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Dziś ciężko jest uwierzyć, że wiele średnich i dużych 
zakładów produkcyjnych w USA nadal tworzy 
harmonogramy produkcji ręcznie, używając arkuszy 
kalkulacyjnych (źródło: Mike Liddell, The Little Blue 
Book on Scheduling). 

Tymczasem istnieje wiele przypadków udanego 
wdrożenia rozwiązań do zaawansowanego 
harmonogramowania i planowania (APS) przez 
producentów.

Zgodnie z naszymi szacunkami jedynie niewielki 
odsetek średnich i dużych producentów w USA zdołał 
zautomatyzować proces harmonogramowania. Firmy, 
które się na to zdecydowały, osiągają wymierne 
korzyści każdego dnia, miesiąca i roku, ponieważ mogą 
efektywnie harmonogramować pracę swoich zakładów 
produkcyjnych, przeznaczając na to ułamek czasu 
poświęcanego wcześniej na harmonogramowanie 
ręczne. 

Większość tych przedsiębiorstw zdołała poprawić 
terminowość dostaw, zwiększyć produktywność oraz 
wyeliminować większość konfliktów i niejasności 
związanych z ręcznym harmonogramowaniem 
i logistyką. Ogólnie rzecz biorąc, tacy producenci mają 
strategiczną przewagę nad konkurentami, ponieważ 
mogą szybciej i skuteczniej reagować na zmiany. Jest to 
szczególnie istotne w obliczu standardu Industry 4.0.

Aby lepiej zrozumieć problem, trzeba cofnąć się do lat 
80., gdy producenci rozpoczynali swoją przygodę 
z oprogramowaniem do planowania zapotrzebowania 
materiałowego (MRP). Ponieważ oprogramowanie MRP 
znacznie ułatwiało producentom zarządzanie 
ograniczeniami materiałowymi, zaczęli oni szukać 
rozwiązań, które pozwoliłyby zarządzać bardziej 
złożonymi problemami wynikającymi z ograniczeń 
zdolności produkcyjnych.

Gdy producenci oprogramowania zaczęli wprowadzać 
na rynek rozwiązania do planowania zasobów 
przedsiębiorstwa (ERP), na pierwszy rzut oka wydawało 
się, że to było coś, na co wszyscy czekali. Jak się 
później okazało, systemy ERP świetnie radziły sobie 
z integracją danych w obszarach funkcjonalnych oraz 
zarządzaniem kwestiami transakcyjnymi 
przedsiębiorstwa, jednak nie ułatwiały producentom 
zarządzania zasobami. 

W 1984 roku Eli Goldratt  
opublikował swoją przełomową 
książkę „The Goal”.  
Pozycja ta oraz opublikowana 
później praca „The Theory of 
Constraints” („Teoria ograni-
czeń”) miały ogromny wpływ na 
sposób postrzegania przez kie-
rowników produkcji  
tzw. „wąskich gardeł”,  
ograniczeń oraz sekwencjonowa-
nia w branży produkcyjnej. 



Ponieważ większość planistów korzystała 
z programu Microsoft® Excel, arkusze 
kalkulacyjne stały się domyślnym 
narzędziem do tworzenia 
harmonogramów przez następne 
20–30 lat.

Samo stworzenie harmonogramu 
w programie Excel nie jest niczym 
skomplikowanym, ale wprowadzenie 
w nim zmian i obliczenie ich wpływu jest 
już bardzo trudne i czasochłonne. Ze 
względu na posiadaną wiedzę 
i umiejętności potrzebne do ręcznego 
tworzenia harmonogramów planiści stali 
się bardzo cenionymi pracownikami 
i wiele firm zaczęło zdawać sobie 
sprawę, że utrata planisty niesie za sobą 
poważne konsekwencje.

Okazało się, że stworzenie 
oprogramowania, które byłoby w stanie 
wygenerować dokładne, realistyczne 
harmonogramy na podstawie 
rzeczywistych ograniczeń, było znacznie 
trudniejsze niż ktokolwiek mógł 
przewidzieć — z Goldrattem włącznie.

Na początku powstały tzw. rozwiązania 
do harmonogramowania ograniczonych 
zdolności produkcyjnych (FCS). Wraz 
z rozwojem rozwiązań FCS wprowadzono 
w nich zarządzanie planowaniem 
i innymi ograniczeniami. Dzisiaj są one 
znane jako rozwiązania do 
zaawansowanego planowania 
i harmonogramowania (APS).

Firmy tworzące oprogramowanie 
zainwestowały miliony w rozwój 
wysokiej klasy rozwiązań APS, które 
miały rzekomo zoptymalizować sposób 
harmonogramowania pracy 
przedsiębiorstwa. Okazało się jednak, że 
większość tych systemów zupełnie nie 
sprawdziła się w rzeczywistych 
warunkach.

Powodem było to, że nie były one 
w stanie wygenerować dokładnych 
harmonogramów, które uwzględniałyby 
zasady wewnętrzne, które są kluczowe 
dla funkcjonowania większości zakładów 
produkcyjnych. Co więcej, nie istniał 
żaden mechanizm, który byłby w stanie 
zmodyfikować proces generowania 
harmonogramów tak, aby uwzględniać 
te zasady wewnętrzne.

Skoro harmonogram jest niedokładny, 
nikt nie będzie go przestrzegać. Jeśli nikt 
nie przestrzega harmonogramu, cały 
wysiłek poświęcony na jego stworzenie 
jest daremny. 

Dobra wiadomość jest taka, że dziś 
wiemy już, jak tworzyć harmonogramy, 
które używają algorytmów 
heurystycznych (reguł) i uwzględniają 
zarówno podstawowe dane, jak i zasady 
wewnętrzne. 
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Istnieje prosta recepta na sukces 
podczas wdrażania systemu APS. Tak 
naprawdę potrzebne są tylko trzy rzeczy:
• odpowiednie oprogramowanie APS
• odpowiedni partner wdrożeniowy
• odpowiednie zasoby wewnętrzne

Brak któregoś z tych elementów będzie 
skutkować kosztami i dużym ryzykiem 
niepowodzenia całego przedsięwzięcia.

 
 

Jeśli wybrane zostanie niewłaściwe 
oprogramowanie, w pewnym momencie 
trzeba będzie usunąć wszystkie wyniki 
swojej pracy i zacząć wszystko od nowa. 
Jeśli wybrany zostanie niewłaściwy 
partner wdrożeniowy, osiągnięcie 
spodziewanych rezultatów może 
potrwać dwa lub trzy razy dłużej (o ile 
w ogóle do tego dojdzie). Ponieważ 
korzyści z osiągnięcia sukcesu są tak 
duże, a koszty niepowodzenia tak 
wysokie, nie ma sensu szukać 
najtańszego rozwiązania, by ograniczyć 
koszty.

Poradnik „The Little Blue Book on Scheduling” wyjaśnia czytelnikom, dlaczego 
powinni zautomatyzować swoje rozwiązania do harmonogramowania, 
a ponadto przestrzega ich przed błędami popełnianymi podczas wyboru 
i wdrażania systemów do automatyzacji harmonogramowania.

Poradnik „The Little Blue Book on Scheduling” można pobrać ze strony  
www.littlebluebookonscheduling.com.

Rozwiązania Simatic IT Preactor APS pomagają producentom efektywnie 
synchronizować procesy produkcji, zapewniając większy wgląd i kontrolę, co 
pozwala efektywniej wykorzystywać zasoby i dostarczać produkty na czas przy 
jednoczesnym zmniejszeniu obłożenia magazynów i ograniczonej ilości 
odpadów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie  
www.siemens.com/mom


