside and 

outside. Consequently, this information is the property of the 

enterprise. To be successful in the market, the company is 

required to use the maximum capabilities of integrated IT 

systems. These systems are the next on the market, generation 

of systems supporting company management. This article 

discusses the identification of automated barcode identifica-

tion systems, EDI electronic data interchange, MRP / ERP 

systems, and especially SAP R \ 3 class systems on the exam-

ple of an enterprise. 
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