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Systemy informatyczne wg standardu 

APICS

• APICS (American Production & Inventory Control
Society) - Amerykańskie stowarzyszenie sterowania
produkcją i zapasami - organizacja zajmująca się
standaryzacją metod sterowania produkcją znanych
jako MRP i MRP II. Jej współzałożycielami byli
J.A.Orlicky i Oliver W.Wight.

• od ponad 50 lat rozwija wiedzę z zakresu efektywności
zarządzania produkcją, zapasami i zasobami
produkcyjnymi;

• zrzesza ponad 70 tys. członków z 48 krajów dzięki
czemu certyfikowanie wiedzy logistycznej w APICS jest
uznane za najbardziej wartościowe na świecie;
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Systemy informatyczne wg 

standardu APICS 
Podstawowe standardy w ujęciu chronologicznym, to:

1. MRP (Material Requirement Planning) –

Planowanie potrzeb materiałowych

2. CL-MRP (Closed-Loop MRP) - Planowanie 

potrzeb materiałowych i zdolności 

produkcyjnej w zamkniętej pętli

3. MRP II – (Manufacturing Ressources Planning) -

Planowanie zasobów produkcyjnych

4. ERP (Enterprise Resource Planning) -

Planowanie Zasobów Przedsiębiorstwa
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Popyt zależny i niezależny

W latach pięćdziesiątych Josepf A.Orlicky wprowadził 

rozróżnienie w produkcji przemysłowej popytu na:

 Popyt niezależny (pierwotny) – czyli pochodzenia z 

zewnątrz od zamówień klientów. Jest to popyt niepewny 

i można go jedynie prognozować, dlatego stosuje się tu 

powszechną zasadę utrzymania zapasów.

 Popyt zależny (wtórny) – czyli potrzeby materiałowe 

przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wytworzenia 

wyrobów gotowych i ich części zamiennych.  Przy tym 

popycie za względu na harmonogramowanie produkcji 

wielkość zapasu jest planowana (obliczana) 
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Etapy rozwojowe MRP
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IC (Inventory Control)

IC (Inventory Control) - systemy zarządzania gospodarką 

magazynową, opracowane na początku lat 

sześćdziesiątych, były pierwszymi systemami 

wspomagającymi zarządzanie przedsiębiorstwem.
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System planowania potrzeb materiałowych 

MRP I 

(Material Requirement Planning)

 Został opracowany w 1957 r. przez American 

Production and Inventory Control Society (APICS),         

rozpowszechniony zaś w połowie lat sześćdziesiątych;

 MRP jest metodą zarządzania produkcją i zapasami 

produkcyjnymi obejmującą działania związane                     

z wyprzedzającym ustaleniem rodzaju i wielkości zadań 

dla komórek produkcyjnych przedsiębiorstwa.

 od połowy lat 60-tych ubiegłego stulecia stopniowo

wzrastała ilość przedsiębiorstw stosujących systemy

MRP.
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System planowania potrzeb materiałowych 

MRP I

• Do połowy lat 60 ubiegłego stulecia dominował w 

organizacji produkcji system odnawiana zapasu robót w 

toku, który polegała na obserwacji poziomu zapasów aż 

do osiągnięcia określonego poziomu, który to z kolei 

powodował uruchomienie nowych zleceń produkcyjnych 

lub zaopatrzeniowych – Recorder Point

• MRP to dużo doskonalsza metoda, która  pozwoliła na 

obniżenie wielkości zapasów poprzez dekompozycję 

planu produkcji wyrobów w plan potrzeb elementów 

składowych wytwarzanych i nabywanych
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Główne cele MRP I

• redukcja zapasów materiałowych i operacyjnych; 

• dokładne określenie czasów dostaw surowców i 
półproduktów,

• dokładne wyznaczenie kosztów produkcji; 

• lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury 
(magazyny, możliwości wytwórcze);

• szybsze reagowanie na zmiany zachodzące w 
otoczeniu; 

• kontrola poszczególnych etapów produkcji;
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System planowania potrzeb 

materiałowych MRP I 
Obejmuje:

• Planowanie potrzeb materiałowych

• Planowanie sposobów ich zaspokajania w związku z 

realizowanymi zleceniami produkcyjnymi

• służy do racjonalizacji planowania, poprzez wydawanie 

zleceń zakupu i produkcji dokładnie  w takim momencie, 

aby żądany produkt pojawił się w potrzebnej chwili i w 

wymaganej ilości.
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Ogólny schemat wejść i wyjść 

informatycznego systemu MRP I

Źródło: Z.Korzeń „Informatyczne systemy logistycznego zarządzania”
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Ogólny model MRP I

MRP

BOM

INV

Bill of Materials -

kartoteka struktury 

wyrobów

Inventory Transaction 

Subsystem - Podsystem 

transakcji strumienia 

materiałowego

W systemie MRP I plan produkcji 

wyrobów finalnych 

opracowywany był ręcznie.
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Podsystemy MRP I

W systemach typu MRP I występują podsystemy:

1. MRP (Material Requirement Planning) – Planowanie potrzeb 

materiałowych

Na podstawie harmonogramu głównego tworzy indywidualne 

harmonogramy zakupu, produkcji i montażu wszystkich 

komponentów wyrobu gotowego.

Obejmuje następujące funkcje:

• Wyznaczanie popytu niezależnego na półprodukty i materiały 

bezpośrednio produkcyjne 

• Wyznaczanie zapotrzebowań netto 

• Rozwijanie zapotrzebowań w oparciu o BOM 

• Przygotowywanie zleceń produkcyjnych i zaopatrzeniowych na 

półprodukty i materiały wyjściowe
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Podsystemy MRP I

2. INV(Inventory Transaction Subsystem) - Podsystem transakcji 
strumienia materiałowego

– Służy do rejestracji stanów magazynowanych komponentów  w 
poszczególnych lokalizacjach oraz transakcji związanych z ich 
przyjęciem, przemieszczaniem i wydaniem. Dostarcza do innych 
funkcji informacji o dostępnych zapasach elementów.

Ma na celu ewidencję strumieni zasobów tj.:

– Rejestrowanie transakcji realizowanych m.in. w magazynach tj. 
przyjęcia i wydania

– Rejestrowanie zapotrzebowań i rezerwację zasobów na zlecenia 
produkcyjne i sprzedaży

– Identyfikowanie i śledzenie przepływu pozycji ewidencyjnych 
(jednostek i partii: surowców, półfabrykatów, wyrobów gotowych)

– Obliczanie stanów zapasów i ich zużycia w różnych przekrojach

– Obsługa inwentaryzacji
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Podsystemy MRP I

3. BOM (Bill of Material Subsystem) - Skład konstrukcyjny produktu

- są to tworzone zestawienia materiałowe dla wykonania 
określonego wyrobu. Tworzone są tu Kartoteki Rodzajowe oraz 
Kartoteki Strukturalne. 

Dostarcza do funkcji planowania potrzeb materiałowych informacji 
niezbędnych do obliczania wielkości zleceń produkcyjnych i 
zaopatrzeniowych oraz ich priorytetów. 

Wspomaga tworzenie i obsługę struktur wyrobów, zwanych również 
formułami lub recepturami.

• W kartotece rodzajowej zostają opisane określone materiały i 
wyroby (tj. nazwa, jednostka miary itp.), 

• natomiast w kartotece strukturalnej wykazana jest specyfikacja 
przedmiotów złożonych powstających  w procesie montażu z 
przedmiotów prostych (tj.identyfikator składnika, ilość jednostek 
tego składnika przypadających na dany materiał, wyrób, itp.).
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Korzyści z zastosowania MRP I

• niski poziom zapasów - w MRP czas i rodzaj wyjścia z
systemu wytwórczego ma priorytet, wobec tego
zadaniem MRP jest dostarczanie bieżących informacji
dla lepszego planu wytwarzania, który może
zredukować średni czas realizacji;

• produkowanie możliwie bez spóźnień - zestaw MRP
może symulować alternatywne plany wytwarzania.
Wiadomo bowiem, że niekiedy dostawa może być
potwierdzona, a faktycznie termin dostawy może być
niedotrzymany. W takiej sytuacji należy posłużyć się
symulacją komputerową i odpowiedzieć sobie na
pytanie, jakie działania należy podjąć, aby
zminimalizować straty?;
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Korzyści z zastosowania MRP I

• przyśpieszenie i opóźnienie wykonania zamówień -
kiedy klient decyduje o odłożeniu zamówienia, musi
też być opóźniona jego realizacja, a więc MRP odracza
procesy wytwórcze części składowych, co pozwala na
zwolnienie mocy maszyn dla innej zaległej produkcji.
Może to zapobiegać nadmiernemu zapasowi surowców
materiałowych w procesach produkcyjnych;

• długoterminowe planowanie rozwoju zdolności
produkcyjnych - niezależnie od istoty skutecznego
narzędzia, jakim jest MRP do kontroli materiałów i
planowanego wykorzystania produkcji, może on także
być używany do planowania długookresowego rozwoju
zdolności produkcyjnych.
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CL-MRP - Closed Loop MRP

Rozszerzeniem specyfikacji MRP I było uwzględnienie

sprzężenia zwrotnego pomiędzy fazą planowania i

sterowania (Closed Loop MRP - zamknięta pętla

sterowania nadrzędnego), przez co osiąga się

planowanie potrzeb materiałowych i zdolności

produkcyjnych w zamkniętej pętli procesu

produkcyjnego. Dzięki temu sprzężeniu zwrotnemu

można na bieżąco reagować na zmieniające się

parametry produkcji. Cloosed Loop MRP zostało w

całości wchłonięte przez MRP II.

18
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CL-MRP - Closed Loop MRP

Systemy tego typu wymagają dodatkowo, w porównaniu do
typu MRP I

• opisów procesów produkcyjnych,

• danych o dysponowanej zdolności produkcyjnej

• oraz danych o dostawcach i kooperantach. 

Obsługują one dodatkowo funkcje planowania 
wykonawczego produkcji w formie:

• głównego harmonogramu produkcji (MPS),

• planowania potrzebnej zdolności produkcyjnej (CRP),

• obsługi zaopatrzenia (PUR)

• i zarządzania warsztatem produkcyjnym (SFC). 
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Closed Loop MRP

• Najważniejszym rozwiązaniem w standardzie MRP jest 

pętlę sprzężenia zwrotnego - closed loop pomiędzy fazą 

planowania i sterowania. 

• W MRP II zostały zastosowane trzy pętle sprzężenia 

zwrotnego: 

– harmonizacji terminów realizacji zadań

– kontroli zdolności produkcyjnych

– kontroli wykonania zleceń
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Cloosed loop MRP

A - Pętla harmonizacji terminów realizacji zadań

B - Pętla kontroli zdolności produkcyjnych

C - Pętla kontroli wykonania zleceń

Źródło: T.Zbroja „Współczesne systemy zarządzania produkcją”
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Model Cloosed Loop MRP

MRP INV

BOM

CRP

PUR

MPS

SFC
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Podsystemy MRP Cloosed loop

• MPS (Master Production Scheduling) 

to zestawienie zawierające informacje o tym, co będzie 

produkowane i w jakiej ilości oraz kiedy powinien 

nastąpić spływ wyrobu. Wszystkie inne harmonogramy w 

MRPII opierają się na tym wykazie, dlatego musi on być 

realistyczny i wykonalny.

MPS obejmuje następujące funkcje:

 Wspomaganie pracy planisty w zakresie budowania 

głównego harmonogramu produkcji 

 Przygotowanie popytu zależnego na komponenty 

poszczególnych pozycji głównego harmonogramu 

produkcji, jako danych dla MRP.
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Podsystemy MRP Cloosed loop

• CRP (Capacity Requements Planning) - Planowanie zdolności 

produkcyjnych

Służy do badania, czy opracowany plan produkcji i sprzedaży 

oraz harmonogramy są osiągalne.

Funkcje:

 Planowanie zapotrzebowania na zasoby w toku budowania 

planu produkcji 

 Zgrubne bilansowanie zapotrzebowania na wybrane (np. 

krytyczne) zdolności produkcyjne w toku budowy głównego 

harmonogramu produkcji 

 Szczegółowe bilansowanie zdolności produkcyjnych w toku 

harmonogramowania zadań (Job) - składających się na 

poszczególne zlecenia produkcyjne
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Podsystemy MRP Cloosed loop

• PUR (Purchasing) -Zakupy materiałowe i kooperacja

Obejmuje funkcje tj.:

 Zlecenia zakupu materiałów i usług kooperacyjnych 

przygotowane przez MRP (popyt zależny) 

 Zlecenia zakupu materiałów i usług kooperacyjnych 

niezależne 

 Wybór dostawcy lub kooperanta, negocjowanie 

warunków dostaw i lokowanie zamówień

 Nadzór nad realizacją zamówień 

 Przyjmowanie dostawy do komory przyjęć oraz kontrola 

jakościowa dostawy
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Podsystemy MRP Cloosed loop

• SFC (Shop Floor Control) - Zarządzanie warsztatem 

produkcyjnym 

Umożliwia przekazywanie informacji o priorytetach 

między planistą produkcji a stanowiskami roboczymi.

Obejmuje funkcje tj.:

 Definiowanie stanowisk roboczych 

 Marszruty i operacje technologiczne 

 Podział zleceń produkcyjnych na zadania (Job) i 

harmonogramowanie wykonania zadań w oparciu o 

marszruty i operacje technologiczne 

 Rejestracja zużycia materiałów bezpośrednio 

produkcyjnych i półwyrobów w procesie technologicznym
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System typu MRP II

• W 1989 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Sterowania 

Produkcją i Zapasami - APICS zdefiniowało i 

opublikowało specyfikację standardu dla systemu MRP II, 

który obecnie jest powszechniej stosowany we 

wszystkich większych zintegrowanych systemach 

wspomagania zarządzania.

• Standard ten występuje w dwóch formach: wcześniejsza 

– MRP IIm (wersja minimalna)

• Ostateczna - MRP IIo  

Szacuje się, że około 70% kompleksowych informatyzacji 

przedsiębiorstw przemysłowych w krajach najbardziej rozwiniętych, 

stanowią systemy spełniające kryteria MRP II



28

Manufacturing Resources Planning –

MRP II

• Kolejny etap rozwoju systemu MRP wiąże się z rozbudową o 

elementy związane z procesem sprzedaży i elementy wspierające 

podejmowanie decyzji. Jest to system zarządzania produkcją, 

dystrybucją i kosztami. System umożliwia między innymi 

podejmowanie decyzji:

• co produkować? 

• Ile?

• jakimi metodami? 

• i za pomocą jakich środków, aby uzyskane wyniki ekonomiczne były 

optymalne dla przedsiębiorstwa?

Zmieniła się też nazwa. Teraz system określa się jako

Manufacturing Resources Planning – MRP II czyli Planowanie zasobów 

produkcyjnych



29

Założenia MRP II

 kontrola zapasów: 

- określenie liczby oraz elementów składowych wyrobów będących 

przedmiotem sprzedaży,

- zabezpieczenie dostępności elementów składowych w żądanej 

ilości, miejscu i czasie,

 ustalanie priorytetów operacyjnych: 

- ustalanie terminów uruchomienia produkcji poszczególnych 

elementów składowych wyrobów finalnych,

- kontrola przestrzegania obowiązujących długości cykli 

produkcyjnych,

 kontrola wykorzystania zdolności produkcyjnej: 

- kontrola planu aktualnego obciążenia urządzeń produkcyjnych 

wchodzących w skład poszczególnych odcinków produkcyjnych,

- planowanie przyszłego obciążenia tych urządzeń.
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Elementy systemu MRP II

Żródło:T.Zbroja „Współczesne systemy zarządzania produkcją”
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MRP IIm – wersja minimalna

MRP INV

BOM

PMT

DEM
SOP

RRP

RCCP

CRP

PUR

MPS

SFC
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Podsystemy MRP IIm

W standardzie MRP II przewidziano dodatkowe moduły:

• DEM – Demand Management – Prognozowanie popytu

Celem prognozowania jest jak najdokładniejsze 
określenie wielkości przyszłego popytu rynkowego            
i ciągłe uaktualnianie tej wielkości.

Funkcje:

 Budowanie prognozy sprzedaży 

 Przyjmowanie i opracowywanie zamówień klientów 

 Metodyka analizy zamówień klientów 

 Logika pochłaniania prognozy 

 Popyt niezależny
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Podsystemy MRP IIm

• SOP – Sales and Operations Planning – Planowanie 

sprzedaży i produkcji

jest narzędziem wspomagającym kroczące planowanie 

średniookresowe, łącząc strategiczny poziom planowania 

z poziomem operacyjnym w odniesieniu do sprzedaży, 

produkcji i ogólnych zasad obsługi klienta. 

• RRP – Resource  Requirements Planning – Planowanie 

zasobów produkcyjnych

• RCCP – Rough-cut Capacity Plan – Zgrubne bilansowanie 

zdolności produkcyjnej



34

Podsystemy MRP IIm

• PMT - Performance Measurement – Pomiar działania

Jest formą ciągłej kontroli efektywności wykorzystania 

MRPII w przedsiębiorstwie. Pozwala na ustalanie celów         

i kontrolę ich realizacji poprzez listę kontrolną ABCD.

Metoda ABCD służy do pomiaru efektywności działań 

przedsiębiorstwa.

Poszczególne zagadnienia są przedstawione w formie zdań 

oznajmujących do których trzeba się ustosunkować wybierając jedną 

z pięciu odpowiedzi (wyśmienicie, bardzo dobrze, średnio, słabo, 

wcale), które są odpowiednio punktowane od 0 punktów do 4, 

średnia arytmetyczna pozwala określić jak efektywnie działa 

przedsiębiorstwo i zaklasyfikować go do danej klasy ABCD
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Metoda ABCD

Metoda ABCD Check List (Oliver Wight):

1. Klasa A – Stopień wykorzystania funkcjonalności na 

poziomie powyżej 90%. 

2. Klasa B – Spełnienie wymogów w 80% - system 

formalnie wdrożony ale nie wszystko działa efektywnie.

3. Klasa C – Poziom 70% - nie wszystkie moduły są 

wdrożone – ograniczony zakres praktycznego 

wykorzystania.

4. Klasa D – Poziom 50% - praktycznie brak wdrożenia.
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MRP IIo – wersja ostateczna

BOM

MRP INV

PUR

MPS

CRP

SFC

RRP

RCP

SOP
DEM

PMT
FPI

DRP
I/OC

SIM

SRS

TP&C

BP
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Podsystemy MRP II

APICS wyróżnił 16 grup funkcji, które powinien spełniać system klasy MRP II

1. SOP - (z ang. Sales and Operation Planning) - Planowanie sprzedaży i produkcji,

2. DEM - (z ang. Demanand Managment) - Zarządzanie popytem,

3. MPS - (z ang. Master Production Scheduling) - Główne harmonogramowanie produkcji,

4. MRP - (z ang. Material Requirement Planning) - Planowanie potrzeb materiałowych,

5. BOM - (z ang. Bill of Material Subsystem) - Zestawienia materiałowe,

6. INV - (z ang. Inventory Transcation System) - Transakcje magazynowe,

7. SRS - (z ang. Scheduled Receipts Subsystem) - Sterowanie zleceniami,

8. SFC - (z ang. Shop Floor Control) - Monitoring i sterowanie produkcją,

9. CRP - (z ang. Capacity Requirement Planning) - Planowanie zdolności produkcyjnych,

10. I/OC - (z ang. Input/Output Control) - Sterowanie stanowiskiem roboczym,

11. PUR - (z ang. Purchasing) - Zakupy materiałowe i kooperacja biura,

12. DRP - (z ang. Distributed Resource Planning) - Zarządzanie zasobami rozproszonymi,

13. TPC - (z ang. Tooling Planning and Control) - Narzędzia i pomoce warsztatowe,

14. FPI - (z ang. Finnancial Planning Interface) - Interfejs modułu finansowego,

15. SIM - (z ang. Simulations) - Symulacje,

16. PM T- (z ang. Performance Measurement) - Pomiar wyników.
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Podsystemy MRP IIo

• BP – Business Planning – Planowanie przedsięwzięć działalności

Przy jego pomocy przygotowywany jest ogólny plan działania 
przedsiębiorstwa, który jest podzielony na lata obrachunkowe             
i wskazuje zasadnicze kierunki rozwoju przedsiębiorstwa.

• I/OC – Input/Output Control – Sterowanie we/wy na stanowiskach

Służy do kontroli kolejek na stanowiskach roboczych. Jest 
odpowiedzialny za:

• Planowane zadania dla stanowiska 

• Aktualnie wykonywane zadania na stanowisku 

• Planowane wykonanie zadań dla stanowiska 

• Aktualnie wykonane zadania na stanowisku  

• Planowana kolejka zadań oczekujących na wykonanie na stanowisku 

• Aktualna kolejka zadań oczekujących na wykonanie na stanowisku
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Podsystemy MRP IIo

• SRS – Scheduled Receipts Subsystem – Podsystem harmonogramów 

spływu

Obejmuje  funkcje dotyczące ewidencjonowania zleceń  i ich 

statusów. Służy do określania dostępności elementów oraz ich 

rezerwacji i wystawiania na tej bazie zleceń.

• DRP – Distribution Resource Planning – Planowanie dystrybucji

Wspomaga czynności związane z harmonogramowaniem przesunięć 

wyrobów między punktami sieci dystrybucyjnej oraz planowaniem 

produkcji międzyzakładowej.
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Podsystemy MRP IIo

• FPI – Finantial Planning Interfejs – Interfejs do modułów 

finansowych

Umożliwia pobieranie z systemu MRPII danych o charakterze 

finansowym (informacje o przewidywanych stanach magazynowych, 

kosztach robocizny i materiałów, zobowiązaniach z tytułu zakupów, 

wpływach ze sprzedaży, itd.), ich przetworzenie oraz dalsze 

przekazanie w celu planowania finansowego. 

• TP&C – Tooling Planning and Control – Gospodarka pomocami 

warsztatowymi

Służy do harmonogramowania dostępności właściwych narzędzi 

specjalnych, tak aby można było wykonać zakładaną produkcję.  

Pozwala na określanie zapotrzebowań na narzędzia, planowanie 

pozyskania narzędzi, kontrolę zużycia narzędzi i ewentualne 

planowanie operacji regeneracyjnych.
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Podsystemy MRP IIo

• SIM – Simulation – Symulacja

Umożliwia ocenę wpływu wprowadzenia zmian do planu 

produkcji i sprzedaży, harmonogramów oraz wszelkich 

innych elementów MRPII na plany finansowe, potrzeb 

materiałowych i zdolności wykonawczych.
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Pochodne metody MRP II

Na podstawie specyfikacji MRP II w kolejnych latach opracowano 

wiele komplementarnych oraz pochodnych w stosunku do niej 

metod, m.in.:

 metoda ścieżki krytycznje CPM (Critical Path Method) 

 dostawy Just-in-Time JIT i Kanban (dokładnie na czas) 

 technologia optymalizacji produkcji OPT (Optimized Production 

Timetable) - tzw. koncepcja wąskich gardeł 

 planowanie zasobów dystrybucyjnych DRP (Distribution Resource 

Planning) 

 TQM - Total Quality Management 

 Workflow - przepływy robocze 

Metody te są stopniowo włączane lub adoptowane do samej 

specyfikacji MRP/ERP.
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Typy przedsiębiorstw  obsługiwanych 

przez MRP

Za pomocą MRP II można zarządzać firmą realizującą produkcję wg 

czterech modeli: 

1. wyroby konstruowane na zamówienie klienta z typowych modułów i 

części – Engineer-to-Order Products, - np. turbiny energetyczne

2. wyroby produkowane na zamówienie klienta w wielu wersjach 

wykonań opierających się na modułach projektowanych wg 

indywidualnych potrzeb użytkownika z wykorzystaniem typowych 

części – Make-to-Order Products – np. samochody ciężarowe

3. wyroby produkowane na zamówienie klienta w wielu wersjach 

wykonań opierających się na typowych modułach i z 

wykorzystaniem typowych części – Assembly-to-Order Products,        

np. samochody osobowe

4. wyroby produkowane na magazyn – Make-to-Stocks Products – (dla 

anonimowego klienta) 
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Rodzaje obsługiwanych produkcji

Procedury MRP II obsługują:

 produkcję dyskretną – wyroby wytwarzane w partiach       

o zmiennej licznie elementów, 

 Powtarzalną – wyroby wytwarzane w formie potokowej o 

relatywnie dużej szybkości potoku i dużej liczbie, 

 aparaturową – produkty tj. żywność, substancje aktywne 

leków, wyroby chemiczne, biosyntezy

 oraz wszelkie ich kombinacje
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Powiązanie MRP z systemem 

zarządzania 

System MRP II obejmuje wszystkie dziedziny dotyczące 

działalności firmy, które łączą się w jedną całość i 

kierują się jednym celem. System ten ma umożliwiać 

wspomaganie zarządzania na wszystkich jego szczeblach.

Schemat na następnym slajdzie ukazuje zalecenia APICS 

dotyczące powiązania systemu MRPII z systemem 

zarządzania przedsiębiorstwa.
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Źródło: „Zintegrowane systemy zarządzania” Vogel Publishing

Powiązanie MRP z systemem 

zarządzania 
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Korzyści z wdrożenia MRP II

Korzyści, jakie system daje przedsiębiorstwu przy 

pełnym cyklu jego wdrażania podane przez jednego       

z producentów tego systemu: 

• poprawia wydajność pracy w 10-19%, 

• poprawia terminowość dostaw w 95%, 

• skraca czas powstawania wyrobów w 30-40 %, 

• przyczynia się do zwiększenia zysku (rentowności) do 

50%, 

• wpływa na lepsze wykorzystanie posiadanych zdolności 

produkcyjnych, 

• wpływa na zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał 

obrotowy. 
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Korzyści z wdrożenia MRP II

Korzyści jakie podaje APICS z wdrożenia systemu na 

podstawie statystycznych wyników badań firm, w których 

funkcjonuje MRP II

• wzrost sprzedaży o 16-28%, 

• wzrost wydajności o 10-16%, 

• zmniejszenie zapasów o17-75%,

• skrócenie cyklu produkcyjnego wyrobów,

• poprawa terminowości realizacji zamówień klientów 

• usprawnienie zarządzania jakością

• oraz wiele innych



49

Wdrażanie MRP II

Wdrożenie systemu klasy MRPII jest przedsięwzięciem:

 kosztownym, 

 czasochłonnym (cykl pełnego wdrażania systemu MRPII 

wynosi 2-3 lata),

 złożonym, 

 ale także ryzykownym. 

Ryzyko pojawia się gdy:

• podjęcie przedsięwzięcia przed zawarciem kontraktu na zakup 

systemu nie było odpowiednio przeanalizowane, 

• przedsiębiorstwo jest źle zorganizowane i nieprzygotowane do 

wdrożenia tego typu zadania.
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Etapy wdrażania MRP II 

Przykładowe etapy wdrażania systemu klasy MRPII 

zalecane np. przez APICS przedstawiają się następująco: 

1. Przygotowanie firmy do zarządzania w warunkach 

stosowania systemu komputerowego oraz planowania 

procesu wdrożeniowego (pierwszy miesiąc). 

2. Określenie zamierzeń oraz wyznaczenie celów 

komputeryzacji przedsiębiorstwa i wytypowanie 

poszczególnych modułów do systemu do wdrażania 

(drugi miesiąc).

3. Szkolenie zespołu wdrożeniowego w zakresie zasad 

MRPII i znajomości modułów składających się na Closed

Loop MRPII (2-4 miesiąc). 
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Etapy wdrażania MRP II 

4. Inwentaryzacja obecnego otoczenia organizacyjnego, 

wybór użytkowników, zaprojektowanie przyszłego 

otoczenia systemu (3-6 miesiąc). 

5. Projektowanie Systemu Informowania Kierownictwa w 

powiązaniu z modułami MRPII, projektowanie 

konfiguracji sprzętowej i programowej (5-6 miesiąc). 

6. Instalowanie komputerów, sieci, stacji roboczych lub 

terminali, systemu operacyjnego, oprogramowania 

MRPII (6-9 miesiąc). 

7. Stworzenie tzw. pilota systemu i szkolenie pracowników 

z wykorzystaniem pilota (9-12 miesiąc). 
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Etapy wdrażania MRP II 

8. Sukcesywne dostosowanie modułów systemu do 

codziennej działalności przedsiębiorstwa i zastąpienie 

dotychczasowego systemu (12-15 miesiąc). 

9. Przeprowadzenie konwersji zasobów danych i 

sukcesywne wdrażanie Closed Loop MRPII (15-18 

miesiąc). 

10.Rozszerzenie stopnia przetwarzania do pełnego zakresu 

MRPII (18-24 miesiąc). 

11.Przegląd rozwiązań po wdrożeniu i przeprowadzenie 

ewentualnych zmian (20-26 miesiąc).
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Systemy MRP II

Na świecie działa obecnie około 300 producentów 

oprogramowania systemów klasy   MRPII (Computer 

World). 

Poszczególne wersje oprogramowania systemów klasy 

MRPII liczą od kilkudziesięciu do kilku tysięcy pozycji. 

Wielu producentów aby zwiększyć atrakcyjność 

systemów oferuje kilka lub kilkanaście wersji 

językowych, co jest szczególnie interesujące dla firm 

ponad narodowych, prowadzących działalność 

gospodarczą w wielu krajach. 
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MRP III (Enterprise Resource Planning)

• MRP III (Enterprise Resource Planning) –zwane także 

ERP – Planowanie zasobów przedsiębiorstwa. 

Do standardu MRP III włączone zostały systemy doradcze 

z bazami wiedzy oraz metody symulacji wariantów 

kierowania produkcją.

• Systemy te zostaną dokładnie omówione na kolejnych 

wykładach
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