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Zintegrowany system informatyczny
SAP jako narzêdzie do skutecznego
zarz¹dzania produkcj¹
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Wdro¿enie systemu SAP w firmie
Opoczno S.A.
Strategicznym celem firmy Opoczno S.A. jest utrzymanie i umocnienie pozycji najwiêkszego producenta i lidera
bran¿y p³ytek ceramicznych w Polsce. Warunkiem osi¹gniêcia tego celu jest miêdzy innymi sta³a poprawa efektywnoci procesów wewnêtrznych przedsiêbiorstwa oraz obs³ugi
klientów Firmy. Dlatego Zarz¹d podj¹³ decyzjê o wdro¿eniu
Zintegrowanego Systemu Zarz¹dzania Przedsiêbiorstwem.
Oprócz wizji nowego sposobu funkcjonowania Firmy, zapa³u pracowników, potrzebne by³o wybranie metody wdro¿enia nowego systemu, metody sprawdzonej, opartej na solidnych podstawach i potwierdzonej skutecznoci  metody, która krok po kroku okrela³a harmonogram prac i wykonawców. Do realizacji tego przedsiêwziêcia wybrana zosta³a firma konsultingowa BCC, specjalizuj¹c¹ siê w kompleksowym wdra¿aniu i rozwoju systemów SAP.
Wdro¿enie zintegrowanego systemu SAP w Opoczno
S.A. podzielone by³o na etapy. I etap wdro¿enia, którego
termin realizacji przebiega³ od padziernika 2001 do lipca
2002 roku obejmowa³ swoim zakresem takie modu³y jak:
rachunkowoæ finansowa (FI), ksiêgowoæ maj¹tku trwa³ego (FI-AA), kontrola (CO), gospodarka materia³owa i zaopatrzenie ( MM), sprzeda¿ i dystrybucja (SD) oraz modu³ bazowy (techniczny - Basis). Równie¿ w tym okresie swoje
prace wdro¿eniowe rozpocz¹³ modu³: planowanie i sterowanie produkcj¹ ( PP).
Do realizacji prac wdro¿eniowych w poszczególnych
modu³ach powo³ano zespo³y robocze, w sk³adzie których
znaleli siê pracownicy dzia³ów zwi¹zanych z obszarami których dany modu³ dotyczy³ oraz konsultanci firmy BCC. Zadaniem ka¿dego zespo³u wdro¿eniowego by³o opracowanie
koncepcji a nastêpnie wdro¿enie jej w swoim obszarze.
Kolejne miesi¹ce intensywnej pracy zespo³ów roboczych
modu³ów: zarz¹dzania p³ynnoci¹ finansow¹ (TR), planowania i sterowania produkcj¹ (PP), zarz¹dzanie kadrami
(HR), uwieñczone zosta³y sukcesem. W listopadzie 2002
wdro¿ono system SAP w obszarze planowania i sterowania
produkcj¹ a od 1 stycznia 2003 roku w zintegrowanym systemie SAP rozpocz¹³ dzia³alnoæ modu³ zarz¹dzania kadrami i p³acami. Rok 2003 to kolejne z sukcesem wdro¿one
funkcjonalnoci systemu SAP.
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Opoczno S.A. jako jedna z pierwszych firm w Polsce
korzysta z funkcjonalnoci ksiêgi materia³owej w systemie SAP. Teraz znacznie ³atwiej zarz¹dzaæ rentownoci¹, maj¹c bardzo precyzyjn¹ wiedzê o rzeczywistych
kosztach nabycia i produkcji.
Uruchomienie hurtowni danych SAP pozwoli³o na zast¹pienie sprawozdañ sporz¹dzanych w formie statycznych
arkuszy kalkulacyjnych przez bezporedni dostêp do informacji w formie elektronicznej przy pomocy raportów.
Wykorzystanie narzêdzi planowania strategicznego i symulacji w SAP pozwoli³o zreorganizowaæ model bud¿etowania w skali ca³ej firmy. Nowy model bud¿etowania,
wsparty przez narzêdzie SEM-BPS, pozwala planowaæ
ze znacznie wiêksz¹ dok³adnoci¹ i rzetelnoci¹.
Wdro¿enie SAP WM, zaowocowa³o stworzeniem kompleksowego rozwi¹zania, wszechstronnie wspieraj¹cego gospodarkê magazynow¹ w magazynie wyrobów gotowych oraz sortowniach.
Rok 2005 to rok wdro¿enia kolejnego modu³u, jakim jest
modu³ zwi¹zany z gospodark¹ remontow¹, czyli modu³
PM.

Wdro¿enie modu³u planowania i sterowania
produkcj¹ systemu SAP w Opoczno S.A.
Zakres projektu realizowany by³ w dwóch etapach. Pierwszy etap ( padziernik 2001- styczeñ 2002) obejmowa³ opracowanie koncepcji. W ramach koncepcji opracowano podstawowe zagadnienia: okrelono zakres danych podstawowych niezbêdnych do obs³ugi planowania i sterowania produkcj¹, opisano szczegó³owo procesy gospodarcze zwi¹zane z planowaniem i sterowaniem produkcj¹, zdefiniowano strukturê organizacyjn¹ Opoczno S.A. do obs³ugi produkcji w systemie R/3, okrelono niezbêdne wpisy konfiguracyjne w zakresie, który by³ mo¿liwy do zdefiniowania bez
szczegó³owych testów. Z punktu widzenia modu³u PP oraz
dla potrzeb funkcjonalnoci systemu Opoczno S.A w sk³ad
którego wchodzi³y zak³ady produkcyjne o nazwach l¹sk,
Pomorze, Mazowsze, Mazury obs³ugiwany jest jako jeden
Zak³ad, podzielony na Wydzia³y produkcyjne: l¹sk, Pomorze, Mazowsze, ORZ, Ekrany i Pasty, Mazury, natomiast jako
wydzia³y funkcjonuj¹ sk³ady produkcyjne.
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Kolejny wa¿ny element koncepcji to opis podstawowych
procesów obs³ugiwanych w systemie SAP. Obejmuj¹ one
opracowanie dokumentacji nowego produktu, planowanie
d³ugoterminowe, planowanie operacyjne, obs³ugê produkcji
seryjnej dotycz¹c¹ czêci pó³produktów oraz obs³ugê produkcji zleceniowej dotycz¹c¹ czêci pó³produktów i wszystkich wyrobów gotowych.
Po akceptacji koncepcji przez Zarz¹d, przyst¹piono do
realizacji drugiego etapu (luty 2002  padziernik 2002) tj.
wdro¿enia opracowanej koncepcji. Wdro¿enie poprzedzone zosta³o cyklem warsztatów szkoleniowych dla cz³onków
zespo³u wdro¿eniowego oraz u¿ytkowników systemu. Kolejne dzia³ania to przygotowanie bazy danych, wprowadzenie danych do systemu i przeprowadzenie testów sprawdzaj¹cych. Testy pozwala³y oceniæ poprawnoæ wprowadzonych do bazy danych oraz co najwa¿niejsze stwierdziæ spójnoæ rozwi¹zañ logistycznych pomiêdzy wszystkimi wdra¿anymi modu³ami systemu SAP. Pozytywna ocena testów
pozwoli³a na sfinalizowanie prac wdro¿eniowych i rozpoczêcie startu produktywnego.

Mo¿liwoci zarz¹dzania produkcj¹ poprzez
system SAP
System SAP zawiera wiele narzêdzi usprawniaj¹cych
planowanie i zarz¹dzanie produkcj¹ W zakresie sterowania
produkcj¹ w systemie SAP realizujemy standardow¹ produkcjê rejestrowan¹ na zleceniach produkcyjnych jak i tzw.
produkcjê seryjn¹ (powtarzaln¹).
Ka¿dy pó³produkt i wyrób gotowy posiada zdefiniowane
dane podstawowe, które wykorzystywane s¹ w obs³udze
zleceñ. Dane podstawowe, bez których system nie móg³by
prawid³owo funkcjonowaæ to:
_ indeks materia³u zawieraj¹cy podstawowe informacje
umo¿liwiaj¹ce jego identyfikacjê oraz szereg wgl¹dów,
które ka¿dy z modu³ów musi uzupe³niæ. S¹ to wgl¹dy:
sprzeda¿owe, gospodarki materia³owej, planowania produkcji i kontrolne,
_ specyfikacja materia³owa, która stanowi listê komponentów wraz z iloci¹ w jednostce miary, w jakiej wchodz¹
do wyrobu nadrzêdnego Specyfikacja materia³owa
oprócz tego, ¿e niesie informacje o sk³adzie wyrobu, s³u¿y
do planowania potrzeb materia³owych, kalkulacji kosztów. Specyfikacje na wyroby gotowe w zale¿noci od
zak³adów, w których s¹ produkowane, w systemie SAP
ró¿ni¹ siê alternatyw¹ i tzw. wersj¹ produkcji,
_ stanowisko robocze jest miejscem gdzie realizowane s¹
poszczególne fazy procesu produkcyjnego. Stanowisko
robocze jest kluczowym elementem planowania i sterowania produkcj¹, wykorzystywanym w operacyjnym zarz¹dzaniu produkcj¹ oraz planowaniu zdolnoci produkcyjnych.
Dziêki powi¹zaniu z odpowiednim Miejscem Powstawania Kosztów (MPK), rodzajem dzia³ania oraz przypisan¹
do niego stawk¹, stanowi bazê do wyliczania kosztów zwi¹zanych z wykonywan¹ na nim prac¹.
_ Marszruta technologiczna zawiera opis procesu produkcyjnego oraz zestaw parametrów steruj¹cych jego przebiegiem. Okrela ona kolejnoæ wykonania poszczególnych operacji, niezbêdne do jej realizacji zasoby tj. ma-

teria³, stanowiska robocze, zdolnoci produkcyjne. S³u¿y ona jako podstawa do przeprowadzenia kalkulacji produktu, zaplanowania produkcji w czasie, opracowywania zleceñ produkcyjnych, sterowania produkcj¹ oraz
wyznaczania stopnia wykorzystania zdolnoci produkcyjnych.
_ Wersje produkcji zdefiniowane s¹ dla ka¿dego wyrobu
gotowego i pó³produktu, niezale¿nie od tego czy obs³ugiwany on jest za pomoc¹ produkcji zleceniowej, czy
seryjnej. Wersja produkcji zawiera informacje dotycz¹ce technologii wyrobu takie jak: wielkoci partii, zakres
czasowy, w którym wersja obowi¹zuje, numer marszruty
technologicznej specyficzny dla materia³u i wersji, specyfikacjê materia³ow¹ oraz liniê produkcyjn¹ dla której
materia³ ma byæ planowany szczegó³owo.
Dla ka¿dego nowego wyrobu gotowego przed uruchomieniem produkcji ustalany jest standardowy (planowany)
koszt wytworzenia. System umo¿liwia przeprowadzenie dowolnej iloci kalkulacji wg. ró¿nych wersji produkcji, co umo¿liwia dok³adne okrelenie rentownoci wyrobu jeszcze na
etapie planowania wprowadzenia do oferty i wybór tej wersji
produkcji na liniach wraz z u¿yciem takiego rodzaju pó³produktów i surowców, aby koszt wyrobu by³ minimalny a rentownoæ jak najwiêksza. W oparciu o te dane nastêpuje zatwierdzenie ostatecznego kosztu wyrobu gotowego oraz
podjêcie decyzji o uruchomieni produkcji. Koszt standardowy, czyli sumaryczny koszt produktu, zawiera koszty wchodz¹cych w jego sk³ad pó³produktów, a tak¿e stawki dla mediów, p³ac itp. Struktura kalkulacji to elementy kosztów bezporednich i porednich produktu finalnego oraz pó³produktów i surowców potrzebnych do jego wykonania.
Raz w roku wykorzystuj¹c narzêdzie, jakim jest SEMBPS (narzêdzie do planowania bud¿etu Firmy) tworzony jest
bud¿et uwzglêdniaj¹cy zarówno przewidywane koszty jak
i przychody ze sprzeda¿y. W aplikacji SEM-BPS ka¿dy kierownik odpowiedzialny za okrelony obszar przedsiêbiorstwa
wprowadza bud¿et niezbêdny dla realizacji powierzonych
mu zadañ oraz wyliczane jest zapotrzebowanie surowców
potrzebnych do wyprodukowania asortymentów, których
przewidywany wolumen sprzeda¿y jest wprowadzany przez
planistê sprzeda¿y w rozbiciu na poszczególne miesi¹ce.
Zalet¹ takiego sposobu bud¿etowania jest zarówno trafniejsze okrelenie bilansu kosztów i przewidywanych zysków,
jak i wspó³uczestnictwo osób odpowiedzialnych za realizacjê zadañ w bud¿etowaniu.
Przed uruchomieniem produkcji ka¿dy wyrób gotowy jest
planowany przez planistów Zak³adowych. Planici zak³adowi na podstawie wprowadzanej do systemu krocz¹cej prognozy sprzeda¿y na najbli¿sze osiem tygodni a tak¿e w oparciu o stany magazynowe i w³asne dowiadczenie oraz informacje dotycz¹ce przewidywanych promocji, planuj¹ produkcjê wszystkich asortymentów ustanawiaj¹c zarówno kolejnoæ ich produkcji, jak i linie technologiczne, na których ma
siê odbywaæ produkcja konkretnego asortymentu. Na podstawie tych planów po przebiegu MRP  który ma miejsce
raz na dobê  generuj¹ siê zapotrzebowania zarówno na
surowce jak i pó³produkty, które nale¿y zamówiæ, aby zapewniæ ich dostarczenie do produkcji
Zlecenia planowane s¹ przekszta³cane na zlecenia produkcyjne, które stanowi¹ podstawê dla wydzia³ów produk-
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cyjnych do pobrania materia³ów i wykonania kolejnych operacji technologicznych. Ka¿de zlecenie produkcyjne zawiera okrelon¹ iloæ komponentów potrzebnych do wykonania
konkretnego wyrobu oraz kolejnoæ operacji zgodn¹ z marszrut¹ technologiczn¹. Po zakoñczonej zmianie roboczej
pracownicy wydzia³ów rejestruj¹ wykonan¹ produkcjê i koryguj¹ dane podpowiadane przez system o rzeczywiste
zu¿ycie surowców i pó³produktów, jak równie¿ inne dane
zwi¹zane z wykonanymi zadaniami produkcyjnymi.
Sterowanie produkcj¹ seryjn¹ pozwala na: wgl¹d w stan
zapasów surowców i pó³produktów u¿ywanych do produkcji, automatyczne rozliczenia surowców na podstawie specyfikacji materia³owych opracowanych dla ka¿dego pó³produktu, oraz ograniczenie liczby dokumentów w obiegu.
(dawne dokumenty RW, PW, MM).
Sterowanie produkcj¹ zleceniow¹ pozwala na: automatyczn¹ rezerwacjê surowców pod zlecenie produkcyjne, kontrolê dostêpnoci surowców i pó³produktów dla ka¿dego zlecenia produkcyjnego oraz wgl¹d w stan zapasów surowców,
pó³produktów u¿ywanych do produkcji, jak równie¿ ledzenie stanu zaawansowania realizacji zleceñ produkcyjnych.
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System umo¿liwia tworzenie na koniec miesi¹ca lub dla dowolnego przedzia³u czasu zbiorczego zestawienia wszystkich zleceñ produkcyjnych uwzglêdniaj¹cego zu¿ycie surowców, zu¿ycie pó³produktów, iloci wyprodukowanych w metrach kwadratowych p³ytek oraz produkcjê w toku. System
porównuje czasy planowane z czasami rzeczywistymi dla
poszczególnych operacji, daj¹c mo¿liwoæ oceny pracy stanowiska, b¹d korekty danych technologicznych.
Wielk¹ zalet¹ systemu jest to, ¿e dostêp do informacji
odnonie stanu zarówno wyrobów gotowych jak i wszystkich surowców jest bie¿¹cy i ka¿de wprowadzenie zamówienia czy sprzeda¿y jest widoczne dla wszystkich, dziêki
czemu mo¿liwa jest szybka reakcja w przypadku powstania
niedoboru w magazynie.
U¿ytkuj¹c system SAP, Opoczno S.A. nie tylko zwiêkszy³o efektywnoæ operacyjn¹, ale otrzyma³o dostêp do danych, na podstawie których mo¿na podejmowaæ trafne decyzje strategiczne.
¨

