Szczupły łańcuch dostaw (ang. Lean Supply Chain)
Spis treści
Część 2.1 Wprowadzenie do lekcji
Część 2.2 Cele lekcji
Część 2.3 Szczupły łańcuch dostaw - omówienie
Część 2.4 ‘Wyszczuplanie’ łańcucha dostaw
Część 2.5 Metody szczupłego łańcucha dostaw
Część 2.6 Narzędzia szczupłego łańcucha dostaw
Część 2.7 MRP i system ssący
Część 2.8 Podsumowanie lekcji
Część 2.9 Pytania do samooceny/SAQs
Część 2.10 Sugerowane odpowiedzi na pytania/SAQ Suggested Answers

Część 2.1
Wprowadzenie do lekcji
Ta lekcja przedstawia temat łańcucha dostaw. Rozpoczyna się omówieniem Zarządzania
łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management; SCM) i prezentuje aktualne podejście do
SCM. Następnie omówione są wyzwania związane z łańcuchami dostaw w środowisku Lean i
istotność osiągnięcia stanu Lean w całym łańcuchu dostaw, aby go zapewnić i utrzymać
zarówno dla dostawców jak i klientów szczupłych łańcuchów dostaw (ang. Lean Supply Chains).
W lekcji przedstawiono główne funkcje zarządzania łańcuchem dostaw i omówiono niektóre z
głównych kryteriów skutecznego zarządzania szczupłymi łańcuchami dostaw. Następnie
omówiono niektóre podejścia do osiągnięcia szczupłego łańcucha dostaw, jak i typy korzyści,
jakich moŜna się spodziewać po takich działaniach.
Następnie w lekcji tej objaśniono niektóre z najczęściej stosowanych w szczupłych łańcuchach
dostaw metod, obejmujących Supplier Partnerships and Lean Logistics providers. Po tej części
omówiono główne narzędzia stosowane w szczupłych łańcuchach dostaw, wspierające analizę i
doskonalenie kluczowych performance indicators, z uwzględnieniem zdolności reakcji na
zapotrzebowanie, czasu przejścia oraz wyników jakościowych.
Na koniec zaprezentowano systemy MRP i ich rolę w szczupłych łańcuchach dostaw.

Część 2.2
Cele lekcji
Po ukończeniu tej lekcji będziecie Państwo umieli:
• Zdefiniować charakterystyki szczupłego łańcucha dostaw
• Opisać rolę i znaczenie wdroŜenia Lean w całym łańcuchu dostaw
• Wyszczególnić korzyści zarządzania szczupłym łańcuchem dostaw
• Zidentyfikować główne funkcje szczupłego łańcucha dostaw
• Wyjaśnić główne metody stosowane do osiągnięcia szczupłego łańcucha dostaw
• Opisać i wykorzystać główne narzędzia szczupłego łańcucha dostaw
• Opisać róŜnice pomiędzy MRP a systemami ssącymi i przeanalizować moŜliwości integracji
tyhc systemów
• Wyjaśnić róŜne innovation variables/zmienne innowacji

• Ocenić róŜne istniejące bariery innowacyjne

Część 2.3
Szczupły łańcuch dostaw - omówienie
Wprowadzenie
Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management; SCM) zostało zdefiniowane
przez MIT jako „..zorientowane procesowo, zintegrowane podejście do pozyskiwania, produkcji i
dostarczania klientom wyrobów i usług. SCM obejmuje szeroką tematykę, uwzględniającą
poddostawców, dostawców, wewnętrzne operacje, klientów…/trade customers, klientów
detalicznych i uŜytkowników końcowych..”
Dlatego, Zarządzanie łańcuchem dostaw rozciąga się od dostawców naszych dostawców do
klientów naszych klientów. SCM odpowiada za integrację i koordynację wszystkich związanych
procesów i enablers łańcucha dostaw. AngaŜuje ono wszystkie funkcje w organizacji i zarządza
przepływem materiału, informacji oraz funduszy w całej organizacji. Skuteczne SCM umoŜliwia
organizacji efektywne zarządzanie przepływem informacji i materiału przez cały łańcuch dostaw;
oraz osiągnięcie skuteczności, efektywności i konkurencyjności.
Michael Porter, profesor Bishop William Lawrence University na Harvard Business School,
uznany na świecie lider w zakresie strategii i konkurencyjności, utrzymuje, Ŝe powiązane
działania i procesy w łańcuchu dostaw są szczególnie odporne na naciski konkurencyjne.
Podkreśla on, Ŝe – na kaŜdym rynku – doskonalenie działania ma swoje granice. Filozofia ta jest
zgodna z obserwacją: „Nie moŜna oszczędzać na swojej drodze do sukcesu” / “You cannot save
your way to success.” Podczas gdy naśladowcy technologii produktu i łańcucha dostaw mogą
powielić pojedyncze działanie, powiązane działania trudno jest skopiować1.
Podkreśla to potrzebę połoŜenia większego nacisku na skuteczne zarządzanie łańcuchami
dostaw w sposób całościowy i poprzez współpracę, aby zapewnić przetrwanie w
konkurencyjnym otoczeniu oraz powodzenie w dłuŜszym okresie czasu.
Zarządzanie potencjalnie złoŜonymi transakcjami i przepływami informacji w takich systemach
moŜe być nie lada wyzwaniem, a takie systemy zwykle zawierają wiele istotnych moŜliwości
marnotrawstwa w łańcuchach dostaw. Dlatego, zarządzanie takimi procesami i związkami ma
krytyczne znaczenie dla przedsiębiorstwia Lean.
Zarządzanie szczupłym łańcuchem dostaw zasadniczo wiąŜe się z koordynacją i integracją serii
działań i procesów, które wytwarzają i dostarczają wyroby i/lub usługi klientom. Szczupły
łańcuch dostaw moŜe być zdefiniowany jako „…taki, który wytwarza dokładnie to i tyle ile
potrzeba, wtedy kiedy potrzeba i tam gdzie potrzeba. NajwaŜniejszą rzeczą do zapamiętania jest
to, Ŝe Lean to nie tylko eliminacja marnotrawstwa – to eliminacja marnotrawstwa i podnoszenie
wartości.” 2
Aby inicjatywa szczupłego łańcucha dostaw odniosła sukces, kaŜda część musi współpracować,
a kaŜde ogniwo musi przynosić korzyści dla kolejnego ogniwa, wypełniając ogólny cel
zaspokajania potrzeb końcowego klienta.

Charakterystyki szczupłego łańcucha dostaw obejmują:
• Strategiczną wizję maksymalizacji zysków dla wszystkich udziałowców
• Zastosowanie zasad Lean dla całego łańcucha dostaw
• Wprowadzenie do łańcucha dostaw przepływu informacji o wymaganiach klienta
• Przepływ ciągły, odbywający się na zasadzie „ssania” wyrobu od klienta poprzez
wytwarzanie, dostawców pierwszego i drugiego rzędu oraz dostawców surowców
• Minimalizację lub eliminację zakłóceń w przepływie informacji i wyrobów
• Krótki czas odpowiedzi na zapotrzebowanie klienta
Wyzwania
Przed organizacjami i łańcuchami dostaw w dzisiejszym konkurencyjnym środowisku stoi wiele
wyzwań. NaleŜą do nich:
• Bardziej obeznani i wymagający klienci
• Większa róŜnorodność wyrobów
• Mass customisation wielu wyrobów i usług
• Redukcja cyklu Ŝycia wyrobów i usług
• Ciągła presja obniŜania ceny i kosztów
• Oczekiwania klientów dotyczące pozbawionych wad wyrobów i usług
• Większa integracja konkurujących globalnych łańcuchów dostaw
• Presja redukcji zapasów i czasów przejścia w ramach łańcucha dostaw.
W ujęciu historycznym, przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw działały stosunkowo niezaleŜnie od
siebie, przy minimalnej integracji lub synchronizacji, aby tworzyć wartość dla klienta końcowego.
NiezaleŜność była utrzymywana przy uŜyciu buforów zapasów, zapasowej wydajności, długich
czasów przejścia oraz związków na zasadzie „długości ramienia” (zasadzie ceny rynkowej).
NiezaleŜność ta była nie tylko ograniczona do związków zewnętrznych, a znaczące bufory
zapasów często znajdowały się nawet wewnątrz jednej organizacji.
Weźmy pod uwagę sprzeczne cele, jakie często istnieją w ramach róŜnych funkcji tej samej
organizacji:
• Zakupy – Niska cena zakupu i wielu dostawców
• Wytwarzanie – Mała liczba zmian, długie serie produkcyjne i stabilne harmonogramy
• Dystrybucja – Niskie koszty transportu i niski poziom zapasów
• Obsługa klienta/serwis – Wysoki poziom zapasów i obsługi, lokalne magazyny itp.
JednakŜe, w obecnym środowisku, rynek i presja konkurencji wymagają krótszych czasów
przejścia; a przedsiębiorstwa są zmuszone do redukcji zapasów i nadmiernych zdolności
produkcyjnych, aby dostarczać udoskonaloną wartość dla udziałowców. Dlatego, integracja
róŜnych graczy łańcucha dostaw i usprawnione powiązanie pomiędzy nimi, jest potrzebne, aby
umoŜliwić organizacjom reagowanie na te i inne naciski. Jednak ta zwiększona współzaleŜność
róŜnych partnerów oznacza, Ŝe niewielkie zakłócenie gdziekolwiek w łańcuchu dostaw, moŜe
mieć radykalny wpływ na cały łańcuch. Wpływ takich zmian moŜe przynieść następstwa w górze
i w dole łańcucha dostaw. Zmiany w zakresie dostawcy, projektu, wymagań lub procesu mogą
stworzyć marnotrawstwo w wielu innych punktach danego łańcucha.

WaŜnym jest, aby pamiętać, Ŝe tak jak kaŜdy łańcuch, łańcuch dostaw jest tylko tak skuteczny
jak jego najsłabsze ogniwo!
Zatem, co ma na celu szczupły łańcuch dostaw? Oto niektóre z najwaŜniejszych efektów
działania nowoczesnych łańcuchów dostaw:
• Szybsza odpowiedź na wymagania klienta
• Większa elastyczność w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb
• Krótsze horyzonty planowania
• Eliminacja niedoborów
• Redukcja czasów przejścia
• Redukcja zapasów
• Partnerstwa dostawców, w ramach których dostawcy pełnią rolę dostawców rozwiązań
• Redukcja kosztów przestrzeni i magazynowania
• Poprawa przepływów pienięŜnych i zyskowności

Cele i czynniki sukcesu
Głównym celem szczupłego łańcucha dostaw jest integracja wszystkich graczy całego łańcucha
dostaw, w celu osiągnięcia równowagi pomiędzy wymaganiami a dostawami w tym łańcuchu
dostaw. Aby osiągnąć ten cel, nieodzownym jest by czasy przejścia zostały zredukowane, a
poziomy zapasów zminimalizowane w całym łańcuchu dostaw.
Aby skutecznie osiągnąć szczupły łańcuch dostaw, waŜne jest zainicjowanie i wspieranie
współpracy pomiędzy róŜnymi funkcjami organizacyjnymi, jak i pomiędzy róŜnymi firmami
łańcucha dostaw. Zapewnienie tych zmian wymaga znaczącej transformacji wielu procesów,
systemów i postaw. Niektóre z tych zmian zebrano w poniŜszej tabeli:
Przed
Wiele transakcji i papieru
Jednowymiarowe umiejętności
Przetwarzanie w partiach i ograniczona dokładność
danych
Pewien stopień strategicznej integracji dostawca-klient
Niewielka liczba miar głosu klienta (VOC) lub ich brak
Pewna ilość dokładnych danych finansowych, ale tylko
wewnątrz jednostki biznesowej
Relacje biznesowe na zasadzie „długości ramienia”
(zasadzie ceny rynkowej)
Dzielone planowanie
Oddzielne procesy batch/push
Nie zrównowaŜone dostawy i zapotrzebowanie
Słabe zarządzanie ograniczeniami w ramach systemu
Nie powiązane systemy zapisów

Po
Handel elektroniczny
Posiadający wiele umiejętności zespół łańcucha dostaw
Dokładne dane w czasie rzeczywistym
Pełna strategiczna i taktyczna integracja dostawca-klient
Pełen zasób miar głosu klienta (VOC) i łańcucha dostaw
Dokładne dane finansowe dla całego łańcucha dostaw
W pełni zintegrowany łańcuch dostaw
Połączone systemy planowania
Zintegrowane strumienie wartości pull/flow
ZrównowaŜone dostawy i zapotrzebowanie
Ustrukturyzowane zarządzanie ograniczeniami w ramach
systemu
Zintegrowane otwarte systemy z klientami i dostawcami

TABELA 2.1 Tradycyjne praktyki łańcucha dostaw vs. praktyki Lean

Zmiany konieczne do dokonania transformacji na szczupły łańcuch dostaw są fundamentalne,
znaczące i często mogą być traumatyczne dla organizacji i ich pracowników. JednakŜe, łańcuch
dostaw musi zostać zrekonfigurowany przy pomocy zasad Lean i wielu narzędzi wspierających
tę radykalną zmianę.

Wartość powinna zostać zdefiniowana z punktu widzenia łańcucha klientów, rozpoczynając od
klienta końcowego – odpowiadając na pytania: jakie są wymagania dotyczące budującego
wartość wyrobu lub usługi, które musimy dostarczyć klientowi?; jakie wymagania funkcjonalne
stawia klient? Po zidentyfikowaniu na początku potrzeb klienta końcowego, moŜemy następnie
przyjrzeć się kaŜdemu wewnętrznemu klientowi łańcucha dostaw, aby ustalić które z jego
wymagań nakierowane są na spełnianie potrzeb końcowego klienta; oraz zidentyfikować i
wyeliminować działania nie dodające wartości dla kaŜdego ogniwa łańcucha.
Mapowanie Strumienia Wartości opisane zostało w pierwszym module, jednak nacisk był
wówczas połoŜony głównie na mapowaniu „wewnętrznego” strumienia wartości. To narzędzie
moŜe takŜe być zastosowane z bardzo dobrym skutkiem dla całego łańcucha dostaw, aby
pomóc wizualizować i zidentyfikować problemy i moŜliwości. Womack i Jones3 podają dobry
przykład korzyści ze stosowania tego narzędzia, a Lean Enterprise Institute opracował
uŜyteczny podręcznik dla osób pragnących zagłębić się w ten temat.4 Stosując całościowe
spojrzenie na cały łańcuch dostaw, w odróŜnieniu od rozwaŜania kaŜdego kroku z osobna,
moŜemy zidentyfikować i wyeliminować marnotrawstwo w całym łańcuchu dostaw; skupiając się
na usprawnianiu procesów przebiegających w całym łańcuchu dostaw, włączając w to procesy
wspierające synchronizację i przekazywanie pomiędzy róŜnymi ogniwami łańcucha.
Eliminacja marnotrawstwa równieŜ została omówiona w pierwszym module tego kursu i waŜnym
jest, aby odnotować, Ŝe wyeliminowanie marnotrawstwa moŜe przynieść nawet bardziej
znaczące rezultaty, gdy jest dokonywane w całym łańcuchu dostaw. Biorąc pod uwagę potrzebę
skupienia się na eliminacji marnotrawstwa w łańcuchu dostaw, warto rozwaŜyć łańcuch dostaw
jako łańcuch wartości, a następnie zastosować kryterium dodawania wartości, aby ustalić gdzie
zlokalizowane są marnotrawstwa.
Trzecia i czwarta zasada Lean dotyczą przepływu oraz systemu ssącego, a koncepcja jest
zasadniczo taka sama jak wyjaśniona w Module 1 – zrównowaŜenie i synchronizacja (takt)
całego łańcucha dostaw, umoŜliwiając przepływ wyrobu lub usługi przez łańcuch w odpowiedzi
na ssanie inicjowane przez klienta końcowego.
Wizja szczupłego łańcucha dostaw powinna koncentrować się na osiągnięciu w pełni
zintegrowanego łańcucha dostaw, z uwzględnieniem zintegrowanych strumieni wartości,
przepływających w odpowiedzi na ssanie wywoływane przez kolejne ogniwa. Pomiędzy
dostawcami a klientami powinny się takŜe znajdować otwarte i zintegrowane systemy
obejmujące efektywnie powiązane systemy planowania. Osiągnięcie tej wizji wymaga istnienia:
• Strategicznej i taktycznej integracji klientów i dostawców
• Miar skupiających się na dostarczaniu wartości w całym strumieniu (wartości) łańcucha dostaw
• Dokładnych danych w czasie rzeczywistym
• Dokładnych i kompletnych informacji finansowych dla całego łańcucha dostaw
• Wysoko wykwalifikowanych członków zespołu łańcucha dostaw
Istnieje kilka kluczowych procesów łańcucha dostaw, które wymagają uwagi. Są to:
• Zarządzanie relacjami z klientami
Pociąga ono za sobą pracę z klientami, aby zapewnić sytuację, w której obydwie strony na
czymś zyskują, a takŜe wymaga to od dostawców zrozumienia potrzeb i wymagań swoich
klientów.
• Zarządzanie obsługą klientów

Zarządzanie obsługą klientów obejmuje szukanie nowych sposobów dostarczania klientom
wartości dodanej – wielu dostawców Lean stara się dostarczać swoim klientom rozwiązania,
zamiast dostarczać tylko części czy wyroby. Rozszerzona obsługa klienta uwzględnia
doskonalenie elastyczności w odpowiedzi na Ŝądania klienta oraz eliminację zbędnych procedur
usługowych. Podejmowanie decyzji powinno być ustalone na moŜliwie najniŜszym poziomie, aby
eliminować marnotrawstwo i usprawniać dodawanie wartości dla klienta.
• Zarządzanie zapotrzebowaniem (demand)
Integracja sprzedaŜy, planowania i harmonogramowania zapotrzebowania jest niezbędna dla
stworzenia lepiej reagującego łańcucha dostaw oraz minimalizacji niepewności związanej z
zapotrzebowaniem klienta i zmiennością, jaka często istnieje w łańcuchach dostaw, w których te
funkcje są słabo powiązane. RóŜne funkcje i ogniwa łańcucha dostaw często dostrzegają
zapotrzebowania istotnie róŜniące się od rzeczywistych zapotrzebowań klienta. Wspomniana
integracja wymaga podzielenia istniejących „silosów” funkcjonalnych i organizacyjnych, które są
rozpowszechnione w wielu łańcuchach dostaw. Celem powinno być moŜliwe wygładzenie
przepływu zapotrzebowania i wyeliminowanie sztucznych zapotrzebowań.
• Wypełnianie zamówień i przepływ logistyczny
Gładka integracja planowania, produkcji i logistyki powinna rozciągać się na cały łańcuch dostaw,
a nie ograniczać się jedynie do przetwarzania i wypełniania zamówień przez poszczególne
przedsiębiorstwa w jak najkrótszym czasie. Kluczowym składnikiem osiągnięcia takiej integracji
jest klarowność operacji w dole strumienia dla ogniw łańcucha znajdujących się w górze
strumienia. Wymaga to znacznej współpracy i partnerstwa pomiędzy dostawcami i klientami w
łańcuchu dostaw.
• Zarządzanie przepływem wytwarzania
Oprócz wdroŜenia wewnętrznych operacji Lean, często potrzebne jest, aby organizacja
utworzyła efektywne procesy skupiające się na jej kluczowych kompetencjach oraz zleciła
zewnętrzne wykonywanie nie-kluczowych operacji (poprzez outsourcing lub pod-zlecenie), aby
wspierać eliminację działań nie dodających wartości i skracać czas przejścia w łańcuchu dostaw.
Szeroko stosowany jest Kanban, jako bardzo efektywne narzędzie doskonalenia przepływu
pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw oraz redukcji zapasów.
• Zarządzanie relacjami z dostawcami
Efektywne związki z dostawcami oraz zestrojenie celów jest kluczowym wymaganiem, którego
spełnienie jest konieczne, aby zbudować szczupły łańcuch dostaw. Osiągnięcie długoterminowej
zgodności strategicznej i współpracy z dostawcami moŜe być duŜym wyzwaniem i – jeśli
działania te mają być utrzymane – wymaga podejścia na zasadzie „win-win” (obie strony
odnoszą korzyści).
DąŜenie do doskonałości jest rzecz jasna nieodzowne i moŜe stać się problemem – szczególnie
z punktu widzenia zapewnienia efektywnej współpracy pomiędzy róŜnymi organizacjami
łańcucha dostaw. Fundamentalne znaczenie ma tutaj absolutna potrzeba, aby wszystkie
organizacje aktywnie zaangaŜowały się we współpracę ze swoimi partnerami w łańcuchu
dostaw, w dąŜeniu do eliminacji marnotrawstwa i redukcji kosztów przy kaŜdej nadarzającej się
okazji. Upełnomocnienie pracowników tych organizacji do współpracy i budowania
długoterminowych mechanizmów koordynacji z partnerami łańcucha dostaw w znaczący sposób
podniesie efektywność działań eliminujących marnotrawstwo i doskonalących.

Część 2.4
‘Wyszczuplanie’ łańcucha dostaw
Szczupły łańcuch dostaw musi zaczynać się od klienta, a wszyscy dostawcy w łańcuchu powinni
głęboko rozumieć biznes klienta. Wiele transakcji i sprzęŜeń pomiędzy partnerami łańcucha
dostaw nie dodaje wartości z punktu widzenia klienta, ale jest wynikiem czynników mało dla
niego istotnych; jak funkcjonalne ograniczenia przedsiębiorstwa, połoŜenia geograficzne
materiałów i dostawców, umiejętności siły roboczej itp. Skupienie na tworzeniu podejścia
„wspólnego celu”, gdzie wszyscy gracze łańcucha dostaw przyjmują postawę znajdowania się
„na tym samym wózku” w odniesieniu do dostarczania wartości do klienta, powoduje Ŝe moŜna
zidentyfikować i wyeliminować wiele marnotrawstw istniejących w bardziej tradycyjnych
modelach łańcuchów dostaw.
Laming5 w swoim artykule na temat zarządzania łańcuchem dostaw omawia wiele
szczegółowych cech szczupłych łańcuchów dostaw; są to między innymi Cost Transparency i
Relationship Assessment. Większość marnotrawstw wywołuje wzrost kosztów wewnątrz
łańcucha dostaw i niezbędne jest uchwycenie i dzielenie dokładnych informacji finansowych
pomiędzy graczami łańcucha dostaw. Niestety, wielu partnerów w dole strumienia wykorzystuje
to podejście „otwartej księgi” do skłaniania swoich partnerów z góry strumienia do redukcji ich
kosztów, zamiast przyjmować postawę współpracy w celu redukcji kosztów „całkowitych”.
Aby to podejście było skuteczne, konieczne jest zbudowanie zaufania pomiędzy partnerami.
Partnerzy w dole strumienia muszą dzielić się swoimi informacjami o procesach i kosztach z
dostawcami i przyjmować sugestie doskonalenia swoich procesów od dostawców, a nie
ograniczać się do naciskania na dostawców skupiając się jedynie na własnych kosztach.
Natura związku pomiędzy dostawcami a klientami w łańcuchu jest zatem fundamentalnej róŜna
od tej dominującej w bardziej tradycyjnych łańcuchach dostaw. To nowe podejście jest istotnym
wyzwaniem dla postaw i kultur funkcjonujących w wielu organizacjach, poniewaŜ wiąŜe się z
koncepcją „połączonej własności” relacji dostaw. Istotnie, to partnerskie podejście moŜe takŜe
przynieść znaczne korzyści, jeśli zostanie rozszerzone na obszar rozwoju wyrobu, aktywnie
angaŜując dostawców w rozwój i projektowanie nowych wyrobów, usług i specyfikacji. Znacząca
eliminacja marnotrawstwa moŜe zostać osiągnięta poprzez wykorzystanie specjalistycznej
wiedzy wszystkich partnerów w procesie rozwoju tych nowych lub udoskonalonych ofert dla
klientów.
PoniŜsza tabela6 przedstawia korzyści, jakie mogą osiągnąć przedsiębiorstwa wdraŜające
systemy Lean w procesach w ramach swoich łańcuchów dostaw.

Koszty administracyjne jako procent zakupów
Czas przejścia (w tygodniach)
Czas składania zamówienia
Procent spóźnionych dostaw
Procent odrzuconych materiałów
Liczba niedoborów/shortages na rok

Typowa firma

Firma porównawcza
(benchmark)

3.3%
15
42 minuty
33%
1.5%
400

0.8%
8
15 minut
2%
0.0001%
4

TABELA 2.2 Korzyści z wdraŜania systemów Lean

Rozwój dostawców jest kluczowym obszarem moŜliwości wyszczuplenia łańcucha
dostaw, a Toyota prawdopodobnie jest liderem na tym polu, ze swoim Operations
Management Consulting Division [OMCD], który został ustanowiony aby wspomagać
jej kluczowych dostawców we wdraŜaniu i rozwijaniu Lean w ich działaniach7.
Wielu z tych dostawców pierwszego rzędu rozszerzyło następnie inicjatywę Lean na
swoich własnych dostawców.
Przed rozpoczęciem programu rozwoju dostawców, niezbędne jest aby przedsiębiorstwo
zidentyfikowało (ograniczoną liczbę) dostawców, z którymi zamierza wejść w ten głębszy
związek. Tradycyjne podejścia do łańcucha dostaw często skutkują nadmierną liczbą
dostawców, z którymi przedsiębiorstwo znajdujące się w dole strumienia zwykle jest w związku
na zasadzie „długości ramienia”, zazwyczaj skupiającym się na cenie i jakości. Racjonalizacja
bazy dostawców jest często konieczna przed zainwestowaniem czasu i środków w rozwój tych
dostawców w celu rozszerzenia udziału działań dodających wartości w łańcuchu wartości.
Kiedy „preferowani” dostawcy zostaną zidentyfikowani, a zaangaŜowanie we wdraŜanie
systemów Lean zapewnione, moŜna rozpocząć pracę nad rozwojem zdolności dostawców do
działań zgodnych z koncepcją Lean, często z uwzględnieniem certyfikacji dostawców; a takŜe
nad doskonaleniem przepływu informacji wewnątrz i pomiędzy przedsiębiorstwami.
Dostawcy, którzy zaangaŜują się w taką współpracę, mogą się spodziewać zapewnienia
dodatkowych zleceń od swoich partnerów z góry strumienia, w zamian za swoje zaangaŜowanie
w podąŜanie drogą Lean, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, Ŝe partner z dołu strumienia
zwykle redukuje liczbę swoich dostawców i często potrzebuje „nowych” źródeł dla tych wyrobów
czy usług ze skonsolidowanej bazy dostawców.

Część 2.5
Metody szczupłego łańcucha dostaw
Łańcuch dostaw moŜe być niezwykle złoŜony i trudny do efektywnego zarządzania w wielu
częściach biznesu. Jednak istnieje zbiór podejść i metod, które mogą być wykorzystane, aby
wspomóc osiągnięcie poŜądanego rezultatu.
Przede wszystkim, spójrzmy na niektóre z podstawowych podejść, jakie pomogą pokierować
łańcuchem dostaw w stronę poŜądanego szczupłego stanu:
1 Budowanie konkurencyjnej infrastruktury
• Minimalizacja liczby „węzłów” – i związanych z nimi przejść pomiędzy graczami w łańcuchu
dostaw
• Uproszczenie i usprawnienie systemów zamówień, dostaw i opłat.
2 Wykorzystanie regionalnych i globalnych sieci logistycznych
• Zbudowanie sieci logistycznej w górze i w dole strumienia, wokół relacji z niewielką liczbą
spedytorów i przewoźników.
3 Synchronizacja dostaw i zapotrzebowania
• KaŜdy partner handlowy w łańcuchu powinien zobowiązać się do planowania i kontroli
pozwalającej na synchronizację dostaw i zapotrzebowania.

• Systemy informacyjne powinny wspierać prędkość i klarowność przepływu informacji od
partnera do partnera.
4 Pomiar wyników w całym łańcuchu dostaw (wartości)
• Zdefiniowanie miar dla całego łańcucha, z punktu widzenia klienta końcowego.
Tam, gdzie przedsiębiorstwo musi uzyskać pewną ilość dóbr z grupy róŜnych dostawców,
korzystnym moŜe być utworzenie Lead Logistics Provider (LLP) zarządzającego tą funkcją. Taki
dostawca moŜe być wybrany z istniejącej bazy dostawców lub jako nowy podmiot na potrzeby
dostarczania tej usługi. Do potencjalnych korzyści z powołania takiego partnera naleŜą:
• Utworzenie masy krytycznej w sytuacji gdy aktualnie jej brak
• Stworzenie purchasing leverage for purchasing usług transportowych
• Zapewnienie monitorowania trancportu obejmującego cały system
• Provide single-entity/single-format ‘lean enterprise’ support – warehousing,
delivery management, line delivery, Kanban pull & point of use replenishment.
• Zapewnienie potencjalnie znaczących oszczędności na kosztach zapasów, magazynowania i
logistyki
• UmoŜliwienie sprawniejszego zarządzania informacją i analizy
• Utworzenie pojedynczego punktu kontaktu, redukując dzięki temu czas potrzebny na kontakty
z wieloma dostawcami działającymi w obszarach róŜnych systemów i wymagań
Kolejnym podejściem, które moŜe przynieść znaczne korzyści, jest wdroŜenie systemu Vendor
Managed Inventory (VMI), w którym dostawcy ponoszą odpowiedzialność za zarządzanie
zapasami partnerów w górze strumienia, bazując na umowie, Ŝe zapasy będą dostępne na
zapotrzebowanie przedsiębiorstwa w ustalonym czasie, na sygnał ssania. Dostawcy pewnych
materiałów, komponentów i zasobów są często w lepszej pozycji, aby pełnić tę funkcję
skutecznie. W ramach ustalonego planu dostaw (kaŜdego dnia, co drugi dzień, co tydzień)
dostawca usuwa kaŜdy „zepsuty” wyrób i uzupełnia we wcześniej ustalonej ilości. Dostawca
często jest właścicielem zapasów na półce, przed ich zuŜyciem.
VMI moŜe bardzo dobrze funkcjonować z magazynem Point of Use (POU), który polega na
przechowywaniu wszystkich komponentów i materiałów w pobliŜu ich punktu zuŜycia w procesie.
POU redukuje wymagania związane z przemieszczaniem materiału. Przechowywanie materiału
w punkcie uŜycia umoŜliwia zarządzanie wizualne i redukuje czas nie dodawania wartości
związany z przemieszczaniem materiałów. Magazynowanie POU zapewnia takŜe moŜliwość
przechowywania mniejszych ilości materiałów i skraca pętlę sprzęŜenia zwrotnego do dostawcy,
poprawiając zdolność reakcji na zmiany zapotrzebowania. Dostawca dostarcza wprost do PointOf-Use location(s), gdzie zapasy są zuŜywane; tacy dostawcy mogą być certyfikowani, aby
mogli wykonywać inspekcje, a takŜe najczęściej muszą utrzymywać wcześniej ustalony poziom
jakości.
Inną szeroko stosowaną metodą Lean jest Pętla mleczarza (ang. Milk Round), w której – w
ramach ustalonego harmonogramu dostaw – dostawca dostarcza lub uzupełnia tylko puste
butelki, pojemniki, itp. Dostarczane ilości mogą się wahać – ta koncepcja bazuje na starym
systemie dostarczania mleka – w którym jeśli przed wejściowymi drzwiami pozostawiono dwie
puste butelki, zostają one zabrane i zastąpione dwiema pełnymi butelkami mleka.
Jak wspomniano wcześniej, jedną z najbardziej znaczących metod wyszczuplania łańcucha
dostaw i wdraŜania sposobu myślenia w kategoriach „wspólnego celu”, jest utworzenie
partnerstw dostawców/Supplier Partnerships. Takie partnerstwa z natury wymagają

długoterminowego podejścia do relacji, w odróŜnieniu od dominujących krótkoterminowych
antagonistycznych relacji. Zwykle długoterminowe kontrakty zapewniają dostawcy potrzebną
pewność siebie i motywację do doskonalenia i – gdy to konieczne – czynienia inwestycji w celu
wspierania klienta końcowego. Pociąga to za sobą konieczność odejścia od tradycyjnego
podejścia, w kierunku współpracy, często uwzględniającej wspólne działania w zakresie
zarządzania udoskonaleniami i redukcji kosztów – których korzyści powinny dzielić obie strony.
Podejście to wymaga odejścia od utrzymywania wielu dostawców, w kierunku wybrania
pojedynczego dostawcy dla danych części. MoŜe to być postrzegane przez niektóre firmy jako
niepoŜądane ryzyko; ale jeśli obie strony rzeczywiście pragną aktywnie współpracować nad
działaniami doskonalącymi oraz otwarcie dzielić informacje, obie strony mogą odnieść znaczące
korzyści – eliminacja działań nie dodających wartości związanych z wielokrotnymi wycenami,
potwierdzeniami zamówienia, fakturowaniem, sprawdzaniem itp.8 dla partnera w dole strumienia;
a takŜe poprawa działania biznesu i wzrost pewności siebie oraz wsparcie działań w celu
redukcji kosztów i marnotrawstw – dla dostawcy.
Takie partnerstwa mają zazwyczaj na celu wyeliminowanie potrzeby prowadzenia inspekcji i
wykorzystują VMI, pętle mleczarza i dostawy do POU, często przy uŜyciu JIT – Kanbanów.
Związki takie dają równieŜ często moŜliwość dalszej eliminacji marnotrawstwa poprzez wspólne
harmonogramy produkcyjne i redukcję ilości dokumentowania potrzebnego we współpracy.
Dodatkowo, partnerzy w dole strumienia powinni starać się włączyć swoich partnerów z góry
strumienia w swoje procesy planowania produkcji i rozwoju, umoŜliwiając dalszą eliminację
marnotrawstwa i redukcję kosztów.

Część 2.6
Narzędzia szczupłego łańcucha dostaw
Mapowanie wzmocnienia zapotrzebowania/Demand Amplification Mapping
Jest to narzędzie do mapowania ‘efektu Forrestera’; nazwanego na cześć profesora Jay’a
Forrestera z MIT, który jako pierwszy zamodelował wzmocnienie zakłóceń w łańcuchu dostaw9.
Efekt ten pojawia się gdy zmienności zapotrzebowania klienta ulegają wzmocnieniu w miarę jak
przesuwają się przez łańcuch dostaw poprzez dystrybucję, wytwarzanie i do dostawców w górze
strumienia.
To wzmocnienie przysparza problemów w szczupłym łańcuchu dostaw i jest w duŜej mierze
spowodowane produkcją w partiach i zasadami kontroli zapasów stosowanymi w ramach
łańcucha dostaw. Efekt Forrestera podkreśla, Ŝe wynikiem wzmocnienia jest w efekcie kształt
zapotrzebowania wewnątrz poszczególnych części łańcucha dostaw, który w niczym nie
przypomina rzeczywistego zapotrzebowania klienta końcowego.
PoniŜszy wykres przedstawia zapotrzebowanie rosnące w miarę zagłębiania się w łańcuch
dostaw; a takŜe związanym z nim pogorszeniem przepływu, wynikającym z produkowania
rosnących ilości w dłuŜszych odstępach czasu, im dalej wchodzimy w łańcuch dostaw.

RYSUNEK
RYSUNEK 2.1 Demand Amplification Map

Mapa wzmocnienia zapotrzebowania jest graficznym sposobem identyfikacji wpływu produkcji w
partiach, braku koordynacji harmonogramowania i wzrostu zapasów w łańcuchu dostaw.

Product Variety Funnel/Lejek zróŜnicowania produktu
To narzędzie pomaga zidentyfikować miejsca w łańcuchu dostaw, w których dodawane jest
zróŜnicowanie. Zgodnie z koncepcją Lean, zróŜnicowanie powinno być dodawane tak późno w
procesie jak to jest moŜliwe, poprawiając w ten sposób elastyczność dostawcy i jego reakcję na
zmienne zapotrzebowanie klienta. Dodając zróŜnicowanie tak późno w łańcuchu dostaw, jak to
moŜliwe, moŜemy wspomóc eliminację zbędnych zapasów w łańcuchu dostaw oraz umoŜliwić
dostawcy szybsze reagowanie na zmiany w wymaganiach klienta.
Na przykład, weźmy pod uwagę komponent, który ma zastosowanie zarówno w samochodach z
kierownicą umieszczoną po lewej, jak i po prawej stronie. Komponent ten moŜe bazować na
jednym projekcie i wykorzystywać te same materiały, jednak moŜe róŜnić się połoŜeniem
otworów umoŜliwiających jego zamontowanie w wersjach z kierownicą po lewej i prawej stronie.
Utrzymując tak wiele wspólnych działań dla tej części, tak daleko w łańcuchu dostaw jak to
moŜliwe, łatwiej jest zaplanować ilości aŜ do tego etapu, poniewaŜ całkowite sumaryczne
zapotrzebowanie na wersję lewo- i prawostronną zwykle jest bardziej stabilne niŜ dla kaŜdej z
tych dwóch wersji z osobna10.
PoniŜszy rysunek pokazuje korzyści wynikające z utrzymania moŜliwie największej
elastyczności tak daleko w procesie jak to moŜliwe – pierwszy wykres pokazuje, Ŝe część moŜe
być wykorzystana jedynie w czterech odmianach produkowanego wyrobu, co wymaga
produkowania na tym etapie większego zróŜnicowania części; podczas gdy drugi wykres
pokazuje, Ŝe tę samą część moŜna wykorzystać w ośmiu wariantach wyrobu przed ostatnim
krokiem, który przystosowuje ją do odpowiedniego wariantu.

RYSUNEK
RYSUNEK 2.2 Product Variety Funnel

W sytuacji zobrazowanej na pierwszym wykresie, konieczne jest produkowanie większego
zróŜnicowania części na wcześniejszym etapie procesu w łańcuchu dostaw, co zwiększa czas
przejścia w odpowiedzi na konkretne zapotrzebowanie klienta, a takŜe podnosi
prawdopodobieństwo potrzeby posiadania wyŜszego poziomu zapasów danej części w systemie.

Quality Filter Mapping
Jest to jedno z narzędzi jakościowych Lean, które stosuje się do śledzenia i zliczania poziomu i
źródeł błędów w całym łańcuchu dostaw. UmoŜliwia ono podział błędów na trzy kategorie –
wewnętrzne (braki naprawialne i nienaprawialne), błędy produktów i usług:
• Błędy wewnętrzne: braki naprawialne i nienaprawialne zidentyfikowane na obszarze kaŜdego z
graczy łańcucha dostaw, które nie są przekazywane do procesów w dole strumienia
• Błędy produktów: błędy zidentyfikowane po przekazaniu wyrobów lub usług do etapów w dół
strumienia

• Błędy usług: błędy nie związane bezpośrednio z wyrobem, takie jak błędy w dokumentacji,
nieodpowiednie ilości, spóźnione dostawy itp., które są przekazywane do procesów w dole
strumienia
Dane dotyczące trzech wymienionych wyŜej typów błędów zebrano na wykresie
przedstawionym na poniŜszym rysunku. Prezentuje on uŜyteczny mechanizm identyfikacji tych
partnerów łańcucha dostaw, którzy mają dominujący wpływ na jakość w łańcuchu dostaw, a
takŜe umoŜliwia opracowanie i wdroŜenie odpowiednich działań korygujących doskonalących
wyniki jakościowe i redukujących marnotrawstwo w całym łańcuchu dostaw.
RYSUNEK
RYSUNEK 2.3 Quality Filter Map

Podczas zbierania tych danych istotnym jest zapewnienie, aby uchwycone zostały wszystkie
wewnętrzne braki naprawialne i nienaprawialne, uwzględniając dopuszczalne powtórne
przetwarzanie wewnątrz procesów, które moŜe skupiać w sobie znaczący udział kosztów i czasu
przejścia w łańcuchu dostaw.

Analiza czasu przejścia dostawców
Narzędzie to jest wartościowym sposobem ustalenia gdzie brak jest połączenia pomiędzy
planowanymi a rzeczywistymi czasami przejścia od dostawców w łańcuchu dostaw. Planowane
(w systemie) czasy przejścia często są ustalane na podstawie wyników historycznych i nie
zawsze odzwierciedlają aktualną sytuację; jak równieŜ dostawcy nie zawsze osiągają
planowane czasy przejścia. W obu tych sytuacjach w łańcuchu dostaw moŜe powstać problem,
gdyŜ części mogą nie być dostępne zgodnie z planem lub zobowiązaniem dostawców.

RYSUNEK
RYSUNEK 2.4 Mapa czasów przejścia dostawców

PowyŜszy wykres wykorzystuje się do ukazania róŜnic pomiędzy planowanymi, deklarowanymi i
rzeczywistymi czasami przejścia i umoŜliwia przedsiębiorstwu identyfikację tych dostawców, z
którymi naleŜy podjąć współpracę w celu poprawy ich wyników. Pozwala on takŜe na
identyfikację potencjalnie nierealistycznych planów dotyczących czasów przejścia, czy teŜ
zdecydowanie zbyt długich rzeczywistych czasów przejścia w stosunku do stawianych wymagań,
co umoŜliwia podjęcie działań korygujących w celu rozwiązania problemu.

Demand Response Profile
Jest to bardzo uŜyteczne narzędzie, pomagające zrozumieć zdolność łańcucha dostaw lub firmy
do reakcji na zmienność w zapotrzebowaniu klienta. Mapując przedział czasu potrzebny na

dostosowanie się do zmieniającego się poziomu zapotrzebowania, dostawcy po pierwsze
dostarczają swoim klientom lepszej jakości informacji odnośnie swojej reakcji; a po drugie mogą
opracować plany działania w celu minimalizacji tych czasów, aby zwiększyć swoją zdolność
reakcji na zmienność zapotrzebowania klienta.
PoniŜszy wykres przedstawia kilka potencjalnych scenariuszy, w których zapotrzebowanie
klienta moŜe się zwiększać lub zmniejszać o 10 – 40%. Wykres pokazuje, Ŝe dostawca moŜe
zareagować na 10% wzrost zapotrzebowania w czasie jednego tygodnia, pracując w niedziele;
pokazuje takŜe, Ŝe potrzebne byłyby 4 tygodnie na dodanie dodatkowej zmiany, aby
odpowiedzieć na 30% wzrost zapotrzebowania.
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Mogą istnieć takŜe inne ograniczenia dodatkowo opóźniające zdolność reakcji łańcucha dostaw
na zmiany w zapotrzebowaniu; jak np. dostępność materiałów; czy teŜ zdolność produkcyjna,
która moŜe wywołać konieczność zdobycia i dostarczenia dodatkowego wyposaŜenia lub
przestrzeni produkcyjnej. Mogą one równieŜ zostać uwzględnione na tym wykresie.
JeŜeli istnieje wysokie prawdopodobieństwo niestabilności zapotrzebowania, wskazane moŜe
być opracowanie takich profili/sylwetek reakcji/response profiles dla kaŜdego kluczowego gracza
w łańcuchu dostaw, aby osiągnąć pełne zrozumienie barier reakcji na kaŜdym etapie łańcucha.
Wtedy moŜliwe jest podjęcie skoordynowanych działań w łańcuchu dostaw, aby oddziaływać na
najistotniejsze czynniki w całym łańcuchu dostaw. Gdy głównym ograniczeniem jest dostępność
materiału lub zdolność dostawcy, moŜliwe jest negocjowanie dostępu do dodatkowych zdolności,
jako część długoterminowych umów z kluczowymi partnerami.
Przykład takiego podejścia moŜna znaleźć w przemyśle lotniczym, gdzie zapotrzebowanie stale
rośnie, a zasoby tytanu są powaŜnie ograniczone; niektórzy wytwórcy zawarli w swoich
długoterminowych umowach klauzulę „elastyczności”, dzięki której mogą oni zwiększać swoje
zapotrzebowanie materiałowe o maks. 15%, bez wpływu na czas dostawy i czas przejścia,
dzięki czemu redukcji ulega jedna z głównych barier na jaką napotykają te przedsiębiorstwa
odpowiadając na zwiększone zapotrzebowanie klientów.

Część 2.7
MRP i system ssący
Systemy MRP/ERP znajdują szerokie zastosowanie w większości duŜych przedsiębiorstw, a co
za tym idzie, w większości łańcuchów dostaw. Systemy MRP działają na bazie pewnej liczby
załoŜeń, takich jak:
• Zapotrzebowanie jest określone i znane
• Czasy przejścia są ustalone i znane
• Zdolność wytwórcza nie jest ograniczona
Podstawowa koncepcja polega na tym, Ŝe zapotrzebowanie na materiały i komponenty jest
‘wycofywane’/’backed out’ przy wykorzystaniu czasów przejścia i struktury wyrobu. PoniŜszy
schemat opisuje elementy systemu MRP i związki pomiędzy nimi.
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Kluczowymi elementami wejściowymi są: główny harmonogram produkcyjny (ang. Master
Production Schedule; MPS) – z uwzględnieniem wszystkich dat i ilości dla wszystkich pozycji
najwyŜszego poziomu; struktura wyrobu (ang. Bill of material; BOM); aktualny status zapasów –
z uwzględnieniem pokwitowań – dla wszystkich pozycji; oraz planowane czasy przejścia dla
kaŜdej pozycji.
MRP jest doskonałym narzędziem do planowania długoterminowej dostępności materiału, pod
warunkiem, Ŝe informacje dotyczące BOM oraz czasu przejścia są aktualizowane. JednakŜe,
MRP jest zasadniczo systemem „pchającym” i posiada pewną liczbę wbudowanych słabości,
gdy jest stosowany wyłącznie do zarządzania działaniami wytwórczymi. Zostało to
udokumentowane przez Umble i Srikanth, którzy stwierdzili, Ŝe:

1 “Logika MRP bazuje na błędnym załoŜeniu, Ŝe jeŜeli kaŜda stacja robocza zostanie
poinstruowana aby trzymać się harmonogramu, to cała fabryka moŜe dotrzymać
harmonogramu.”
2 “Ścisła kontrola poprzez mikrozarządzanie wszystkimi szczegółami jest niewykonalna.”
3 “Najprostszym i najskuteczniejszym sposobem zapewnienia, aby jednostka wykonywała
odpowiednie zadanie jest spowodowanie, aby było to jedyne zadanie jakie dana jednostka moŜe
wykonać.”
Teoretycznie, sprzęŜenie zwrotne z produkcji jest wykorzystywane do aktualizacji systemów
MRP i utrzymania waŜnych harmonogramów. Jednak, podczas gdy harmonogramy generowane
przez systemy MRP mogą być waŜne – po złoŜeniu zamówień wkrada się „rzeczywistość”.
Planowanie w systemach MRP zakłada, Ŝe wykonanie przebiega zgodnie z planem i kiedy
pojawiają się problemy, takie jak niepoprawny czas przejścia, nieplanowane poziomy braków i
zmiany w zapotrzebowaniu klienta, niezmiennie sprawiają one, Ŝe plan staje się
niewaŜny/niepoprawny/invalid.
PoniŜszy diagram przedstawia koncepcję, która wspiera szczupłe harmonogramowanie w
łańcuchu dostaw12.
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Dlatego, aby skutecznie wdroŜyć MRP razem z systemem ssącym, w całym łańcuchu dostaw,
zaleca się ograniczenie zastosowania MRP do cyklu planowania oraz oddzielenie go od fazy
wykonania, przy uŜyciu Kanbanów lub innych mechanizmów JIT (systemu ssącego), aby
zapewnić, Ŝe wartość przepływa przez łańcuch dostaw zgodnie z wymaganiem klienta. Systemy
JIT mają przewagę nad MRP w sterowaniu produkcją w systemie ssącym; jednak sam JIT moŜe
spowodować „ssanie bez planu”, poniewaŜ:
• Ssanie od dostawców z długimi czasami przejścia lub produkcją w partiach moŜe być bardzo
problematyczne, chyba Ŝe problem czasu przejścia zostanie złagodzony przy uŜyciu danych
dotyczących planowania

• Wielkości serii Kanban często wynikają z danych historycznych, podczas gdy przyszłe
harmonogramy mogą nie być znane i zaplanowane.
Dlatego, integracja JIT i MRP moŜe być uŜytecznym i wykonalnym rozwiązaniem wielu z wyŜej
wspomnianych problemów.

Część 2.8
Podsumowanie lekcji
W tej lekcji poznaliście Państwo definicje zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain
Management; SCM) i szczupłego zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Lean SCM). W lekcji tej
przedstawiono rzeczywiste wyzwania stojące przed nowoczesnymi łańcuchami dostaw i
sprzeczności istniejące w wielu tradycyjnie zorganizowanych łańcuchach dostaw.
Poznaliście Państwo znaczenie rozszerzenia praktyk Lean poza pojedynczą fabrykę, aby w
pełni zapewnić korzyści z prowadzenia szczupłego przedsiębiorstwa, a takŜe fakt, Ŝe łańcuch
dostaw jest tylko tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo.
W lekcji tej omówiono róŜne funkcje w ramach zarządzania łańcuchem dostaw oraz
zidentyfikowano rodzaje potrzebnych zmian i związane z nimi wyzwania dla tradycyjnych
organizacji podejmujących tę podróŜ.
W tej lekcji przedstawiono i wyjaśniono takŜe zbiór metod i narzędzi, które mogą być
wykorzystane do wsparcia transformacji łańcuchów dostaw w szczupłe łańcuchy wartości. Do
metod tych zaliczają się Supplier Partnerships, Vendor Managed Inventory, Lead Logistics
Providers, pętle mleczarza and Point of Use storage; natomiast wśród omówionych narzędzi
znalazły się Demand Amplification Mapping, Product Variety Funnel Quality Filter Mapping and
Lead Time Analysis.
W ostatniej części tej lekcji przyjrzano się obszarowi systemów MRP i ich relacji z JIT i
systemem ssącym. Omówiono problemy związane z wdraŜaniem systemów MRP w szczupłych
łańcuchach dostaw i zaproponowano podejście łączące obydwa systemy, aby zapewnić korzyści
obu w szczupłych łańcuchach dostaw.

Część 2.9
Pytania do samooceny/SAQs
1 Proszę wymienić główne cechy charakterystyczne szczupłego łańcucha dostaw.
2 Dlaczego Lean powinien być wdraŜany w całym łańcuchu dostaw?
3 Proszę wymienić korzyści szczupłego łańcucha dostaw.
4 Proszę wymienić główne funkcje szczupłego łańcucha dostaw.
5 Jakie główne metody wykorzystuje się do osiągnięcia szczupłego łańcucha dostaw?
6 Proszę wymienić i opisać główne narzędzia szczupłego łańcucha dostaw.
7 Proszę omówić korzyści i ograniczenia wykorzystania MRP w środowisku Lean.

Część 2.10
Sugerowane odpowiedzi na pytania/SAQ Suggested Answers

1 Oto główne cechy charakterystyczne szczupłego łańcucha dostaw:
• Strategiczna wizja maksymalizacji efektów dla wszystkich udziałowców
• Zastosowanie zasad Lean dla całego łańcucha dostaw
• przepływ informacji o zapotrzebowaniu klienta jest usprawniony i wbudowany w łańcuch
dostaw tak bardzo jak to moŜliwe
• Przepływ wyrobu powinien odbywać się na zasadzie ciągłego ssania przebiegającego od
klienta do materiału surowego
• Zakłócenia w przepływie informacji oraz wyrobu powinny być zminimalizowane lub
wyeliminowane
• Czas odpowiedzi na głos klienta powinien być krótki
2 Według Michaela Portera, trudniej jest skopiować powiązane działania, dlatego wdroŜenie
Lean we wszystkich powiązanych działaniach daje organizacjom będącym częścią strumienia
wartości prawdziwą przewagę konkurencyjną.
3 Szczupły łańcuch dostaw moŜe osiągnąć następujące usprawnienia w stosunku do bardziej
tradycyjnego modelu:
• Szybszą reakcję na zapotrzebowanie klienta
• Większą elastyczność w zaspokajaniu zmieniających się potrzeb
• Krótsze horyzonty planowania
• Eliminację niedoborów
• Redukcję czasów przejścia
• Redukcję zapasów
• Partnerstwa dostawców, w ramach których dostawcy są dostarczycielami rozwiązań
• Redukcję kosztów przestrzeni i magazynowania
• Poprawę przepływów gotówkowych i zyskowności
4 Poza zarządzaniem działaniami wytwórczymi, w szczupłym łańcuchu dostaw zarządzaniu
powinny podlegać następujące funkcje:
• Zarządzanie relacjami z klientami
• Zarządzanie obsługą klientów
• Zarządzanie zapotrzebowaniem
• Integracja sprzedaŜy i zapotrzebowania
• Wypełnianie zamówień i przepływ logistyczny
• Zarządzanie relacjami z dostawcami
5 Jedną z najistotniejszym metod wspierających osiągnięcie szczupłego łańcucha dostaw jest
wywołanie poczucia „wspólnego celu”/‘shared destiny’ wśród róŜnych graczy łańcucha dostaw i
zbudowanie znaczącego partnerstwa z tymi graczami. Istnieje wiele podstawowych podejść
wspomagających tworzenie szczupłego łańcucha dostaw. NaleŜą do nich:
• Budowanie konkurencyjnej infrastruktury
• Wykorzystanie regionalnych i globalnych sieci logistycznych
• Synchronizacja dostaw i zapotrzebowania
• Pomiar wyników w całym łańcuchu dostaw (wartości)
6 Mapowanie wzmocnienia zapotrzebowania/Demand Amplification Mapping
Jest to graficzny sposób identyfikacji wpływu produkcji w partiach, braku koordynacji
harmonogramowania i wzrostu zapasów w łańcuchu dostaw. Narzędzie to mapuje „efekt
Forrestera”, który ukazuje, Ŝe wzmocnienie to w rezultacie powoduje, Ŝe układ zapotrzebowania

wewnątrz poszczególnych części
zapotrzebowania klienta końcowego.
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Lejek zróŜnicowania produktu /Product Variety Funnel
To narzędzie pomaga zidentyfikować miejsca w łańcuchu dostaw, w których dodawane jest
zróŜnicowanie. Zgodnie z koncepcją Lean, zróŜnicowanie powinno być dodawane tak późno w
procesie jak to jest moŜliwe, poprawiając w ten sposób elastyczność dostawcy i jego reakcję na
zmienne zapotrzebowanie klienta. Dodając zróŜnicowanie tak późno w łańcuchu dostaw, jak to
moŜliwe, moŜemy wspomóc eliminację zbędnych zapasów w łańcuchu dostaw oraz umoŜliwić
dostawcy szybsze reagowanie na zmiany w wymaganiach klienta.
Quality Filter Mapping
Jest narzędzie, które stosuje się do śledzenia i zliczania poziomu i źródeł błędów w całym
łańcuchu dostaw. UmoŜliwia ono podział błędów na trzy kategorie – wewnętrzne (braki
naprawialne i nienaprawialne), błędy produktów i usług. Narzędzie to jest uŜytecznym
mechanizmem identyfikacji tych partnerów łańcucha dostaw, którzy mają dominujący wpływ na
jakość w łańcuchu dostaw, a takŜe umoŜliwia ono opracowanie i wdroŜenie odpowiednich
działań korygujących doskonalących wyniki jakościowe i redukujących marnotrawstwo w całym
łańcuchu dostaw.
Analiza czasu przejścia dostawców
Narzędzie to jest wartościowym sposobem ustalenia gdzie brak jest połączenia pomiędzy
planowanymi a rzeczywistymi czasami przejścia od dostawców w łańcuchu dostaw. Pozwala
ono na identyfikację potencjalnie nierealistycznych planów dotyczących czasów przejścia, czy
teŜ zdecydowanie zbyt długich rzeczywistych czasów przejścia w stosunku do stawianych
wymagań, co umoŜliwia podjęcie działań korygujących w celu rozwiązania problemu.
Demand Response Profile
Narzędzie to jest pomaga zrozumieć zdolność łańcucha dostaw lub firmy do reakcji na
zmienność w zapotrzebowaniu klienta. Mapując przedział czasu potrzebny na dostosowanie się
do zmieniającego się poziomu zapotrzebowania, dostawcy po pierwsze dostarczają swoim
klientom lepszej jakości informacji odnośnie swojej reakcji; a po drugie mogą opracować plany
działania w celu minimalizacji tych czasów, aby zwiększyć swoją zdolność reakcji na zmienność
zapotrzebowania klienta.
7 MRP jest doskonałym narzędziem do planowania długoterminowej dostępności materiału, pod
warunkiem, Ŝe informacje dotyczące BOM oraz czasu przejścia są aktualizowane. MRP posiada
pewną liczbę słabości, gdy jest stosowane do zarządzania działaniami wytwórczymi. Zakłada
ono, Ŝe wykonanie przebiega zgodnie z planem; jednak kiedy pojawiają się problemy, takie jak
niepoprawny czas przejścia, nieplanowane poziomy braków i zmiany w zapotrzebowaniu klienta,
mogą one sprawić, Ŝe plan stanie się niewaŜny/niepoprawny/invalid. Aby skutecznie stosować
MRP razem z systemem ssącym, zaleca się ograniczenie zastosowania MRP do cyklu
planowania oraz oddzielenie go od fazy wykonania, a takŜe uŜycie Kanbanów lub innych
mechanizmów systemu ssącego, aby zapewnić przepływ wartości przez łańcuch dostaw.
Systemy JIT mają przewagę nad MRP w sterowaniu produkcją w systemie ssącym. Dlatego,
integracja JIT i MRP moŜe być skutecznym sposobem połączenia ich mocnych stron w fazach
planowania i wykonania.

