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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



Kilka słów o nas

Definicje i typy outlierów

Dni kalendarzowe i ich wpływ na prognozowanie

Podsumowanie

Dlaczego warto podnosić jakość prognoz

Agenda



Business Case

Poprawa trafności prognoz o 15 punktów 
procentowych 

(obniżenie śr. błędu prognozy z 18% do 3%)

Obniżenie średniego poziomu zapasów 
o 13%

Poprawa dostępności towarów (SL) 
z 92% do 95%

Wielooddziałowy dystrybutor branży spożywczej obsługujący klientów detalu tradycyjnego 
i gastronomii

Wyzwanie: poprawa trafności prognoz, optymalizacja zapasu, automatyzacja procesu

Wyniki: osiągnięte na testach porównawczych:

Wzrost rocznej marży: 6 mln PLN

Interpretacja finansowa:
• Przy obrocie rocznym: 1 MLD PLN
• Dla rotacji na poziomie 14 dni
• Koszcie zapasów 15% kosztu zakup.
• Marży na sprzedaży 20%
• Daje to:
Wzrost rocznej marży: 600 tyś PLN
Uwolnienie kapitału: 4 mln PLN



Jak prognoza wpływa na zapas

Jakość modelu prognostycznego

Zmienność prognozy popytu i dostaw

Polityka dostępności zapasów (wymagany Service Level)



Outliery



Czym jest outlier

Outliery to zdarzenia nietypowe występujące w historii sprzedaży, najczęściej 

rozumiane jako:

• Jednorazowe duże sprzedaże wynikające z nietypowych zamówień klientów 

lub promocji

• Braki sprzedaży wynikające z sytuacji out-of-stock

• Okoliczności zewnętrzne, np. odgórne wprowadzenie ograniczeń w handlu

Outliery powodują, zakłócenia naszej prognozy oraz sprawiają, że nasz rozkład 

sprzedaży przestaje być „normalny”, a wyliczony statystyczny zapas 

bezpieczeństwa niedostosowany do rzeczywistych fluktuacji popytu.



Oznaczenie outlierów w danych

ItemId Date Quantity Outlier

10 10.09.2018 6

10 17.09.2018 5

10 24.09.2018 6

10 01.10.2018 7

10 08.10.2018 20 PROMO

10 15.10.2018 5

10 22.10.2018 6

10 29.10.2018 0 OOS

10 05.11.2018 6

10 12.11.2018 7

10 19.11.2018 15 DEAL

10 26.11.2018 7

10 03.12.2018 1 EXTR

10 10.12.2018 8

Zalety oznaczania outlierów w danych:
• Lepiej rozumiemy historię danych 

kiedy do niej wrócimy
• Możemy sprawdzić wpływ 

poszczególnych outlierów
np. promocji na sprzedaż 
(wyliczenie upliftu promocyjnego)

Wady oznaczania outlierów w danych:
• Czas potrzebny na pielęgnowanie

danych



Zastępowanie outlierów

Outliery w historii sprzedaży powinny być zastępowane wartościami 

„uśrednionymi”. Dwie możliwe metody:

• Ręczne zastępowanie outlierów – manualne wyliczenie wartości

uśrednionych i korekta historii brana do wyliczeń prognoz

• Wykorzystanie uczenia maszynowego i mechanizmów autodetekcji

outlierów, jeśli nie jest możliwe ich oflagowanie



Działanie ML dla autodetekcji i 
zastepowania outlierów



Analiza wykrytych outlierów



Z życia wzięte

W ramach kilku testów porównawczych na danych klientów, okazało się, że 

wykorzystanie mechanizmu autodetekcji outlierów i ich zastępowania pozwoliło 

na:

• Znaczną poprawę trafności prognoz w odniesieniu do całości produktów

średnio była to poprawa na poziomie 7%

• Lepsze dopasowanie statystycznego zapasu bezpieczeństwa do fluktuacji

popytu co przekładało się na niższy poziom zapasu przy zachowaniu

wymaganej dostępności towaru (SL) 



Dni kalendarzowe



Czym są dni kalendarzowe

Efekt dni kalendarzowych oznacza zwykle okresowy wzrostu sprzedaży występujący 
przed i/lub w trakcie określonej daty w roku oraz zwykle spadek sprzedaży po tej dacie. 
Przykłady:

• Święta ustawowe takie jak Boże Narodzenie, Wielkanoc, etc.

• „Święta” zwyczajowe np. Walentynki, Dzień Kobiet, etc.

• Coroczne wydarzenia handlowe jak np. Black Friday

Dni kalendarzowe występują co roku, ale nie wszystkie mają charakter stacjonarny. Jest 
sporo świąt i corocznych wydarzeń handlowych, które ma charakter ruchomy np. 
Wielkanoc czy Boże Ciało co stanowi nie lada wyzwanie dla prognozowania.



Lagi i leady

Efekt dni kalendarzowych może występować zarówno w trakcie samego eventu (typowe 
dla sieci detalicznych np. Black Friday) jak i przed samym eventem (typowe dla 
dystrybutorów i producentów). Dlatego do dni kalendarzowych przypisuje się:

• Lagi – okres w jakim występuje okresowy wzrost sprzedaży przed i/lub w trakcie
„eventu”

• Leady – okres w jakim występuje okresowy spadek sprzedaży po „evencie”



Ekran prognoz – dni kalendarz.



Uwzględnienie „eventów”

Wpływ dni kalendarzowych w historii sprzedaży powinien być uwzględniony w 

prognozowaniu. Dwie możliwe metody:

• Ręczne analiza wpływu dni kalendarzowych – manualne wyliczenie wartości

wzrostu popytu i jego spadku zgodnie ze wzorcem popytowym

• Wykorzystanie uczenia maszynowego do uwzględnienia wpływu dni

kalendarzowych na popyt – automatyczna detekcja istotności eventów 

i odpowiednie odzwierciedlenie we wzorcu popytowym



ML w prognozowaniu

Dane
• Historia sprzedaży
• Dni kalendarzowe
• Outliers 

Przygotowanie
danych

Faza uczenia
• ARIMA
• Linear regression
• Croston
• Median
• Exponential smoothing
• Other

Prognoza testowa

Prognoza 
finalna

Wybór najlepszego 
modelu

Faza uczenia 
najlepszego modelu



Podsumowanie



Dojrzałość a trafność decyzji

Trafność decyzji
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Zwykle jedna lub kilka metod 
prognostycznych przypisanych na stałe

Możliwość symulacji wielu modeli 
i dynamiczny dobór właściwego za 

każdym razem kiedy pojawiają się nowe 
dane sprzedażowe

AI & ML



Wykorzystanie chmury

1. Przygotowanie danych do importu 

2. Przesłanie danych do systemu 3. Kalkulacja prognoz

4. Graficzna i tabelaryczna prezentacja wyników

5. Import wyników do systemu ERP / CRM

Obliczenia
w chmurze

Analiza 
wyników

Eksport
Danych

ERP

Import
Danych



Zapraszam na darmowy test-drive
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