
KOMPUTEROWE 
SYSTEMY ZARZĄDZANIA 

PRODUKCJĄ



Funkcje i zastosowanie systemów 
planowania i sterowania produkcją 

(PPC – Production Planning and Control)

� Planowanie jest to systematyczne 

poszukiwanie, klasyfikacja oraz ustalanie
zadań produkcyjnych i środków do 
osiągnięcia postawionych celów.

� Sterowanie jest to uruchamianie, 

nadzorowanie i zapewnienie realizacji za
dań produkcyjnych z uwagi na ilość, 

termin, jakość, koszt i warunki pracy.



System PPC w koncepcji CIM



Najczęściej stosowane strategie 

produkcji



Dyspozycyjna rola systemu PPC

� Okresy, na które rozciąga się planowanie w 

systemach PPC są względnie duże, w 
porównaniu z okresami kierowania 

wytwarzaniem SFC (Shop Floor Control);

� Liczba danych, które w systemach PPC 

podlegają przetwarzaniu, jest bardzo duża;

� Wymagane czasy reakcji systemów PPC, w 

porównaniu ze sterowaniem wytwarzaniem, są 
stosunkowo długie.



Najważniejsze koncepcje 

planowania w systemach PPC

� harmonogramowania zleceń produkcyjnych,

� przydziału zleceń wynikającego z obciążenia 
stanowisk,

� OPT (Optimized Production Technology) -
zoptymalizowanego wytwarzania (za nadrzędne 
przyjmuje się tzw. wąskie gardła procesu 
wytwórczego),

� uzgadniania wydajności stanowisk, 

� sterowania z wykorzystaniem tzw. kanbanów 
(jap. kart).



Podstawowe zadania systemów 

PPC
� nadzór nad realizacją zamówień klientów od 

przyjęcia ofert do wysyłki wyrobu, 

� zarządzanie danymi źródłowymi,

� zapewnienie sprzęgów do modułów 
obsługujących finanse, kierowanie 
wytwarzaniem oraz sprzęgów do systemów CAD 
i CAP,



Podstawowe zadania systemów 

PPC
� sterowanie programem produkcyjnym 

i gospodarką materiałową,

� uruchamianie zleceń i nadzorowanie ich 
realizacji,

� zbieranie i przetwarzanie danych o stanach 
i zmianach zachodzących w systemie 
wytwórczym.



Cechy danych stałych 

wykorzystywanych w systemach 

PPC
� nie podlegają one zmianie przez dłuższy 

czas, jak np. opis pomocniczych
środków produkcji (narzędzi, przyrządów) 
czy planów obróbki;

� zawierają duże ilości informacji, ale bez 

konieczności częstego do nich dostępu;

� są zazwyczaj przechowywane w 
bezpiecznych bankach danych.



Cechy danych dyspozytorskich 

wykorzystywanych w systemach 

PPC

� są odniesione do określonego okresu 

planowania (dzień, zmiana), np. plan
obłożenia parku maszynowego;

� po wykorzystaniu do sporządzenia ocen 
statystycznych mogą zostać skasowane.



Cechy danych stanu 

wykorzystywanych w systemach 

PPC
� zmieniają się w czasie, np. determinują aktualny stan 

stanowiska pracy, miejsce przebywania przedmiotu;

� stanowią podstawę do sporządzania funkcjonalnego 

odwzorowania stanu systemu wytwórczego;

� są zbierane za pomocą terminali PDA (Production Data 

Acqusition) - zbierania danych z produkcji, a wewnętrzne 

dyspozycje opierają się przede wszystkim na nich;



Cechy danych stanu 

wykorzystywanych w systemach 

PPC
� celowe jest ich zapamiętywanie w pamięci operacyjnej ze 

względu na częstą aktualizację stanu systemu 

wytwórczego i jego zapisu w pamięci zewnętrznej, 

służącej do długotrwałego przechowania.



Koncepcje zarządzania zasobami 

produkcyjnymi



Podstawowe koncepcje sterowania 

produkcji

� koncepcja sterowania produkcją i logistyką 

zgodnie z zasadą JIT,

� koncepcja zintegrowanego zarządzania 

zasobami produkcyjnymi MRPII,

� koncepcja racjonalnego gospodarowania 

środkami LM (LP),



Podstawowe koncepcje sterowania 

produkcji

� koncepcja zadaniowo-zespołowej organizacji 

pracy w różnych fazach rozwoju produktu i 

realizacji procesów produkcyjnych, oparta na 

zasadach projektowania współbieżnego (CE).

� koncepcja zarządzania wąskimi przekrojami 

OPT,



Podstawowe koncepcje sterowania 

produkcji

� koncepcja średniego stałego obciążenia 

stanowisk wytwórczych BOA,

� koncepcja ciągłego uzupełniania 

zbilansowanych stanów potrzeb materiałowych 

FZS.



Koncepcja JIT (Just In Time) – reguły dotyczące 

dostawców 

� Dostawcy są zachęcani do lokowania swoich firm 

blisko odbiorcy, co redukuje koszty transportu i czas 

dostawy.

� Dostawy są realizowane często i w małych partiach, 

nawet kilkakrotnie w ciągu dnia.

� Za zapasy buforowe odpowiada dostawca, który jest 

zobligowany je tworzyć.



Koncepcja JIT (Just In Time) – reguły dotyczące 

dostawców 

� Obowiązuje generalna reguła: raczej jeden 

niezawodny dostawca danego

asortymentu części, a nie dwóch lub więcej.

� Dostawca będący dla firmy jedynym źródłem części, 

podzespołów lub produktów, cieszy się u niej 

szczególnymi względami, pozwalającymi mu się 

rozwijać.



Koncepcja JIT (Just In Time) – reguły dotyczące 

dostawców 

� Dostawcy ze szczególnymi uprawnieniami mogą 

często sami redukować swoje własne dostawy i koszty 

zapasów.

� Dostawca wybrany jako jedyny powoduje uzależnienie 

od siebie sukcesu firmy - producenta finalnego 

i zazwyczaj identyfikuje się z nim. Dostawcy

muszą więc oferować możliwie najniższe ceny, 

wysoką jakość i szybko odpowiadać na potrzeby 

produkcyjne.



Koncepcja JIT (Just In Time) – reguły dotyczące 

dostawców 

� Firma-odbiorca udziela technicznego i finansowego 

wsparcia firmie-dostawcy, umożliwiając jej rozwój 

i zapewniając sobie w ten sposób wysoką

jakość, niskie koszty dostaw części lub produktów.

� Wysoka jakość części i produktów jest wymagana, ale 

nie sprawdzana przez odbiorcę, ponieważ istnieje 

ścisłe ekonomiczne uzależnienie dostawców i 

odbiorców; nie ma też zapasów na uzupełnienie 

produkcji lub naprawę braków.



Koncepcja JIT (Just In Time) – reguły dotyczące 

dostawców 

� Między firmą-odbiorcą a jej dostawcą istnieje ścisła 

więź, wyrażająca się w formie zamkniętej kooperacji, 

koordynacji i pełnego zaufania. Obie strony

zdają sobie sprawę z tego, że „płyną w tej samej 

łodzi".



Planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi – MRP II 
(Materials Requirements Planning) wg APICS 

(American Production and Inventory Control Society)

� Planowanie biznesowe - BS (Business Planning),

� Planowanie produkcji i sprzedaży - SOP (Sales and 

Operation Planning),

� Harmonogramowanie planu produkcji - MPS (Master 

Production Scheduling),

� Zarządzanie popytem - DEM (Demand Management),



Planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi – MRP II 
(Materials Requirements Planning) wg APICS 

(American Production and Inventory Control Society)

� Planowanie potrzeb materiałowych - MRP (Material

Reguirements Planning),

� Podsystem struktur wyrobów - BOM (Bill of Material

Subsystem),

� Podsystem transakcji materiałowych - EW (Inventory

Transaction Subsystem),

� Podsystem harmonogramów spływu - SRC (Scheduled

Receipts Subsystem),



Planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi – MRP II 
(Materials Requirements Planning) wg APICS 

(American Production and Inventory Control Society)

� Sterowanie produkcją- SFC (Shop Floor Control),

� Planowanie zdolności produkcyjnych - CRP (Capacity

Reąuirements Planning),

� Zarządzanie stanowiskiem roboczym - I/O (Input/Output

Control),

� Zaopatrzenie - PUR (Purchasing),



Planowanie i sterowanie zasobami produkcyjnymi – MRP II 
(Materials Requirements Planning) wg APICS 

(American Production and Inventory Control Society)

� Planowanie dystrybucji - DPR (Distribution Resource

Planning),

� Pomoce warsztatowe (Tooling),

� Interfejs do planowania finansowego - FPI (Financial 

Planning Interfaces),

� Symulacje - SIM (Simulation),

� Monitorowanie i ocena działania systemu - PM 

(Performance Measurement).



Koncepcja LM (Lean Management)

Metodę LM można zdefiniować jako: 

„współdziałania stosunkowo niezależnych 
zespołów roboczych, składających się z 
wszechstronnie przygotowanych 

pracowników, pracujących w ramach 
elastycznych i zautomatyzowanych 

systemów organizacji pracy, w celu 
optymalnej realizacji zadań produkcyjnych, 
we współpracy z klientami poddostawcami" 



Różnice między przedsiębiorstwem tradycyjnym i 

zarządzanym wg LM



Inżynieria współbieżna 

CE (Concurrent Engineering)

Ta koncepcja rozwoju produktu i procesu 

powoduje, że projektanci w sposób 
określony i zaplanowany realizują zadania, 
rozwijając równolegle produkt i procesy 

jego wytwarzania. Uwzględniają przy tym: 
funkcję wyrobu, jakość, koszty, 

harmonogramy produkcji i plany 
operacyjne, wymagania klientów itp. 



Warunki realizacji CE

� Warunek spójności i integracji modeli 
procesów i sposobów ich realizacji
oraz zarządzania nimi; 

� Warunek spójności oraz integracja modeli 
strukturalnych i geometrycznych, 
opisujących produkt;

� Warunek integracji funkcjonalnej 
i strukturalnej infrastruktury informatycznej 
przedsiębiorstwa.  



Koncepcja CE



Główne cele zastosowania CE


