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Streszczenie. W artykule przedstawiono narzędzia informatyczne, które poprzez wspomaganie 
zarządzania gospodarką magazynową w łańcuchu dostaw wpływają na efektywność zachodzących 
w nim procesów biznesowych.
Na przykładzie procesu sprzedaży towarów w Centrum Dystrybucyjnym zaprezentowano korzyści pły-
nące z wdrożenia technologii identyfikacji radiowej RFID i wykorzystania modułów systemu SAP.
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1. Wprowadzenie

W obecnych czasach każde przedsiębiorstwo szuka możliwości usprawnienia 
prowadzonej działalności oraz realizowanych w nim procesów. Sukces przedsiębior-
stwa nie zależy jedynie od niego samego, lecz od wszystkich współpracujących z nim 
firm. Według M. E. Portera źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa nie
jest jego sprawność funkcjonowania jako całości, ale sprawność różnych działań, 
jakie podejmowane są w nim w celu dostarczenia jego produktów/usług na rynek. 
Rozważając tę teorię z punktu widzenia łańcucha dostaw, można stwierdzić, że 
w tworzenie wartości dodanej produktu/usługi ma wkład każde przedsiębiorstwo 
będące ogniwem tego łańcucha. W łańcuchu dostaw nie ma miejsca na konkurencję, 
dlatego tak ważna jest integracja działań [1].

Niezwykle przydatna w tej sytuacji, ze względu na możliwości optymalizacji łańcu-
cha dostaw, staje się technologia informatyczna. Wynika to z faktu, że dzisiejsza globalna,  
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a przede wszystkim konkurencyjna gospodarka wymaga zapewnienia efektywności, 
płynności oraz przejrzystości procesów gospodarczych zachodzących w logistycz-
nym łańcuchu dostaw, a przez to w każdym przedsiębiorstwie w nim uczestniczą-
cym. Istnienie współczesnego przedsiębiorstwa na rynku, a zwłaszcza jego rozwój 
nieodłącznie związane są z szybkim dostępem do rzeczywistych danych. Takie 
możliwości zapewniają właściwie użytkowane systemy informacyjne i oferowane 
narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw.

2. Płynne zarządzanie gospodarką magazynową  
w zintegrowanym łańcuchu dostaw w oparciu o nowoczesne 

narzędzia informatyczne

Każde przedsiębiorstwo, aby móc sprawnie funkcjonować i szybko reagować 
na zmiany zachodzące na rynku, powinno posiadać aktualne informacje o dostęp-
nych zasobach, planowanych i rzeczywistych kosztach, zobowiązaniach wobec 
dostawców, a także innych czynnikach mających wpływ na jego bieżącą kondycję 
i przyszłe działania. Sposobem zapewnienia sprawnego zarządzania gospodarką 
materiałową w firmie jest zintegrowanie sfery logistycznej ze sferą finansową [3].
Takie działanie pozwala na eliminowanie zakłóceń związanych z przepływem 
materiałów i płynnością środków finansowych.

W sprawnym zarządzaniu łańcuchem dostaw pomocny jest system informa-
tyczny, który umożliwia:

— planowanie, optymalizację i realizację działań,
— pomiar wydajności każdego ogniwa,
— wgląd w sytuację gospodarczą.

Podstawowym celem zarządzania łańcuchem dostaw jest koordynacja po-
ziomu zapasów w całym łańcuchu w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwaną 
działalność każdego ogniwa. Narzędziem informatycznym, które wspomaga 
zarządzanie całym łańcuchem dostaw, od projektowania po określenie źródeł 
nabycia materiałów, od planowania i prognozowania popytu, po planowanie 
wytwarzania i planowanie procesu dystrybucji jest SCM (Supply Chain Manage-
ment). System klasy SCM jest kompleksowym rozwiązaniem, które pozwala na 
likwidację tzw. luki w łańcuchu dostaw, przyczynia się do jego udoskonalenia  
i usprawnienia realizowanych procesów. Narzędzie to sprawia, że możliwa jest 
synchronizacja przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi kooperantami 
oraz elastyczne dostosowywanie się przedsiębiorstw do zmian popytu rynkowe-
go. Na rysunku 2.1 przedstawiono kluczowe obszary funkcjonalne Supply Chain 
Management.
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Połączenie w jednym systemie możliwości z zakresu planowania, koordynacji, reali-
zacji oraz współpracy przedsiębiorstw tworzących logistyczny łańcuch dostaw świadczy  
o kompleksowości rozwiązania SCM.

Integracja wymienionych obszarów pozwala na redukcję kosztów posiadanych 
zapasów oraz przyczynia się do wzrostu efektywności działań. Umożliwia szybką 
adaptację do nowych warunków.

SCM jest jednym z najbardziej rozbudowanych pod względem funkcjonalnym 
systemów informatycznych oraz realizuje wiele różnorodnych zadań w łańcuchu 
dostaw. Wyróżnić w nim można dwa główne obszary funkcjonalne: SCP (Supply 
Chain Planning) i SCE (Supply Chain Execution). Firma IFS opracowała rozwią-
zanie, które obejmuje jeszcze jeden element — Supply Chain Performance, czyli 
efektywność łańcucha dostaw.

Oprogramowanie SCP stanowi narzędzie zapewniające dostęp do informacji 
z różnych źródeł. Wykorzystywanie specjalnych algorytmów matematycznych 
umożliwia dokonanie analizy zebranych danych. SCP pozwala na:

— projektowanie łańcucha dostaw,
— planowanie popytu i podaży,
— planowanie produkcji,
— planowanie transportu [1].

Systemy wykonawcze, poprzez oprogramowanie SCE, wykorzystują informacje 
generowane w SCP w celu zautomatyzowania czynności wykonywanych w poszcze-

Rys. 2.1. Kluczowe obszary funkcjonalne SCM. Źródło: opracowanie własne na podstawie  
www.sap.pl [4, 5]
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gólnych etapach w łańcuchu dostaw. Odnoszą się one do następujących obszarów 
funkcjonowania przedsiębiorstwa:

— gospodarki materiałowej,
— realizacji produkcji,
— dostępności zamawianych produktów,
— realizacji transportu,
— gospodarki magazynowej [1].

SCM znacznie podnosi wydajność łańcucha dostaw dzięki:
— pewności i trafności podejmowanych działań, poprzez usprawnienie pro-

cesów zarządzania (sprawdzanie dostępności produktu i ich alokację do 
zleceń klientów — ATP available to promise, CTP capable to promise),

— elastyczności, poprzez zwiększenie integracji łańcucha dostaw (model SCOR, 
planowanie sieci dostaw, określenie zdolności realizacji zamówień),

— sprawności działania, poprzez implementację metod kooperacji (technika 
CPFR, VMI z klientami),

—  optymalizacji przyszłych działań, poprzez dalszy rozwój zarządzania 
łańcuchem dostaw (zarządzanie cyklem życia produktu, SRM Supplier 
Relationship Management, Zarządzanie Strategiczne — planowanie i sy-
mulacje).

Efektywne funkcjonowanie łańcucha dostaw wymaga, aby przedsiębiorstwa 
posiadały taką strukturę informacyjną, która umożliwi im podejmowanie w cza-
sie rzeczywistym trafnych decyzji. W tym celu niezbędne są systemy planowania 
dostarczające informacji o możliwościach wykonania planów oraz o ewentualnych 
ograniczeniach modelowanych zasobów. Zaawansowane systemy planowania APS 
(Advanced Planning Systems) spełniają taką rolę, gdyż umożliwiają optymalizację 
procesu na wszystkich etapach planowania, od produkcji po dystrybucję i usłu-
gi posprzedażne. Jest to możliwe dzięki synchronizacji poziomów planowania 
procesów zachodzących w całym łańcuchu dostaw. Przykładem zintegrowanego 
narzędzia tej klasy jest produkt oferowany przez firmę SAP, zwany SAP APO  
(Advanced Planning and Optimization). Pozwala on usprawnić przepływ informacji  
w łańcuchu logistycznym poprzez wykorzystywanie mechanizmów analitycznych 
istniejących w pamięci systemu oraz istniejącej struktury danych. Do zalet SAP 
APO zaliczyć można: 

— kompletność — wspomaga realizację wszystkich głównych funkcji i pro-
cesów planowania oraz optymalizację łańcucha dostaw,

— wydajność — umożliwia realizację funkcji prognozowania, planowania 
i optymalizacji w czasie rzeczywistym,

— niezależność — funkcje i procesy planowania wykonywane są niezależnie 
od systemu OLTP (Online Transaction Processing),
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— otwartość — może funkcjonować w środowiskach heterogenicznych 
(współpracuje z systemem R/3, oprogramowaniem innych dostawców),

— integralność — integracja z systemem R/3 pozwala na uwzględnianie 
wszystkich powiązań w łańcuchu dostaw [5].

SAP APO stanowi zbiór zintegrowanych aplikacji wykorzystujących nowoczesne 
rozwiązania w zakresie planowania i optymalizacji łańcucha dostaw, oferujących 
nowe funkcjonalności przedstawione w tabeli 2.1

Tabela 2.1

Funkcjonalności SAP APO

SAP APO

Kokpit zarządzania 
łańcuchem dostaw

# kształtuje, monitoruje i zarządza procesami łańcucha logistycznego; 
# umożliwia pełny przegląd danych w każdym miejscu w łańcuchu    
dostaw.

Planowanie popytu # identyfikuje i analizuje modele popytu oraz jego wahania; 
# generuje szczegółowe prognozy popytu.

Planowanie 
i rozmieszczenie 
sieci dostaw

# dostosowuje częstotliwość i zakres procesów zaopatrzenia, 
produkcji oraz transportu do wielkości popytu; 
# równoważy i optymalizuje łańcuch dostaw.

Planowanie i szczegółowe 
harmonogramowanie 
produkcji

# optymalizuje zdolności produkcyjne; 
# generuje dokładne harmonogramy produkcji; 
# pozwala na szybką reakcję na zmiany popytu.

Globalna kontrola 
dostępności

# umożliwia dostosowanie podaży do popytu w skali globalnej; 
# umożliwia wielopoziomową kontrolę dostępności materiałów 
w czasie rzec zywistym.

Planowanie transportu 
i wykorzystania pojazdów

# umożliwia optymalne rozłożenie ładunków i wybór środka 
transportu; 
# wspomaga planowanie transportu za pośrednictwem własnych 
lub zewnętrznych przewoźników; 
# umożliwia statyczną lub dynamiczną organizację tras.

Źródło: www.sap.pl [3]

W tabeli wymieniono kluczowe obszary zastosowania zaawansowanego planowania  
i optymalizacji. Każdy komponent wspomaga w podejmowaniu właściwych decyzji 
we właściwym czasie. Poprzez planowanie na poziomach: ogólnym i szczegółowym 
umożliwia przeprowadzenie symulacji zastosowanych rozwiązań.

SAP jako firma wychodząca naprzeciw swoim klientom stworzyła również
wiele innych modułów wspierających kształtowanie łańcucha dostaw i pro-
cesów w nim zachodzących. Mogą one istnieć jako osobne systemy, ale mogą 
również tworzyć zintegrowane środowisko współzależnych od siebie aplikacji. 
Na rysunku 2.2 zaprezentowano najczęściej spotykane funkcjonalności systemu 
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SAP podnoszące efektywność procesów logistycznych przedsiębiorstwa i całego 
łańcucha dostaw.

Rys. 2.2. Podstawowe funkcjonalności systemu SAP

Moduły stanowią grupę aplikacji, które tworzą architekturę wcześniej prezen-
towanego systemu SCM. Rozwiązania te umożliwiają szczegółową kontrolę nad 
następującymi obszarami przedsiębiorstwa:

— gospodarką materiałową i zaopatrzeniem (MM — materials management) 
— zarządzanie zakupami i zapasami staje się bardziej efektywne; obejmuje 
wszystkie etapy procesu zakupu materiałów: zapotrzebowanie, gospodar-
kę zapasami (przyjęcia, wydania), weryfikację faktur i wprowadzenie do
systemu,

— gospodarką magazynową (WM — warehouse management) — poprzez 
wykorzystywanie kodów kreskowych możliwa jest automatyzacja procesów 
ewidencji przepływu wyrobów gotowych, optymalizacja wykorzystania 
miejsc w magazynie, obniżenie kosztów w sferze magazynowania i obrotu 
materiałowego, wzrost dokładności gospodarowania i minimalizacja różnic 
inwentaryzacyjnych, skrócenie czasu obsługi dostaw wychodzących,

— planowaniem produkcji (PP — production planning) — obniżenie kosztów 
związanych z produkcją wyrobów, integracja działań produkcyjnych w ra-
mach procesu logistycznego przedsiębiorstwa; realizacja procesu produkcji 
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem odbiorców,

— gospodarką remontową i utrzymaniem ruchu (PM — plant maintenance) 
— elastyczne zarządzanie urządzeniami produkcyjnymi oraz gospodarką 
remontową i utrzymaniem ruchu,

— zarządzaniem jakością (QM — quality management) — planowanie jakości, 
inspekcja oraz kontrola jakości,

— sprzedażą i dystrybucją (SD — sales and distribution) — zwiększenie 
efektywności działań w sferze relacji z klientami poprzez: usprawnienie 
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kontaktów handlowych, rejestrację i przetwarzanie zapytań ofertowych, 
automatyzację obsługi zamówień, wysyłki towarów i fakturowanie oraz 
efektywne zarządzanie kredytem kupieckim.

Optymalizacja procesów produkcyjnych i zarządzania gospodarką magazynową 
to nie jedyne obszary zastosowania SAP. Równie ważnym obszarem w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw jest dystrybucja. Ma ona zapewnić niezawodną i efektywną 
realizację procesów logistycznych, terminowe dostawy wyrobów gotowych po 
możliwie niskich kosztach oraz zgodnie z wymogami klienta co do zamówionych 
pozycji i dokumentacji. Również i w tym zakresie dostępne są rozwiązania inte-
grujące gospodarkę magazynową z transportem. Przykładem może być system 
SAP LES (Logistics Execution System) umożliwiający pełną kontrolę nad wszyst-
kimi działaniami oraz nad każdym uczestnikiem procesu. Poprzez współpracę  
z bezprzewodowymi urządzeniami przenośnymi zapewnia on także pełną kontrolę 
nad wszystkimi ruchami towarów w magazynie. Służy do synchronizacji wszystkich 
prac związanych z magazynowaniem i transportem.

3. RFID — niezastąpiona technologia

Zarządzanie produkcją, magazynem oraz dystrybucją we współczesnym przed-
siębiorstwie wspierane jest przez mniej bądź bardziej rozwinięte systemy informa-
tyczne. Najczęściej spotykanymi są systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning), 
MRP (Material Requirements Planning) oraz wspomniany SCM. Jednak to już nie 
wystarcza. Aby mieć pełną kontrolę nad przepływem materiałów i produktów, czy też 
minimalizować ryzyko błędnych operacji, przedsiębiorstwa decydują się na wdro-
żenie i integrowanie posiadanych systemów z technologią RFID (Radio Frequency 
Identification). Technika ta w znacznym stopniu przyczyniła się do usprawnienia 
procesów logistycznych zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i we współpracy 
w ramach łańcucha dostaw. Jest to innowacyjna technologia automatycznej iden-
tyfikacji obiektów (materiałów, towarów, opakowań zwrotnych) za pomocą metek
radiowych — tagów. Im bardziej złożone procesy logistyczne, tym więcej można 
zyskać dzięki RFID. Technologia ta skutecznie wypiera kody kreskowe. Związane 
jest to z większymi możliwościami tagów, ponieważ pozwalają one na:

— przechowywanie większej ilości informacji o produktach,
— wykorzystywanie w całym łańcuchu dostaw bez konieczności zmiany 

zapisu,
— skrócenie czasu odczytu zapisanych informacji,
— wykorzystywanie w skrajnych warunkach, tj. wilgoć, wysoka/niska tem-

peratura, 
a przy tym zapewniają bezpieczeństwo przechowywanych informacji.
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Oprócz tagów, infrastrukturę RFID tworzą: rozwiązania informatyczne — czytające  
i przetwarzające dane oraz czytniki emitujące fale radiowe, złożone z anteny i nadajnika 
radiowego z dekoderem. Jednak to nie wszystko. Aby w pełni korzystać z dobrodziejstw 
tej technologii, potrzebne są również systemy informatyczne, które połączą je w ca-
łość. RFID zaliczane jest bowiem do tzw. middleware, wymaga tym samym integracji  
z systemem informatycznym, w którym się zarządza i przetwarza dane. W przy-
padku rozwiązań oferowanych przez firmę SAP jest to SAP Auto-ID Infrastructure � 
(SAP AII). Takie połączenie sprawia, że rozwiązanie RFID jest kompletne, ska-
lowalne, łatwe do zintegrowania z rozwiązaniami IT w obszarach zarządzania 
łańcuchem dostaw i gospodarką magazynową, usprawnia przetwarzanie zawartych 
w tagach informacji [6].

3.1. RFID we współczesnym łańcuchu dostaw — przepływ towarów  
w pełni kontrolowany

Rozwój technologii oraz nowoczesnych technik i koncepcji zarządzania 
tworzy dogodne warunki do pogłębiania współpracy przedsiębiorstw w ramach 
logistycznego łańcucha dostaw. Dlatego tak ważne jest, aby przepływ informacji 
i materiałów w ramach tego łańcucha przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, aby był 
w pełni zsynchronizowany. Taką możliwość stwarza technologia RFID poprawia-
jąca przejrzystość procesów zachodzących pomiędzy ogniwami łańcucha dostaw. 
Rozwiązanie to pozwala na koordynację działań i decyzji pomiędzy przedsię-
biorstwami. Decyzje te są kluczem do osiągnięcia elastyczności umożliwiającej 
sprawne i efektywne reagowanie systemu logistycznego na niepewność, fluktuacje
popytu oraz na szybko zmieniające się warunki rynkowe [2]. Na rysunku 3.1 
przedstawiono uproszczoną strukturę łańcucha dostaw, w którym zastosowano 
technologię RFID.

Rys. 3.1. Możliwości wykorzystania technologii RFID w łańcuchu dostaw
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W podstawowym zakresie technologia RFID obejmuje synchronizację procesów 
zarówno po stronie dostawców:

— wydania materiałów i półproduktów od dostawcy do producenta,
— wydania wyrobów gotowych od producenta do dystrybutora — Centrum 

Dystrybucyjnego,
— wydania towarów od dystrybutora do klienta — proces sprzedaży,
jak i po stronie odbiorców:
— możliwość śledzenia realizacji złożonego zamówienia,
— kompletność dostawy na każdym etapie procesu.
RFID dostarcza także innych informacji niezbędnych do prawidłowego funk-

cjonowania łańcucha dostaw, a mianowicie pozwala na:
— wgląd w aktualny stan zapasów dostawcy, umożliwiając tym samym pre-

cyzyjne planowanie produkcji, efektywną obsługę klienta, minimalizację 
kosztów przestoju i utrzymania ciągłości procesu produkcji,

— automatyczne generowanie komunikatów w momencie zakończenia wysyłki 
do klienta (przy współpracy z EDI),

— redukcję kosztów, poprzez zmniejszenie poziomu zapasów, zapewnienie 
cykliczności dostaw, weryfikację częstotliwości dostaw.

Zastosowanie technologii RFID przyspiesza komunikację między współpracują-
cymi firmami. Układy identyfikacji radiowej tworzą bardziej wydajny łańcuch dostaw
ze zdolnością do adaptacji do zmieniających się warunków na rynku. Zwiększa się 
także wydajność w relacjach z dostawcami poprzez stabilne harmonogramowanie 
planowanych dostaw. Dzięki tym wszystkim ulepszeniom czas reakcji na zmiany 
w popycie znacznie się skraca. 

3.2.  Wpływ technologii RFID na usprawnienie procesu zarządzania 
gospodarką magazynową w Centrum Dystrybucyjnym

RFID jest to technologia, która stwarza wiele możliwości ulepszeń w procesach 
logistycznych, nie tylko w zakresie współpracy firm w ramach łańcucha dostaw,
ale także w procesach zachodzących wewnątrz przedsiębiorstwa. Im większa firma,
procesy bardziej złożone, liczny i różnorodny asortyment, tym więcej można zyskać, 
implementując tę technologię. Ma to zastosowanie szczególnie w odniesieniu do 
firm z branży spożywczej, w której musi być zachowana reguła FIFO.

W Centrum Dystrybucyjnym RFID znalazło zastosowanie w trzech głównych 
procesach: dostawy przychodzące (przyjęcie zewnętrzne towaru, rozpakowanie 
paczek), dostawy wychodzące (pakowanie, załadunek i wydanie zewnętrzne towa-
ru) oraz ruchy towarów wewnątrz magazynu (zmiana lokalizacji, inwentaryzacja).  
Na rysunku 3.2 przedstawiono sposób realizacji procesu sprzedaży towaru w oparciu 
o rozwiązania systemu SAP. 
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Wszystkie czynności związane z wydaniem zewnętrznym z magazynu są 
w pełni zautomatyzowane. Proces kompletacji i wydania towaru tworzony jest 
przez następujące po sobie etapy:

— przyjęcie i przetworzenie zamówienia — na podstawie zamówienia w syste-
mie SAP ERP w module SAP SD tworzone jest (ręcznie bądź automatycznie 
poprzez transfer z EDI) zlecenie sprzedaży,

—  przesłanie komunikatu zawierającego kody EPC (Electronic Product Code) 
identyfikowalne z zamówionymi towarami z SAP SD do SAP AII poprzez
SAP Exchange,

—  utworzenie zlecenia transportowego w SAP LES oraz skompletowanie 
dostawy w module magazynowym SAP WM,

—  przesłanie komunikatu z SAP WM do SAP AII po fizycznym złożeniu
dostawy,

—  potwierdzenie przez SAP AII wydania towaru z magazynu i wysłanie do 
SAP SD informacji o zaistniałym fakcie,

—  wystawienie faktury z równoczesnym jej zaksięgowaniem [6].

Informacje przesyłane między modułami SAP są zawsze przetwarzane przez 
komponent platformy SAP Netweaver — SAP XI (SAP Exchange Infrastructure). 
W sytuacji gdy komunikat powstaje w systemie SAP ERP, jest on przekształcany 
z formatu IDOC na format XML, a następnie przesyłany do SAP AII. Komunikat 
wygenerowany w systemie SAP AII przetwarzany jest z XML na format IDOC 
— obsługiwany przez moduły SAP ERP.

Rys. 3.2. Technologia RFID w procesie sprzedaży towaru
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Zastosowanie RFID w magazynie ma również inne pozytywne cechy, a mia-
nowicie:

—  pozwala na przegląd danych z wielu perspektyw, np. umożliwia wgląd 
w dane historyczne,

—  zwiększona zostaje widoczność produktów — możliwość sprawdzania sta-
nów bez ich przenoszenia na bieżąco; źródła kradzieży mogą być szybciej 
wykrywane,

—  zmniejsza się czasochłonność i pracochłonność, a przez to poprawia się 
współpraca w ramach łańcucha dostaw,

—  zmniejsza się liczba błędów zarówno w przyjęciu i wydaniu towarów, jak 
i podczas inwentaryzacji,

—  zmniejszają się koszty identyfikacji produktów, gdyż ten sam kod EPC
może funkcjonować w całym łańcuchu dostaw bez konieczności zmiany.

4. Podsumowanie

Efektywność procesów logistycznych, możliwość elastycznego reagowania na 
zmiany zachodzące na rynku oraz redukcja kosztów logistycznych uzależnione są od 
klasy używanych systemów i narzędzi informatycznych. Wdrożenie i zintegrowanie 
w łańcuchu dostaw nowych rozwiązań, takich jak: EDI, SCM oraz RFID otwiera przed 
nim, a tym samym przed każdym przedsiębiorstwem wchodzącym w jego struktury 
zupełnie nowe możliwości. Porządkuje procesy wewnątrz organizacji, usprawnia re-
jestrację, gromadzenie i przetwarzanie danych. Wszystkie decyzje związane z prowa-
dzoną działalnością podejmowane są na podstawie rzetelnych i dostępnych w czasie 
rzeczywistym informacji. To z kolei przekłada się na zarządzanie całym łańcuchem 
dostaw, od projektowania po określenie źródeł nabycia materiałów, od planowania 
i prognozowania popytu, po planowanie produkcji i dystrybucji wyrobów. W takim 
modelu możliwe jest przewidywanie zapotrzebowania zgłaszanego w jakimkolwiek 
miejscu łańcucha dostaw oraz obniżenie poziomu zapasów i kosztów ich magazy-
nowania. Zsynchronizowanie prognoz i realizacja założonych planów w połączeniu  
z optymalizacją dystrybucji w ramach łańcucha dostaw zapewniają pełne wykorzy-
stanie dostępnych zasobów, a przez to osiągnięcie wspólnego celu — zadowolenia 
klienta.

Artykuł wpłynął do redakcji 28.03.2007 r. Zweryfikowaną wersję po recenzji otrzymano w kwietniu 
2007 r. 
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