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Zasadniczym celem niniejszej pracy jest 
identyfikacja kryteriów porównawczych 
modu ów logistycznych w wybranych zinte-
growanych systemach informatycznych zarz -
dzania, a nast pnie �– zgodnie z nimi �– doko-
nanie ich analizy porównawczej. Porównanie 
to jest wst pem do stworzenia podstaw proce-
dury wyboru optymalnego, z punktu widzenia 
przedsi biorstwa modu u logistycznego spe -
niaj cego w najwy szym stopniu jego funkcje 
u ytkowe. Obszarem badawczym tej pracy 
sta a si  logistyka. Nieustannie bowiem wzra-
sta jej znaczenie w zarz dzaniu przedsi bior-
stwem. Dlatego powstaje konieczno  d enia 
do zwi kszenia efektywno ci funkcjonowania 
logistyki, mi dzy innymi poprzez wspieranie 
procesów logistycznych dzi ki zastosowaniu 
systemów informatycznych.

1. Wst p
Historia logistyki si ga dalekiej przesz o-

ci. Zastosowanie logistyki w sferze produk-
cji materialnej pojawi o si  dopiero w dru-
giej po owie XX wieku, dlatego te  nie jest 
ona definiowana jednolicie. W literaturze 
zarówno krajowej jak i zagranicznej autorzy 
podchodz  w ró ny sposób do tego poj cia, 
odnosz c je do praktyki gospodarczej oraz 
wiedzy ekonomicznej. Za podstawow  defi-
nicj  sformu owan  przez mi dzynarodow  
Rad  Zarz dzania Logistycznego (Council 
of Logistics Management, CLM), zgodnie 
z któr  logistyka to �„proces planowania, 
realizacji i kontrolowania sprawno ci i eko-
nomicznej efektywno ci przep ywu surow-
ców, produkcji nie zako czonej i wyrobów 
gotowych oraz zwi zanych z tym infor-
macji od miejsca pochodzenia do miejsc 
konsumpcji w celu zaspokojenia wymaga  
klientów�” (Broak 1992: 3, cyt. za Beier, 
Rutkowski 1993).

Analiza tej definicji pozwala wyró ni  
w niej trzy podstawowe zadania stawiane 
logistyce, a mianowicie (Beier, Rutkowski 
1993: 4):

�– koordynacj  przep ywu surowców, mate-
ria ów do produkcji i wyrobów gotowych 
do konsumentów,

�– minimalizacj  kosztów tego przep ywu 
oraz

�– podporz dkowanie dzia alno ci logi-
stycznej wymogom obs ugi klienta.
Wielu autorów, definiuj c logistyk  nie 

rozró nia jej jako sfery dzia alno ci gospo-
darczej i jako dziedziny wiedzy ekono-
micznej. Takie rozró nienie mo e stanowi  
podstaw  precyzyjniejszego zdefiniowania 
poj cia �„logistyka�”.

�„(...) Uogólniaj c pogl dy powszechnie 
wyra ane w literaturze, mo na wyró ni  
przynajmniej trzy podstawowe koncepcje 
logistyki:
�– logistyka to procesy fizycznego prze-

p ywu dóbr materialnych �– surowców, 
materia ów, pó fabrykatów, wyrobów 
gotowych �– w przedsi biorstwie, a tak e 
mi dzy przedsi biorstwami, oraz prze-
p ywy strumieni informacyjnych odzwier-
ciedlaj ce procesy rzeczowe i wykorzy-
stywane w sterowaniu tymi procesami,

�– logistyka to pewna koncepcja, filozofia 
zarz dzania procesami realnymi (prze-
p ywem dóbr), oparta na zintegrowanym, 
systemowym ujmowaniu tych procesów,

�– logistyka to dziedzina wiedzy ekonomicz-
nej, badaj ca prawid owo ci i zjawiska 
przep ywu dóbr i informacji w gospo-
darce, a tak e w poszczególnych jej ogni-
wach (...)�” (Skowronek, Sarjusz-Wolski 
2003:18).
Podane wy ej koncepcje logistyki s  

spójne i wzajemnie si  uzupe niaj . 
We wspó czesnej gospodarce, przep yw 

fizyczny dóbr materialnych jest coraz bar-
dziej skomplikowany i utrudniony, dlatego 
te  sterowanie tym procesem wymaga 
odpowiednich informacji i okre lonego ich 
przetwarzania w celu decyzyjnego wspoma-
gania mened erów.

Istnieje wiele definicji poj cia �„logi-
styka�” lub innych terminów. W pracy ogra-
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niczono si  do przedstawienia najcz ciej 
stosowanych definicji.

Wspó czesny rynek stawia coraz wi ksze 
wymagania przed logistyk . Czas, w jakim 
zamówiony wyrób musi by  dostarczony 
klientowi, ulega sta emu skracaniu. Prze-
bieg sprzeda y z regu y bywa nieustabilizo-
wany, podlega wahaniom, które wynikaj  
mi dzy innymi z walki konkurencyjnej, 
intensywno ci dzia a  marketingowych, 
a tak e z braku informacji o miejscu, w któ-
rym zapotrzebowanie na wymagane pro-
dukty gwa townie ro nie. Taka dynamika 
dzia a  na rynkach doprowadza do sytua-
cji, w której dzia ania logistyczne staj  si  
coraz bardziej skomplikowane, a realizacja 
ich musi by  realizowana w jak najkrótszym 
czasie. Koszty oprogramowania ci gle spa-
daj , techniki informatyczne rozwijaj  si  
w coraz szybszym tempie, pozwalaj c przy 
tym na coraz cz stsze zastosowania roz-
wi za  informatycznych wykorzystywanych 
w procesach przep ywu informacji w syste-
mach logistycznych. W rezultacie sprowa-
dza si  to do poszukiwania coraz nowszych, 
bardziej doskona ych zintegrowanych syste-
mów informatycznych, które pozwol  na 
sprawne kierowanie logistyk .

Obecnie na rynku udost pnionych jest 
wiele systemów wspomagaj cych zarz dza-
nie przedsi biorstwem, dlatego te  kupu-
j cy zmuszeni s  do ich szczegó owej oceny. 
Poprzez zastosowanie systemów informa-
tycznych procesy decyzyjne w przedsi -
biorstwie staj  si  bardziej przejrzyste. 
Efektywne zastosowanie systemów infor-
matycznych w logistyce firmy nie powinno 
polega  na dostosowaniu jej do systemów 
informatycznych, a systemów informatycz-
nych do potrzeb przedsi biorstwa.

Ponadto system powinien by  prosty 
w obs udze, poniewa  je eli oka e si  on 
zbyt skomplikowany, mo e wzbudzi  nie-
ch  osób, które b d  z niego korzysta . 
Ostatecznie mo e on nie by  wykorzy-
stany w takim zakresie, jaki zamierzono na 
pocz tku.

�„(...) Wspó czesne systemy informa-
tyczne powinny:
�– zapewnia  dostarczenie funkcji wspie-

raj cych obs ug  zintegrowanych proce-
sów zachodz cych w przedsi biorstwie �– 
zarówno g ównych, jak i pomocniczych,

�– umo liwia  symulacj  procesów �– za-
równo statyczn , jak i dynamiczn ,

�– zabezpiecza  czno  wzajemn  pomi -
dzy wszystkimi elementami systemu 

przedsi biorstwa oraz w czenie tych 
elementów w otoczenie gospodarcze 
(...)�” (Chmielarz 2000:102).
Niektóre przedsi biorstwa staraj  si  

zbudowa  �„ca o �” z aplikacji ERP, modu-
ów w asnej produkcji oraz przeró nych 

witryn internetowych. Zazwyczaj s  to roz-
wi zania oparte na odr bnych platformach, 
dlatego tak trudno je zintegrowa , w wyniku 
czego s  oceniane jako zawodne i wadliwe. 
Prawdziwym wyzwaniem jest po czenie 
tych wszystkich elementów (http://www.
qad.com/pl/solutions/).

2.  Analiza wybranych modu ów 
logistycznych w wybranych 
zintegrowanych systemach 
informatycznych
Do przeprowadzenia analiz wybrano 

najpopularniejsze na naszym rynku, a jed-
nocze nie posiadaj ce najbardziej rozbu-
dowane funkcje logistyczne trzy systemy: 
Impuls BPSC, MFG PRO, IFS Appli-
cations. Ich prezentacj  przedstawiono 
w trzech nast puj cych po sobie tabelach: 
Specyfikacja techniczna ZSI, Przeznacze-
nie wybranych ZSI, Ogólna charakterystyka 
modu ów logistycznych w wybranych ZSI. 

W pierwszym zestawieniu przedstawione 
zostan  podstawowe dane techniczne zin-
tegrowanych systemów informatycznych. 
Nale y zauwa y , i  pod wzgl dem tech-
nicznym wszystkie zintegrowane systemy 
informatyczne s  do siebie podobne.

Drugie zestawienie pozwala na ogóln  
orientacj  w przeznaczeniu oprogramowa-
nia do poszczególnych typów produkcji, dla 
przedsi biorstw o ró nej wielko ci oraz ró -
nej strukturze organizacyjnej. Wyszczegól-
niono tak e bran e, do których dane opro-
gramowanie jest przystosowane. Nale y 
jednak pami ta , e zbyt daleko id ca 
ingerencja w oprogramowanie maj ca na 
celu przystosowanie do w asnych procesów 
cz sto bywa przyczyn  wi kszo ci nieuda-
nych wdro e .

W ocenie realnie istniej cych systemów 
stosuje si  na ogó  uproszczone wyniki po-
równania kryteriów oceny. Ocen  ró nico-
wano wg trzech stopni gradacji:
�– �„0�”, gdy dana cecha absolutnie nie wy-

st puje,
�– �„0,5�”, gdy wymagania danej cechy s  

spe nione po owicznie,
�– �„1�”, gdy dana cecha jest ca kowicie spe -

niona.
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Nazwa oprogramo-
wania

Impuls
BPSC

MFG PRO IFS Applications

Kraj pochodzenia Polska USA Szwecja

Dystrybutor oprogra-
mowania w Polsce

BPSC S.A. QAD IFS Sp. z o.o.

System operacyjny UNIX
Windows NT, Linux, 
OS/390/AIX

UNIX,
MS Windows, 
Linux

UNIX,
MS Windows 

Baza danych Oracle Progress,
Oracle

Oracle

Platforma sprz towa IBM, SUN
HP

IBM,
SUN, HP,
Dell, Intel

IBM, HP,
SUN, Fujitsu,
Siemens

Tab. 1. Specyfikacja techniczna wybranych zintegrowanych systemów informatycznych 

ród o: opracowanie na podstawie: P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, 
Wydanie IV, MIKOM, Warszawa 2004 r., s. 185�–186, 205., http://www.erp.computerworld.pl.

Nazwa oprogramowania Impuls
BPSC MFG PRO IFS

Applications
Rodzaj przedsi biorstwa

Przedsi biorstwo jednozak adowe

 a. Ma e 1 1
QAD Lite 0

 b. rednie 1 1 1

 c. Du e 0 1 1

Przedsi biorstwo wielozak adowe 1 1 1

Przedsi biorstwo mi dzynarodowe    0,5 1 1

Przedsi biorstwo z sieci  dystrybucyjn 1 1 1

Eksploatacja skomplikowanych 
urz dze  0 0 1

 a.  Realizacja projektów 
(engineering to order) 0 0 1

 b.  Produkcja na indywidualne zamówie-
nia klientów (production to order) 0 0 1

 c. Produkcja zleceniowa 1 1 1

 d. Produkcja powtarzalna (masowa) 1 1 1

 e. Produkcja procesowa (aparaturowa)    0,5 1    0,5

Przedsi biorstwo o produktach 
wielowariantowych 1 1 1

Tab. 2. Przeznaczenie wybranych zintegrowanych systemów informatycznych (cz. I) 

ród o: opracowanie w asne z wykorzystaniem: Integracja i architektury systemów informatycznych 
przedsi biorstw, red. naukowa T. Kasprzak, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, 
Wydzia  Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000 r., s. 188., http://www.erp.computerworld.pl.
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W trzecim podej ciu dokonano ogólnej 
analizy funkcji w wybranych modu ach logi-
stycznych w zaprezentowanych zintegrowa-
nych systemach informatycznych. Nazwy 
modu ów s  sprowadzone do jednej nazwy 
porównywalnej ze sob , poniewa  ka dy 
dostawca stosuje w asne nazewnictwo oraz 
w asny podzia  modu ów. I tak tabela nr 3 
odnosi si  do modu u �„Sprzeda �”, tabela nr 4 
do modu u �„Obrót materia owy�”, tabela nr 5 
do modu u �„Dystrybucja�”. W ramach ka -
dej z tabel zidentyfikowano najwa niejsze 
kryteria, które pozwalaj  na ocen  u ytecz-
no ci danego modu u dla u ytkownika ko -
cowego. Ka de z kryteriów zosta o ocenione 

wg sygnalizowanej uprzednio trzystopniowej 
skali 0 (nie wyst puje), 0,5 (wyst puje po o-
wicznie), 1 (wyst puje w pe ni).

Modu  �„Sprzeda �” s u y do zarz dzania 
a cuchem interakcji z klientem. Wi kszo  

przedsi biorstw bardzo ceni sobie termino-
wo  dostaw oraz gwarancj  niezmienno ci 
ustalonej ceny. Dlatego te  modu  ten ofe-
ruje mi dzy innymi, wsparcie synchronizacji 
dostaw oraz umo liwia weryfikacj  dost p-
no ci wyrobów i zdolno ci produkcyjnych. 

W module tym na uwag  zas uguje 
Elektroniczna Wymiana Danych �– EDI. 
Jest to �„wymiana danych mi dzy organi-
zacjami, a ci lej mi dzy ich komputerami, 

Nazwa oprogramowania Impuls
BPSC MFG PRO IFS

Applications

Preferowane dziedziny przemys u wg oceny dystrybutora

 a. Maszynowy 1 1 1

 b. Elekromaszynowy 1 1 1

 c. Elektroniczny 1 1 1

 d. Spo ywczy 1 1 1

 e. Chemiczny 1 1 1

 f. Farmaceutyczny 1 1 0

 g. Lekki 1 1 1

 h. Meblowy 1 1 1

 i. Inne 1
Energetyka, 

Odzie , 
Meblarstwo

1 1
Energetyka, 
Produkcja 
dyskretna, 

Konstrukcyjno-
budowlany, 

Ubezpieczenia

Obs uga sieci dystrybucyjnych

 a. Zintegrowany a cuch dostaw 1 1 1

 b. Hurtownie z sieci  detalistów 1
DRP 1 1

 c. Handel detaliczny 1
Zintegrowany

Jantar

0 1

Razem: 20 21  22,5

Tab. 2. Przeznaczenie wybranych zintegrowanych systemów informatycznych (cz. II) 

ród o: opracowanie w asne z wykorzystaniem: Integracja i architektury systemów informatycznych 
przedsi biorstw, red. naukowa T. Kasprzak, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, 
Wydzia  Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000 r., s. 188., http://www.erp.computerworld.pl.
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Kryteria Impuls
BPSC MFG PRO IFS

Applications
Sprzeda

Ubezpieczenia 0 0 1

Operacje celne 0 1 1

Kontrola realizacji zamówie 1 1 1

Polityka cenowa przedsi biorstwa 1 1 1

Obs uga katalogów cenowych 1 1 1

Pozycje alternatywne proponowane odbiorcom 0 1 1

Analiza statusu klienta

Ryzyka finansowego 1 0 1

Kontrola kredytu 1 1 1

Wiarygodno ci p atniczej 1 1 1

Wystawianie dokumentacji handlowej 1 1 1

Wystawianie dokumentacji spedycyjnej i celnej 0 1 1

Reklamacje ilo ciowo-warto ciowe, obs uga 1 1 1

Rozliczanie dostaw cz ciowych. 
Nadzorowanie harmonogramu dostaw 1 1 1

Prowizja agentów handlowych 0 1 1

Analiza rynków zbytu 1 1 1

Analiza warto ciowa sprzeda y wyrobów 
i ich grup 1 1 1

Nadzorowanie realizacji planu sprzeda y 1 1 1

Zbieranie danych marketingowych 
(ankiety, mailing�…) 1 1 1

Gromadzenie danych w bazie danych 
o klientach, potencjalnych klientach, 
rynkach itp.

1 1 1

Obs uga korespondencji 1 1 1

Okre lanie ilo ci dost pnej do rozdysponowa-
nia na podstawie znajomo ci stanu magazynów 
i planu produkcji

1 1 1

EDI �– elektroniczna wymiana informacji han-
dlowych z odbiorcami 1 1 1

Razem: 17 20 22

Tab. 3. Wybrane funkcje w module Sprzeda  w zaprezentowanych zintegrowanych systemach infor-
matycznych 

ród o: opracowanie w asne z wykorzystaniem: P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne 
w praktyce, Wydanie IV, MIKOM, Warszawa 2004 r., Integracja i architektury systemów informatycznych 
przedsi biorstw, red. naukow  T. Kasprzaka, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, 
Wydzia  Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000 r., M. Jagodzi ski, IFS Applications 2000, Wpro-
wadzenie, WSI i Z, Bielsko Bia a, 2002 r., http://www.erp.computerworld.pl., Materia y wewn trzne 
QAD Polska.
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w uporz dkowanej i nadaj cej si  do 
dalszego przetwarzania formie. Celem 
EDI jest wyeliminowanie wielokrotnego 
wprowadzania danych oraz przyspiesze-
nie i zwi kszenie dok adno ci przep ywu 
informacji dzi ki po czeniu odpowied-
nich aplikacji komputerowych w firmach 
uczestnicz cych w wymianie�” (Emmelhainz 
1994: 737). U ycie EDI pozwala poprawi  

czasow  dost pno  informacji logistycz-
nej, poszerzy  oraz u ci li  dane, a tak e 
zmniejszy  pracoch onno  procesu. Szybko 
si  rozwijaj ca i coraz powszechniej stoso-
wana koncepcja EDI przy pieszy a proces 
przechodzenia przez firmy z komunikacji 
papierowej na elektroniczn . 

W tabeli 4. analiz  obj te s  wybrane 
funkcje w module �„Obrót Materia owy�”.

Kryteria Impuls
BPSC MFG PRO IFS

Applications
Obrót materia owy

Ewidencja obrotu materia owego

Typowe transakcje obrotu materia owego 
proponowane wy cznie przez system 1 1 1

W asne transakcje obrotu materia owego 
bez prac programowych, mo liwo  definio-
wania

1 0 0

Transakcje dla produkcji w toku (masowe 
wydania na zlecenia produkcyjne, przemiesz-
czenie mi dzy lokalizacjami, rejestracja 
przyj cia wyrobów gotowych do magazynów) 
oraz Just in Time-produkcj  powtarzaln

1 1 1

Autoryzacja poszczególnych u ytkowników 
do dokonywania poszczególnych typów 
transakcji obrotu materia owego

1 1 1

Identyfikacja wprowadzaj cego transakcje 1 1 1

Wiele lokalizacji w jednym magazynie 1 1 1

Wiele magazynów fizycznych lub logicznych 
na jednym wydziale lub w jednym zak adzie 1 1 1

Identyfikacja i obs uga partii materia u lub 
numerów seryjnych w magazynach 
i lokalizacjach oraz w procesie produkcji 
i dystrybucji

1 1 1

Okre lanie adresów rz dów, kolumn 
i pojemników lub palet dla konkretnego 
materia u i/lub partii materia u

1 1 1

Alternatywna pozycja- przy u yciu wska-
zanej lokalizacji dla pozycji materia owej 
wskazanie alternatywnej lokalizacji 
(np. w pomieszczeniach klimatyzowanych)

0 1 1

Weryfikacja daty wa no ci do u ycia partii 
materia ów 1 1 1

ledzenie zu ycia partii materia u 1 1 1

Wiele jednostek miary dla jednej pozycji 
kupowanej 1 1 1
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Kryteria Impuls
BPSC MFG PRO IFS

Applications

Obs uga magazynu przyj . Magazyn tranzy-
towy przyjmowanych materia ów 
do inspekcji ilo ciowo-warto ciowej

1 1 1

Analiza ABC wykonywana automatycznie 
wg danych kryteriów 1 1 1

Analiza wykorzystania powierzchni magazy-
nowych �– narz dzia

1
Zintegrowany 

SAFO

1
AIM    0,5

Organizowanie przyj  i wyda  
z magazynu, do i z okre lonych lokalizacji 
wg okre lonych przez u ytkownika zasad 
(kompletacja, pobieranie z okre lonej loka-
lizacji itp.)

1 1 1

Okre lanie dla materia u poziomu:

Minimalnego 1 1 1

Prognozowania poziomu zapasów 1 1 1

Punktu zlecania 1 1 1

Ekonomicznej wielko ci partii 1 1 1

Warto ciowanie zapasów. Dost pne metody:

Na bie co 1 1 1

rednio wa ona 1 1 1

Cena ewidencyjna 1 1 1

Inne 1 0 1

Rezerwacja przez MRP materia ów/magazy-
nów. Mog  by  okre lane 
jako rezerwowane przez MRP lub 
nie podlegaj ce rezerwacji

1 1 1

Rezerwacja materia ów pod potrzeby pro-
dukcyjne lub do kompletacji dostaw 1 1 1

Statystyczna kontrola jako ci �– narz dzia 
do obs ugi 0 1 1

Zapotrzebowania na materia y nie obj te 
MRP 1 1 1

Historia dokonanych transakcji 1 1 1

Razem: 28 29 28,5

Tab. 4. Wybrane funkcje w module Obrót materia owy w zaprezentowanych zintegrowanych systemach 
informatycznych 

ród o: opracowanie w asne z wykorzystaniem: P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne 
w praktyce, Wydanie IV, MIKOM, Warszawa 2004 r., Integracja i architektury systemów informatycznych 
przedsi biorstw, red. naukowa T. Kasprzak, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, 
Wydzia  Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000 r., M. Jagodzi ski, IFS Applications 2000, Wpro-
wadzenie, WSI i Z, Bielsko Bia a, 2002 r., http://www.erp.computerworld.pl, Materia y wewn trzne 
QAD Polska.
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Modu  �„Obrót materia owy�” pozwala 
mi dzy innymi na skonfigurowanie zasad 
zakupów surowców, podzespo ów lub pro-
duktów, dzi ki czemu mo liwe jest wydaj-
niejsze zarz dzanie procesami magazyno-
wymi. Administrowanie magazynem staje 
si  prostsze, a poprzez to atwiejsze s  
optymalizacja jak równie  pe ne ledzenie 
dostaw, kompletacji i dystrybucji.

Modu  ten optymalizuje funkcj  zapasów 
dla jednej lub wielu lokalizacji, zapewnia 
ogromne mo liwo ci prowadzenia kontroli 
wyrywkowych i analiz stanów magazyno-
wych, np. tempa wymiany zapasów, pozycji 
zalegaj cych przez d u szy czas itp. Ka dy 
materia  mo e mie  przypisan  domy ln  
lokalizacj  magazynow , a ka da lokaliza-
cja mo e by  okre lona za pomoc  wielo-
elementowego wyra enia. Po przekazaniu 
materia u do magazynu mo na serii lub 
partii nada  numer, dzi ki któremu u a-
twione b dzie monitorowanie ich pó niej-
szej historii. Podawane s  tak e daty wa no-
ci, na podstawie których partia o krótszym 

czasie sk adowania automatycznie b dzie 
wydawana jako pierwsza.

Pozycja magazynowa mo e by  odpo-
wiednio oznaczona w zale no ci od tego, czy 
mo e by  wydawana bez potr ce , rezer-
wowana automatycznie, czy te  wydawa-
 na automatycznie po zamówieniu. W czasie 
procesu wydawania materia ów, ZSI anali-
zuje oraz sygnalizuje mo liwo  wyst  pienia 
niedoborów. 

Modu  dostarcza równie  szereg narz dzi 
analitycznych, które s  podstaw  do podej-
mowania decyzji w zakresie kontroli maga-
zynowej. Narz dzia te wspomagaj  mi dzy 
innymi ocen  pozycji ma o chodliwych, 
analiz  typu ABC oraz wska nika obrotów 
magazynowych (Jagodzi ski 2002: 38).

Przedstawione funkcje w/w module 
wspomagaj  równie  podejmowanie decyzji 
o lokalizacji na podstawie terminu wa no-
ci danej pozycji, ostatnio wykorzystywanej 

strefy magazynowania oraz daty przyj cia 
do magazynu.

Poprzez wykorzystanie funkcji kontrola 
jako ci, mo na testowa  przychodz ce 
materia y, gotowe produkty i zapasy a tak e 
kontrolowa  jako  przede wszystkim arty-
ku ów, procesów lub wyrobów w procesie. 

W module tym przedstawiono funkcje, 
które wydaj  si  by  najbardziej istotne z lo-
gistycznego punktu widzenia. Ka de przed-
si biorstwo dostosowuje funkcje logistyczne 
w/g w asnych wymaga  przedsi biorstwa.

Kolejnym modu em jest �„Dystrybucja�”. 
Modu  ten s u y do zarz dzania procesami 
logistycznymi w przedsi biorstwach. Obec-
nie istotnymi elementami konkurencyjno ci 
s  dobre kontakty i efektywna wspó praca 
z dostawcami, sieci  zbytu oraz klientami. 
Wraz ze zwi kszaj cym si  i z ró nicowanym 
przep ywem towarów wzrasta zapotrzebo-
wanie na precyzj , racjonalizacj  kosztów, 
a tak e tempo dzia ania ca ej sieci dystry-
bucji. Zwyci zc  mo e okaza  si  tylko takie 
przedsi biorstwo, które b dzie w stanie 
dostarczy  w a ciwy produkt w odpowied-
nim czasie oraz miejscu i za najlepsz  cen . 
Sprostanie zmieniaj cym si  warunkom 
w wiecie handlu dzi ki kreatywnym rozwi -
zaniom w dziedzinie logistyki daje wszelkie 
szanse przedsi biorstwu w skutecznej obro-
nie zdobytej pozycji lidera.

Modu  Dystrybucja obs uguje funkcje 
prognoz bazuj cych na statystykach sprze-
da y, informacjach o kampaniach marke-
tingowych, wahaniach sezonowych i innych 
danych. Dzi ki uzyskaniu dok adnych pro-
gnoz przedsi biorstwo jest w stanie zaofe-
rowa  swoim klientom lepsz  obs ug , 
a tak e odpowiednio dopasowa  zapasy do 
popytu i poda y.

Dzi ki przytoczonym funkcjom w module 
�„Dystrybucja�” realizacji ulegaj  pro cesy 
logistyczne w wielozak adowych przedsi -
biorstwach. Przyk adem mo e by  realiza-
cja sprzeda y z ró nych zak adów, zarówno 
o charakterze produkcyjnym, jak i han-
dlowym. Sposób realizacji procesów logi-
stycznych w przedsi biorstwach wieloza-
k adowych jest niezale ny od zastosowanej 
struktury baz danych w poszczególnych 
oddzia ach przedsi biorstwa (Jagodzi ski 
2002: 36).

Modu  �„Dystrybucja�” pozwala tak e na 
integracj  pionow  a cucha logistycznego, 
wspó pracuj cych ze sob  podmiotów gospo-
darczych. Jest to bardzo istotne w przypadku 
wspó pracy ze spó kami zale nymi czy te  
cis ej kooperacji z kontrahentami.

Modu  ten jest rozwi zaniem bardzo ela-
stycznym i pozwala na definiowanie nowych 
umiejscowie  zarówno o charakterze pro-
dukcyjnym, jak i handlowym. Jest to przede 
wszystkim bardzo istotne dla szybko rozwi-
jaj cych si  przedsi biorstw. 

3. Zako czenie i wnioski
Z powy szych porówna  wynika, e 

w zakresie logistyki wymienione wy ej 
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systemy s  do siebie bardzo podobne funk-
cjonalnie. 

W zale no ci od branych pod uwag  
grup kryteriów zauwa a si  jednak ró nic  
w systemach, które w specyficznie ukierun-
kowanych przedsi biorstwach �– logistycznie 
zorientowanych �– odgrywaj  bardzo istotn  
rol . 

W ich dalszym zró nicowaniu pomocne 
mo e okaza  si  szczegó owe wg bienie w 
analiz  funkcji szczegó owych poszczegól-

nych modu ów logistycznych �– tutaj nie-
uwzgl dnionych. 

Drug  nieuwzgl dnion  w powy szych 
analizach grup  kryteriów by y kryteria 
kosztowe, obejmuj ce koszty zakupu, licen-
cji, dostosowania i wdro enia systemu do 
eksploatacji. Przez wielu w a nie ta grupa 
jest uwa ana za najistotniejsz  dla wyboru 
systemu informatycznego wspomagaj cego 
zarz dzanie organizacj . Wi za  by si  to 
musia o z analiz  szczegó ow  zapotrze-

Kryteria Impuls
BPSC MFG PRO IFS

Applications

Dystrybucja

Przedstawianie cznie oraz niezale nie dla ka dego z zak adów i magazynów:

1. Prognoza potrzeb na podstawie danych 
marketingowych i danych z przesz o ci 1 1 1

2. Stanów do rozdysponowania 1 1 1

  Zasad uzupe niania zapasów 1 1 1

  Ustalania wielko ci partii 1 1 1

  Cyklu dostaw 1 1 1

Sie  powi za  logistycznych mi dzy magazyna-
mi i zak adami 1 1 1

Zapotrzebowanie na transport na podstawie 
zlece  mi dzymagazynowych z podaniem wagi, 
wymiarów, itp.

0 1 0

Potrzeby transportowe dla ka dego okresu 
planistycznego 

0

  0,5
Na pod-
stawie 

zamówie  
klientów

0

Zlecenia na uzupe nienie zapasów 1 1 1

Wielopoziomowy harmonogram g ówny- plan 
d ugookresowych dostaw i wynikaj cych z 
niego planów produkcji

1 1 1

Koordynacja harmonogramów produkcji i 
dostaw dla wielu powi zanych ze sob  zak a-
dów. Okre lanie struktury harmonogramów

0 1 1

Razem: 8  10,5 9
Tab. 5. Wybrane funkcje w module Dystrybucja w zaprezentowanych zintegrowanych systemach 
informatycznych 

ród o: opracowanie w asne z wykorzystaniem: P. Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne 
w praktyce, Wydanie IV, MIKOM, Warszawa 2004 r., Integracja i architektury systemów informatycznych 
przedsi biorstw, red. naukowa T. Kasprzak, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, 
Wydzia  Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa 2000 r., M. Jagodzi ski, IFS Applications 2000, 
Wprowadzenie, WSI i Z, Bielsko Bia a, 2002 r., http://www.erp.computerworld.pl. , Materia y wewn trzne 
QAD Polska.
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bowania na funkcjonalno  poszczegól-
nych modu ów w konkretnej firmie, która 
zg asza zapotrzebowanie na informatyza-
cj  swoich funkcji logistycznych. Przy tak 
daleko posuni tym upodobnieniu g ównych 
funkcji zintegrowanych, a uniwersalnych 
systemów informatycznych, ró nic nale y 
dopatrywa  si  w szczegó ach specyfikacji 
funkcjonalnej. 

Dlatego nale y kontynuowa  badania 
w kierunku rozszerzenia, obiektywizacji 
oceny a jednocze nie jej subiektywizacji ze 
wzgl du na przysz e miejsce zastosowania. 
Inne b d  wymogi dla firmy ma ej, inne 
dla redniej, a jeszcze inne dla du ej. Ró -
nice wyst pi  tak e w przekroju bran owym 
(inne np. dla bran y spo ywczej, inne dla 
maszynowej). Zapewne podobnie b dzie, 
je li chodzi o sektory �– w us ugach, bran y 
przemys owej czy budowlanej. 

�„Metoda punktowa u ywana w dotych-
czasowych analizach posiada a szereg wad:
�– jednostkowe i równowa ne traktowanie 

wszystkich kryteriów, co np. przy znacz-
nej przewadze kryteriów funkcjonalnych, 
dawa o im absolutn  przewag  nad 
innymi �– wyj ciem z sytuacji mog o tu 
by  zastosowanie wspó czynników pre-
ferencji z punktu widzenia u ytkownika, 
standaryzacja, grupowanie kryteriów, 
ustalenie skali preferencji globalnej 
metod  porównania parami (T.L. Saaty) 
itp.,

�– subiektywizm oceny �– wyj ciem mo e 
si  tu sta  w a ciwy dobór zespo u eks-
pertów i u rednienie lub standaryzacja 
ocen,

�– k opoty z okre leniem wielko ci i istotno-
ci poszczególnych kryteriów, poza kosz-

towymi �– tu mo e pomóc w a ciwy dobór 
ekspertów i ich intuicja badawcza,

�– w zale no ci od podzia u na kryteria i wy-
znaczone skale preferencji otrzymujemy 
czasem ró ne wyniki oceny �– tu mo e 
poradzi  intuicja i do wiadczenie kierow-
nika projektu�” (Chmielarz 2007). 
Na dok adk  z punktu widzenia klienta 

nie wszystkie wyszczególnione kryteria 
funkcjonalne maj  taka sam  wag . Nie 
ka de kryterium jest jednakowo istotne 
z punktu widzenia przedsi biorstwa chc -
cego wdro y  zintegrowany system logi-
styczny. Dlatego te  zastanówmy si , co 
tak naprawd  chcemy uzyska  w wyniku 
wdro enia systemu, po co go wdra amy, 
dlaczego ten, a nie inny modu , dlaczego 
te, a nie inne funkcje, dlaczego chcemy 

wdro y  modu y i zwi zane z nimi funk-
cje, które by  mo e w obecnej sytuacji 
s  dla nas bezu yteczne. Przeanalizujmy 
to wszystko i wyci gnijmy wnioski, kiedy 
jeszcze jest na to czas. Analiza taka jest 
bardzo wa na, chocia by ze wzgl du na 
to, e te systemy s  do siebie podobne. 
Nale y przy tym zauwa y , i  s  one z roku 
na rok rozbudowywane, dodawane s  
nowe modu y i funkcje. Ale i tutaj nale y 
si  zastanowi , czy rzeczywi cie ten nowy 
modu  czy zwi zane z nim funkcje s  nam 
potrzebne, i czy po wdro eniu b d  w pe ni 
przez nas wykorzystane. To s  podstawowe 
pytania i problemy do przeanalizowania, 
które stoj  przed firmami chc cymi wdro-
y  zintegrowany system logistyczny. Tak 

naprawd  wdro enie systemu ma u atwi  
ycie, a nie utrudni . Je li b dnie zdefiniu-

jemy nasze potrzeby, to niewa ne b dzie, 
jaki system wdro ymy, czy b dzie on naj-
dro szy, czy najta szy, czy b dzie mia  bar-
dziej lub mniej rozwini te funkcje modu-
ów, bo i tak nie osi gniemy zamierzonego 

celu i nie b dziemy z systemu zadowoleni. 
Nie sztuk  jest wyrzuci  ogromne pieni -
dze w przepa  i nigdy ich nie odzyska , 
dlatego te  g boko zastanówmy si  przy 
wyborze systemu i przeanalizujmy wszystkie 
za i przeciw.

Przy wyborze systemu zalecane jest rów-
nie  zastosowanie przyk adowego arkusza 
ocen albo systemu wag. �„Ponadto, dzi ki 
wprowadzeniu sytemu wag, ka de przedsi -
biorstwo mo e zdecydowa , które elementy 
s  dla niego najwa niejsze, a które nie s  
istotne. Dodatkowo, wyniki osi gni te w ra-
mach ka dej grupy s  normalizowane, czyli 
dzielone przez maksymaln  mo liw  do zdo-
bycia liczb  punktów. Dzi ki temu rezultaty, 
uzyskane w poszczególnych kategoriach, nie 
zale  od ich liczebno ci i mo na je ze sob  
porówna  bez zafa szowania oceny. Mo na 
te  przyda  cechom ilo ciowym oceny war-
to ciowe wyra one w postaci umownego lub 
rzeczywistego pieni dza. Problem, który tu 
si  pojawia, to zderzenie realnych kategorii 
kosztowych (we wska nikach finansowych) 
oraz wycenianych (szacowanych, estymowa-
nych, ocenianych przez ekspertów) warto ci 
innych cech. Oceny punktowe w odró nie-
niu od ocen warto ciowych nie maj  na 
ogó  charakteru ci g ego�” (Chmielarz 2002: 
115�–133). 

Nale y zwróci  uwag  na fakt, i  dobór 
systemu informatycznego do zapotrze-
bowania logistycznego firmy �– zw aszcza 
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takiego, który pozwoli usprawni  wspoma-
ganie podejmowania decyzji optymalizu-
j cych procesy logistyczne �– jest szalenie 
istotny dla strategii rozwoju przedsi bior-
stwa. Z drugiej strony, wobec licznych ofert 
na polskim rynku systemów informatycz-
nych, nale y mie  na uwadze fakt, e jest 
to przedsi wzi cie bardzo trudne. Niniejszy 
artyku  ma zapocz tkowa  prace nad pro-
cedur , która ten wybór uczyni aby atwiej-
szym i bardziej racjonalnym.
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