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• Wykorzystanie AI i ML do automatycznego doboru prognoz
popytu na poszczególne produkty w każdej lokalizacji.

• Tworzenie rekomendacji dla zatowarowania i wyliczenie 
zapasu bezpieczeństwa oraz zapasu sezonowego na bazie 
zaawansowanych algorytmów.

• Analiza ruchu zapasów w czasie i alertowanie rozpoznanego 
ryzyka wystąpienia overstock i out-of-stock.

Prognozowanie 
popytu

Optymalizacja 
zapasów

Analizy i alerty



Co dają nam trafniejsze prognozy

DAP i 3 alternatywne podejścia do prognozowania popytu

Wpływ prognozowania na optymalizację zapasów

Monitoring zapasów i działania korekcyjne

Obecne wyzwania w procesie prognozowania

Agenda



Trafniejsze prognozy

TRAFNOŚĆ POPYTU A POPRAWA MARŻY

• Firma generuje rocznie 100 mln PLN obrotu = O

• Marża brutto wynosi 20% = M

• Średni poziom obsługi popytu wynosi 90% = POP

• Dotychczasowy błąd prognozy liczony wg WAPE = 30%

• Nowy błąd prognozy poprawiony o 30% w stosunku do

dotychczasowego = 21% = nWPAE

• Wzór: O x (1-POP) x M x ((nWAPE-WPAE)/WAPE) = 600 000 PLN rocznie

Wygenerowana dodatkowo marża to blisko 1 mln PLN
Uwolniony kapitał to ponad 1 mln PLN

Redukcja zjawiska OUT-OF-STOCK

OBNIŻENIE ZAPASU A OBNIŻENIE KOSZTÓW I UWOLNIENIE KAPITAŁU

• Przychodu i marża jak w przykładzie obok

• Średni poziom zapasów wynosi 30 dni = ŚZ

• Koszt zapasu tj. koszt kapitału, ubezpieczenia, logistyka wewnętrzna,

itp. wynosi 25% wartości zapasu = KZ

• Obniżenie zapasu o 20% = OZ

• Wzór: O(1-M) x ŚZ/360 x KZ x OZ = 333 tyś PLN rocznie

• Dodatkowo zostaje uwolniony kapitał w wysokości 1,3 mln

na bazie wzoru: O(1-M) x ŚZ/360 x OZ

Redukcja zjawiska OVERSTOCK



Podstawowe pytanie

Czy można dalej używać do prognozowania popytu 
danych sprzedażowych sprzed epidemii ?



Wyzwania w prognozowaniu

Zmiana zachowań klientów

Cykl życia produktówDynamika całego rynku 

Regulacje rynkowe: etapy zamrażania i odmrażania



Wyzwania w prognozowaniu

Źródło: https://www.visualcapitalist.com/shoppers-buying-online-ecommerce-covid-19/

https://www.visualcapitalist.com/shoppers-buying-online-ecommerce-covid-19/


Przykład JMD

Biedronka
Od 1 do 19 kwietnia w każdej placówce handlowej mogło być jedynie trzy razy
więcej ludzi niż miała ona stanowisk kasowych. Spowodowało to kolejki przed
Biedronkami i konieczność zdecydowanego wydłużenia godzin pracy. Mimo tego
sprzedaż w sklepach rosła, choć już nie tak mocno jak na początku roku (o 6,5 proc.
w walucie lokalnej).

Hebe
Z kolei sieć drogerii Hebe w I kwartale sprzedała towary za kwotę 64 mln euro, po
wzroście rok do roku o 14,6 proc. (w walucie lokalnej o 15,2 proc.). Jednak patrząc
na sprzedaż w sklepach porównywalnych w całym kwartale, nastąpił spadek o 1,7
proc., a w samym marcu wyniósł aż 27,4 proc. Placówki Hebe w większości
zlokalizowane są w galeriach i po ich zamknięciu w połowie marca zaczęły świecić
pustkami. Jednocześnie Hebe zanotowało aż 50-proc. wzrost sprzedaży przez
internet względem ostatniego kwartału 2019 roku.

Źródło: https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/wyniki-biedronki-za-i-kwartal-i-kwiecien-2020-roku/qgm6ctd

https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/wyniki-biedronki-za-i-kwartal-i-kwiecien-2020-roku/qgm6ctd


„It ain’t over till it’s over”

Druga przewidywana fala epidemii ma nastąpić między 21 listopada 2020 roku a 21 lutego 
2021 r., natomiast trzecia - między 21 listopada 2021 a 21 lutego 2022.
Źródło: https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-
hiszpania-raport-wojskowy-przewiduje-dwie-nowe-fale-
pandemii,nId,4495220#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome

WHO: „Druga fala pandemii na jesieni jest pewna”. Ma być znacznie groźniejsza
Żródło: https://www.geekweek.pl/news/2020-04-19/who-druga-fala-pandemii-na-jesieni-
jest-pewna-ma-byc-znacznie-grozniejsza/

W rozmowie ze stacją CNN Fauci ocenił, że wiele zależy od najbliższych miesięcy i tego, 
jak zachowywać się będą Amerykanie, by ograniczać rozwój epidemii. "Jeśli nie zrobimy 
tego skutecznie, to możemy mieć złą jesień i zimę" - ostrzegł.
Źródło: https://forsal.pl/swiat/usa/artykuly/1473459,koronawirus-w-usa-ekspert-druga-
fala-epidemii-jest-nieuchronna.html

https://fakty.interia.pl/raporty/raport-koronawirus-chiny/aktualnosci/news-hiszpania-raport-wojskowy-przewiduje-dwie-nowe-fale-pandemii,nId,4495220#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome
https://www.geekweek.pl/news/2020-04-19/who-druga-fala-pandemii-na-jesieni-jest-pewna-ma-byc-znacznie-grozniejsza/
https://forsal.pl/swiat/usa/artykuly/1473459,koronawirus-w-usa-ekspert-druga-fala-epidemii-jest-nieuchronna.html


Poziomy niepewności

Poziom 1
Nie mamy 100% pewności, że coś się wydarzy, i nie można wyrazić niepewności w jednoznaczny
sposób lub nie ma potrzeby, żeby to robić.
Rozwiązanie: Analiza czułości wpływu zmiany parametrów modelu na wynik modelu.

Poziom 2
Istnieje określone i znane prawdopodobieństwo, że coś się wydarzy w przyszłości.
Rozwiązanie: Analiza rozkładu prawdopodobieństwa dla przyszłych zdarzeń.

Poziom 3
Ograniczona liczba możliwych zdarzeń, ale nie można przypisać do nich prawdopodobieństwa.
Rozwiązanie: Analiza scenariuszowa możliwych zdarzeń.

Poziom 4
Czarny łabędź – to co się wydarzyło w przyszłości nie daje podstaw do analizy tego co się może
wydarzyć w przyszłości.
Rozwiązanie: zastosowanie jednej z metod DMDU (Decision Making under Deep Uncertainty)

Źródło: Decision Making under Deep Uncertainty, Vincent A. W. J. Marchau, W. E. Walker, P. J. M. Bloemen, S. W. Popper, 2019 



DAP 
(Dynamic Adaptive Planning)

Czym jest DAP
DAP jest jedną z metod DMDU przeznaczoną do tworzenia planów opartych na
adaptowaniu się do zmian i natychmiastowych działaniach. Do jej implementacji
konieczny jest system monitorowania połączony z listą akcji, które powinny być
wykonane w wyniku wystąpienia określonych wartości.

Korzyści:
• Łatwy do zrozumienia 
• Zmusza do myślenia kategoriami „Co jeśli” i zastanowienia się nad wynikami sytuacji, 

które mogą zaistnieć
• Pozwala na podejmowanie decyzji dostosowanych do zmian (ciągła adaptacja)

Wyzwania:
• Monitorowanie zmian wymaga wysiłku, może być kosztowne oraz jest skomplikowane

Źródło: Decision Making under Deep Uncertainty, Vincent A. W. J. Marchau, W. E. Walker, P. J. M. Bloemen, S. W. Popper, 2019 



Proponowane podejście

•Ustalenie celu: wymagany SL

•Ustalenie ograniczeń: MOQ, LT, Sales Coverage, etc.Parametryzacja

•Model oparty o wskaźniki przypisane do etapów

•Model oparty o historię sprzedaży etapu

•Model oparty o całą historię sprzedaży

Prognozowanie 
popytu

•Etapy zamrażania / odmrażania gospodarki

•Śledzenie wpływu na popyt i zapasyMonitoring

•Zapobieganie zjawiskom Out-of-stock

•Zapobieganie zjawiskom  OverstockKatalog działań



Etapy – definicja i detekcja

• Etap jest okresem liczonym od danego punktu zmiany popytu do kolejnego punktu zmiany 
popytu.

• Etap ma zdefiniowany początek etapu, ale nie musi mieć a priori zdefiniowanego końca etapu.
• Końcem etapu jest ostatni normalny okres „zachowania” danych

Start i koniec etapu najczęściej wynikają z poniższych elementów:
• Wprowadzanych / usuwanych restrykcji gospodarczych i towarzyszących im zmian zachowań rynku
• Wprowadzenie startu i końca etapu ma charakter umowny i specyficzny dla danej branży czy nawet grupy 

produktowej i wynika z analizy danych popytowych (ilościowe) oraz finansowych (zagregowane dane 
wartościowe)



Projekcja etapów związanych z COVID

Start epidemii Faza 0 Faza 1 Faza 2

Outlier Wsk -50% Wsk -25%

ETAPY:

Podejście do prognozowania: Wsk -10%

Poziom „normalny”

Czas

Sp
rz

ed
aż

Restrycje Odmrażanie 1 Odmrażanie 2



Prognozowanie oparte o etapy

1. Wygenerowanie „normalnej” prognozy dla okresów historycznych sprzed 
Fazy 0

2. Zastąpienie wartości Outlierów wartościami średnimi dla danego okresu 
wynikającymi z „normalnej prognozy”

3. Wyznaczenie wskaźników:
• Dla danego etapu vs „normalna prognoza”

Najlepiej dokonać tego w podziale na poszczególne grupy asortymentowe
jeśli różnie się zachowują

• Wskaźniki powinny uwzględniać ewentualny trend

4. Wraz z pojawianiem się nowych etapów porównujemy prognozę normalną 
z danymi popytowymi danego etapu
• Jeśli prognoza normalna (na wszystkich danych – tych sprzed epidemii i tych z etapów 

epidemii) zaczyna dawać wyniki lepsze od prognozy „owskaźnikowanej” to 
przechodzimy na prognozę normalną



Alternatywne podejścia

• Korzystamy tylko z historii sprzedaży danego etapu

• Korzystamy z „normalnej prognozy”



Porównanie do innych metod

1. Podejście oparte o wskaźniki przypisane do etapów:

ZALETY:

• Szybkie dostosowanie do nowego poziomu popytu

• Zachowanie większości danych i informacji w nich zawartych (poza trendem)

• Utrzymanie korzyści jakie dają zaawansowane modele prognozy, które potrzebują więcej danych

WADY:

• Pielęgnacja informacji o etapach

• Potrzeba wykonania dużej ilości przeliczeń 

2.   Podejście oparte o historię sprzedaży etapu

ZALETA:

• Szybkie dostosowanie do nowego poziomu popytu

• Prostota rozwiązania

WADY:

• Pielęgnacja informacji o etapach

• Mało danych do wyliczenia prognoz stąd wykluczenie użycie bardziej zaawansowanych modeli, 
konieczność stosowania modeli naiwnych

• Wykluczenie wpływu efektów kalendarzowych



Porównanie do innych metod

3. Podejście oparte o całą historię sprzedaży:

ZALETY:

• Brak zmiany procesu

• Korzystanie ze wszystkich danych - po pewnym czasie danych normalnych będzie coraz mniej i prognoza 
będzie się dostosowywać do danych z etapów. 

• Utrzymanie korzyści jakie dają zaawansowane modele prognostyczne, które potrzebują więcej danych

WADY:

• Wolne dostosowanie się do bieżącego poziomu

• Możliwość dużych przeszacowań (lub niedoszacowań)



Jak prognoza wpływa na zapas

Jakość modelu prognostycznego

Zmienność prognozy popytu i dostaw

Polityka dostępności zapasów (wymagany Service Level)



Co komplikuje zarządzanie 
zapasem

Ograniczenia logistyczne

Złożona dystrybucja Service Level

• MOQ

• Wielkości 
inkrementalne

• Lead time

• Złożona hierarchia 
magazynowania np. 
Centrum Dystrybucji i 
sklepy

• Wymagana dostępność 
towaru

• Odchylenia dostaw w 
czasie i ilości

Inne elementy

• Wymagane dni pokrycia 
sprzedaży

• Kalendarze dni wolnych



Modele zarządzania zapasem

Min – Max (BS, sS, sQ) 

Periodical Review (ST)

Reorder Point System (BQ)

• Zmienne okresy zamówień, 
zmienne wielkości 
zamówienia 

• Stałe okresy zamówień, 
zmienne wielkości 
zamówień

• Stałe wielkości zamówień, 
zmienne okresy składania 
zamówień

• Stałe okresy zamówień, 
stałe wielkości zamówień

Fixed system 

• Przejście od planowania opartego na 
miesiącach czy tygodniach do 
planowania opartego na bieżącym, 
codziennym monitoringu sytuacji 
wystąpienia ryzyka Out-of Sotck i 
Overstock



Trafność decyzji przy DMDU

Trafność decyzji
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Zwykle jedna lub kilka metod 
prognostycznych, uproszczone modele 

zatowarowania

Możliwość symulacji wielu modeli 
i dynamiczny dobór właściwego

AI & ML



Zapraszam na darmowy test-drive

Maciej Kowalik
mkowalik@smartstock.cloud
kom. 781 081 895


