
Szef łańcucha dostaw poddawany jest nieustannej presji; 
z jednej strony działa pod naciskiem efektywności kosztowej, 
z drugiej strony - klientów, oczekujących natychmiastowej 
dostępności. Walka o topową pozycję rynkową wymaga bły-
skawicznego podejmowania decyzji w świecie ogromnej 
dynamiki. Jak to osiągnąć?

Wyzwania dla nowoczesnego łańcucha dostaw

Integracja świata online i offl ine postępuje; zbliżamy się do momentu, w którym rozróż-
nianie tych dwóch pojęć powoli traci sens (przynajmniej w niektórych branżach). Sanjay 
Sarma, profesor MIT odpowiedzialny m.in. za powstanie wielu standardów i technolo-
gii wprowadzanych do biznesu, stwierdził w zeszłym roku: “więcej danych oznacza więcej 
szans na dialog z konsumentami”. Można zatem wyciągnąć prosty wniosek - ten “dialog” 
przekłada się na zysk w formie lepszej optymalizacji zasobów.

Choć akumulacja wielu typów danych w każdym obszarze przedsiębiorstwa staje się 
normą, to prawdziwym wyzwaniem okazuje się przekuwanie ich na praktyczne wnioski. 
Dystrybucja, retail, e-commerce czy produkcja - to branże, w których błyskawicz-
na analiza wpływu czynników zewnętrznych na łańcuch dostaw może decydować o “być 
albo nie być”. Szybkie podejmowanie decyzji w zakresie alokacji kapitału jest łatwiejsze, 
kiedy mamy dokładny przegląd pola; ale duża ilość danych paradoksalnie potrafi  to pole 
przesłonić.

Kluczową kompetencją staje się zatem przewidywanie popytu w środowisku dużej 
zmienności preferencji klientów. Jeśli dołożyć do tego konieczność działania pod 
presją silnej konkurencji cenowej, skrajnego utowarowienia wielu kategorii i oczekiwań 
konsumentów co do natychmiastowej dostępności - okazuje się, że poleganie na starych 
sposobach organizacji łańcucha dostaw może zagrozić pozycji fi rmy.

Tradycyjne strategie prognostyczne i uproszczone metody zatowarowania nie 
dają już żadnej gwarancji posiadania optymalnego poziomu zapasów. Tymczasem 
presja na dział dostaw rośnie; klienci oczekują szybkiego rotowania kolekcji i utrzymywa-
nia szerokiego portfolio produktów, trwa walka o marżę wymuszoną konkurencją ceno-
wą, a do tego zmiany klimatyczne zaburzają tradycyjne cykle sezonowe.

Rozumienie wpływu tych czynników na proces zatowarowania pozwala z jednej strony 
właściwie kształtować proces odnawiania zapasów, z drugiej zaś utrzymywać właściwy 
ich poziom i strukturę.

Szybkie podejmowanie trafnych decyzji w codziennych działaniach operacyjnych 
bez wsparcia maszynowej analizy danych, wnioskowania i automatyzacji staje się prak-
tycznie niemożliwe.



W jaki sposób algorytmy uczą się same?

Samo wykorzystanie przetwarzania dużych zbiorów danych przez algorytmy samouczące się nie 
jest może nowością, ale rozwiązania, które dają możliwość wykorzystania wielu modeli progno-
styczno-optymalizacyjnych, stanowią krok milowy.

Uczenie maszynowe obejmuje automatyzację procesu, zaczynającego się od pobrania danych 
np. sprzedażowych i promocyjnych, po dobór najlepszej metody kalkulacji prognoz i zapasów. 
Proces ML może wielokrotnie przeliczać dowolną liczbę danych, niezależnie od tego, czy mówimy 
o setkach, czy tysiącach produktów. Proces taki musi być przy tym dostosowany do radzenia sobie 
z różną charakterystyką danych, jak np. typy rotacji, długość historii sprzedaży, etc., i umożliwiać 
stosowanie wielu reguł.

Uczenie maszynowe składa się z trzech etapów: eksploracja danych wejściowych i odkrycie ich 
potencjału, następnie - klasyfi kacja, a fi nalnie - uczenie się wyselekcjonowanych modeli i wyłonie-
nie tego najlepszego poprzez wielokrotne symulacje różnych scenariuszy. Celem jest znalezienie 
rozwiązania dającego w danym momencie najlepsze wyniki, np. zapewnienie wymaganej dostęp-
ności towaru przy minimalnej wymaganej wielkości zapasu.

Szacunkowe wyliczenia dotyczące potencjalnych korzyści biznesowych wynikających z zasto-
sowania omawianego rozwiązania pokazują, że klienci mogą zredukować nadmiarowy zapas 
w przedziale od 5%-25%, podnieść wielkość sprzedaży o 1%-5% oraz zredukować utraconą sprze-
daż nawet o 65%.

Przykład praktycznego wdrożenia

Przed wyzwaniem zatowarowania magazynu dystrybucyjnego stanął producent trwałych dóbr 
konsumpcyjnych, należący do międzynarodowej grupy ze Skandynawii.

Naszym wyzwaniem była propozycja optymalnego rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfi ki budowy zapasu przed wysokim sezonem sprzedaży. Aby uniknąć zamrażania znaczącej 
ilości kapitału z powodu nieprecyzyjnej prognozy popytu, przez kilka miesięcy prowadziliśmy testy 
prognostyczno-optymalizacyjne.

Musieliśmy wziąć pod uwagę dane sprzedażowe, dane o poziomie zapasów, a także o ograni-
czeniach logistycznych: MOQ, lead time, wymaganych dniach pokrycia sprzedaży, kalendarzach 
pracy centrum dystrybucji oraz fabryki własnej, wymaganym Service Level czy ograniczeniach 
dotyczących budowy zapasu sezonowego.

W testach wdrożyliśmy system Smartstock dostępny na chmurze Microsoft Azure. Dzię-
ki temu wykorzystaliśmy skalowalne możliwości przetwarzania dużych ilości danych w krótkim 
czasie, a ponadto nie wymagało to od nas instalacji rozwiązania, ani konieczności administrowa-
nia nim.

W trakcie testów system generował prognozy popytu, rekomendacje zatowarowania oraz projek-
cje zapasu w czasie, z uwzględnieniem statystycznego zapasu sezonowego.

Dzięki temu, udało się obniżyć średni poziom zapasów w przedziale między 16% a 38% i utrzymać 
100% dostępności towaru. Tego typu efekty bez wykorzystania uczenia maszynowego przede 
wszystkim wymagałyby 9-18 miesięcy wdrożenia systemu do zbierania i analizy danych. 
Rozwiązanie Smartstock, wykorzystane w przytoczonym przykładzie, jest możliwe do uruchomie-
nia praktycznie z dnia na dzień. Rekomendacje są generowane w systemie od razu, a po stronie 
przedsiębiorstwa pozostaje ich implementacja.

Dzięki oparciu o technologię cloud dostarczaną przez Microsoft Azure i model SaaS (Software 
as a Service), całe środowisko jest dostępne z dowolnego miejsca na świecie, nie wymaga zaku-
pu licencji ani wdrożenia, a także inwestycji w infrastrukturę techniczną.


