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Świat it

| Narzędzia IT wspierają proces inwentaryzacji magazynu

Skrupulatne 
liczenie

Na proces inwentaryzacji składają 
się czynności, których przeprowadze-
nie umożliwia ustalenie rzeczywistego 
stanu składników aktywów i pasywów 
firmy. Rezultat tego procesu daje pod-
stawę m.in. do rozliczenia osób, którym 
powierza się mienie firmy, pomaga 
wykryć nieprawidłowości w gospoda-
rowaniu nim, a także porównać i zak-
tualizować dane zawarte w księgach 
handlowych z rzeczywistym stanem 
magazynów. Wielokrotnie zamiennie 
stosuje się pojęcia inwentaryzacji i spi-
su z natury. Różnicę w znaczeniu tych 
pojęć wyjaśnia Jan Krzysztof Fedoro-
wicz, Prezes Spółki J.K.F. zajmującej 
się przeprowadzaniem outsourcingu in-
wentaryzacji. – Spis z natury jest dzia-
łaniem polegającym tylko na spisaniu 
ilościowym lub ilościowo-wartościowym 
składników majątkowych. Możemy 
je policzyć, zmierzyć, oszacować lub 
zważyć. Natomiast inwentaryzacja 
zawiera wszystkie czynności ustalające 
stan rzeczywisty, przyczyny różnic oraz 
korygujące zapisy w ewidencjach i księ-
gach rachunkowych. I przede wszyst-
kim wnioski i zalecenia zmian. Zatem 
w inwentaryzacji wykonywanej pod 
nadzorem Komisji Inwentaryzacyjnej 
jest potrzebne działanie Komisji Spiso-
wej oraz służb prowadzących ewidencje 
i księgowość – wyjaśnia ekspert.

Bez wsparcia IT?
Podejmując temat inwentaryzacji 

w magazynie należy zadać sobie 
pytania, czy taki proces można w ogóle 
przeprowadzić bez wsparcia specjali-
stycznego sprzętu IT i oprogramowania. 

Każde przedsiębiorstwo produkcyjne czy posiada-
jące magazyn przynajmniej raz w roku stoi przed 
koniecznością przeprowadzenia procesu inwentary-
zacji. W zależności od zastosowanej metody, pro-
ces ten może przebiegać w zróżnicowanym tempie 
i przysparzać różnego rodzaju trudności. Powszech-
nym zjawiskiem stało się wpieranie zadań inwen-
taryzacyjnych z wykorzystaniem narzędzi informa-
tycznych.
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W zgodnej opinii naszych rozmów-
ców taka możliwość jak najbardziej 
istnieje, niemniej jednak wiąże się 
z szeregiem utrudnień i nie jest naj-
lepszym rozwiązaniem dla wszyst-
kich przedsiębiorstw. Z metody 
wyłącznie ręcznej korzystają raczej 
małe firmy, w których 
gospodarka ma-
gazynowa nie jest 
zinformatyzowana. 
Do najistotniej-
szych wad i niedo-
skonałości metody 
z wykorzystaniem 
papierowego 
arkusza zalicza się 
wydłużony czas 
realizacji i zwięk-
szone ryzyko 
pomyłek w oblicze-
niach. Jak wygląda inwentaryzacja 
przy zastosowaniu metody ręcznej? 
Wykorzystuje się wówczas arkusze 
spisowe, które muszą zostać wcze-
śniej przygotowane przez osobę 
odpowiadającą za kwestie maga-
zynowe. – Arkusze takie powinny 
zawierać informacje na temat: 

rodzaju i sposobu przeprowadze-
nia inwentaryzacji, składu komisji 
inwentaryzacyjnej i osób obecnych 
przy inwentaryzacji, datę i godzinę 
rozpoczęcia i zakończenia spisu 
oraz dane dotyczące samego spisu 
towarowego (symbol indeksu, na-

zwę, jednostkę, ilość, 
cenę, wartość 
itp.) – mówi Aneta 
Janeczko, Opiekun 
Sieci Partnerskiej 
DataConsult. 
Samo przepro-
wadzenie spisu 
to żmudna praca 
polegająca na cho-
dzeniu od regału 
do regału, sczy-
tywaniu każdego 
indeksu towaro-

wego i nazwy oraz zliczaniu ilości 
towaru we właściwych jednostkach. 
Dane te następnie uzupełniane są 
w arkuszu spisowym oraz prze-
kazywane osobom dokonującym 
rozliczenia prac inwentaryzacyjnych. 
– Metoda ta, choć powszechnie 
stosowana, niesie ze sobą ryzyko 

PUŁAPKA NADMiERNEGo oSZCZęDZANiA
– Oczywiście realizacja inwentaryzacji bez posiłkowa-
nia się dedykowanymi rozwiązaniami it jest możliwa, 
choć warto od razu zaznaczyć, że jej wykonanie w ten 
sposób może być problematyczne, czasochłonne, 
a w  efekcie nieopłacalne. Duże nakłady pracy, koniecz-
ność zaangażowania do tego procesu kilku osób jed-
nocześnie, wstrzymania transakcji oraz wysoki poziom 
ryzyka błędu sprawiają, że przeprowadzenie inwentaryzacji za pomocą tylko i wyłącznie 
wewnętrznych zasobów, może być złą decyzją z punktu widzenia rozwoju firmy. to, 
które rozwiązanie jest najbardziej korzystne, zależy także od stopnia zaawansowania 
działalności. im większa firma o rozproszonej strukturze, tym trudniej wyobrazić sobie 
inwentaryzację bez wsparcia it. Dla przykładu, zastosowanie do tego procesu funkcjo-
nalności systemu do zarządzania przedsiębiorstwem (eRp) pozwoli, na takie operacje, 
jak m.in. automatyczne generowanie arkuszy spisowych, etykiet inwentaryzacyjnych czy 
bieżąca weryfikacja wyników. wykorzystanie dodatkowych narzędzi, w tym technologii 
RFiD znacznie usprawnia zarządzanie magazynem, ale także pozwala na większą 
kontrolę nad przepływem towarów.

Tomasz Gliwka, Kierownik ds. Rozwiązań biznesowych,
EPiCoR
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Inwentaryzacja stanów ma-
gazynowych z zastosowaniem 
metody ręcznego spisu jest 
praktykowana, niemniej jed-
nak wiąże się z  szeregiem 
utrudnień i nie jest naj-
lepszym rozwiązaniem dla 
wszystkich przedsiębiorstw.
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wielu błędów. Pracownicy mogą pomy-
lić się przy spisie indeksu towarowego, 
po kilku przeprowadzonych odczytach 
ciąg znaków składający się na symbol 
towaru może nie być już tak czytelny, 
jak przy pierwszym. Kolejnym mo-
mentem, w którym łatwo o pomyłkę, 
jest samo zliczanie ilości asortymentu, 
zwłaszcza przy drobnych elementach, 
na pierwszy rzut oka nieróżniących 
się zbytnio od towaru na półce obok – 
kontynuuje Aneta Janeczko. Słabym 
ogniwem jest też ręczne rozliczenie 
inwentaryzacji, gdzie również można 

się pomylić, np. przy przepisywaniu 
danych z arkuszy, a potem uzgodnieniu 
nadwyżek i braków. To wszystko wiąże 
się z wydłużeniem czasu przeprowa-
dzania inwentaryzacji, a co za tym 
idzie – olbrzymimi stratami, gdyż każdy 
dzień, w którym nie możemy sprze-
dawać, przekłada się na niekorzystny 
wynik finansowy (koszty utraconej 
sprzedaży). 

Istotne zagrożenia wynikające z ręcz-
nej metody inwentaryzacji wyróżnia też 
Jakub Czyżkowski. – Podczas realizacji 
procedury inwentaryzacji występuje 

kilka technicznych i organizacyjnych 
problemów. Dany rodzaj asortymen-
tu może leżeć w różnych częściach 
magazynu, może być spisywany przez 
różnych pracowników, sumowanie 
arkuszy może generować błędy (złe 
oznaczenie asortymentu, ilości – czy 
suma, czy cząstkowa). Jeśli spis jest 
rozciągnięty w czasie, często do-
chodzi do pomyłek polegających na 
wielokrotnym spisaniu tego samego 
asortymentu, bo w międzyczasie towar 
został przez kogoś innego przestawiony 
– komentuje wiceprezes firmy SENTE 
Systemy Informatyczne. 

Pomoc systemu WMS
Problem szybkiej, dokładnej 

i kompleksowej inwentaryzacji 
zaczyna się, gdy mówimy o magazy-
nach dużych, zwłaszcza wysokiego 
składowania. Jest w nich najczęściej 
od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu 
milionów sztuk towarów. – Ręczny 
spis z natury trwałby w nich wiele 
dni, byłby bardzo kosztowny i nie-
uzasadniony ekonomicznie. Każde 
zbyt długie wyłączenie magazynu 
to istotne straty dla przedsiębior-
stwa. W centrach logistycznych są 
to koszty ponoszone zarówno przez 
właściciela towarów, jak i opera-
tora magazynu. A w magazynach 
żywnościowych dochodzą terminy 
przydatności do spożycia. Zarządza-
nie takimi magazynami opiera się 
już wyłącznie na specjalistycznym 
oprogramowaniu – przekonuje Jan 
Krzysztof Fedorowicz (J.K.F.).

Przede wszystkim wykorzystanie 
terminali mobilnych do rejestracji 
danych zintegrowanych z systemem 
WMS pozwala na automatyzację pro-
cesu inwentaryzacji, a co za tym idzie 
– znaczne skrócenie prac i minimaliza-
cję ryzyka pomyłek. Użycie kolektorów 
czy terminali mobilnych pozwala na 
synchronizację, w czasie rzeczywistym 
(np. poprzez sieć bezprzewodową), 
danych z systemem WMS. – Pracow-
nik magazynu, przy użyciu skanera 
kodów kreskowych, ewidencjonuje 

CiąGŁość PRACY
– nowoczesne rozwiązania klasy wMs, typu astro 
wMs firmy Consafe Logistics, coraz częściej mają 
wśród swoich funkcjonalności rozbudowane moduły 
inwentaryzacji. Oprócz standardowej inwentaryzacji 
całego magazynu możliwe jest bieżące ewidencjono-
wanie zasobów magazynowych. wyrywkowa inwen-
taryzacja wybranych lokalizacji lub liczenie towaru po 
przekroczeniu zdefiniowanej ilości to czynności, które mogą być wykonywane niemal 
niezauważalnie, angażując pracowników w minimalnym stopniu. nieocenioną zaletą 
informatycznych narzędzi do inwentaryzacji jest fakt, że nie jest konieczne wstrzymywa-
nie pracy magazynu. to z kolei generuje duże oszczędności czasu i pieniędzy, które mogą 
być elementem przewagi konkurencyjnej. U jednego z naszych klientów czas inwentary-
zacji został skrócony z tygodnia do dwóch dni, bez wstrzymywania pracy.

Marcin Figlarek, Konsultant ds. logistyki i systemów WMS,
Consafe Logistics Sp. z o.o.
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MobiLNE CZYTANiE
– spisu poszczególnych lokalizacji/nośników dokonuje się za pomocą 
terminali przenośnych wyposażonych w czytnik kodów kreskowych. 
Mamy więc pewność, że pracownik spisuje właściwą lokalizację 
i właściwy produkt (nośnik). Jedyna informacja, jaką pracownik musi 
wpisać ręcznie, to ilość. po wykonaniu inwentaryzacji, analizę danych 
zgromadzonych za pomocą terminali wykonuje komputer. Operacja ta 
trwa znacznie szybciej niż ręczne przepisywanie i praktycznie eliminuje możliwość powstania błę-
dów. Dane zgromadzone podczas inwentaryzacji są również elektronicznie przesyłane do systemu 
finansowo-księgowego. na rynku dostępne są również aplikacje przeznaczone tylko do realizacji 
inwentaryzacji. są to rozwiązania przeznaczone dla firm, które nie chcą implementować systemu 
wMs, a chcą zoptymalizować wykonywany raz lub maksymalnie kilka razy w roku proces.

Jacek Liber, bCS Polska
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ilości towarów w znajdującym się 
w urządzeniu mobilnym odczytu in-
wentaryzacyjnego, a zliczony stan to-
waru od razu widoczny jest w systemie 
WMS. Wykorzystanie wspomnianych 
rozwiązań w zestawieniu z ręcznym 
spisem z natury zapewnia także nie-
porównywalnie większą wiarygodność 
danych oraz minimalizuje ryzyko wy-
stąpienia błędów – przekonuje Jakub 

Bieszke, starszy konsultant w Insoft 
Consulting. 

Porównanie stanu rzeczywistego i po-
łożenia towaru z ilościami i położeniem 
zaewidencjonowanym w systemie 
nadrzędnym oraz uzgadnianie ewentu-
alnych niezgodności (braki, nadwyżki) 
odbywa się w systemie klasy WMS 
automatycznie. Problem wiarygodno-
ści obliczeń dokonanych z pomocą 

narzędzi IT podkreśla Andrzej Bobiński, 
Prezes Zarządu Logifact Systems. – 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu 
urządzeń auto ID współpracujących 
z WMS, np. najpowszechniej używa-
nych terminali radiowych, przystosowa-
nych do odczytu kodów kreskowych. 
Systemy klasy WMS, oprócz tego, że 
wspierają identyfikację i liczenie sztuk 
towaru, powinny dysponować możliwo-
ścią kontroli poprawności przypisania 
w systemie WMS jednostki magazyno-
wej do adresu lokacji, w której się ona 
znajduje. Taka funkcjonalność pozwala 
wychwycić błędy nie tylko w suma-
rycznych ilościach sztuk, ale też błędy 
w ilościach sztuk przypisanych do po-
szczególnych jednostek magazynowych 
(np. palet) czy adresów magazynowych 
– tłumaczy nasz ekspert. 

Za „zamkniętymi drzwiami”?
Wyzwaniem dla wielu firm stoją-

cych przed koniecznością dokonania 
inwentaryzacji jest kwestia jak naj-
mniejszego wpływu procedur inwen-

MiLoWY KRoK
– po wdrożeniu wMs logistycy zawsze twierdzą, że 
wykonali krok milowy w realizacji inwentaryzacji. są 
zadowoleni przede wszystkim ze skrócenia czasu 
jej trwania i zmniejszenia ilości błędów, co ma 
nierozerwalny związek z tym, że wMs zbiera dane 
i automatycznie zapisuje w systemie już podczas 
liczenia. w procesie automatycznej identyfikacji 
asortymentu (np. przez kody kreskowe), wymagane 
są urządzenia mobilne (terminale magazynowe), które w nowoczesnych rozwiązaniach 
łączą się z systemem przez sieć wiFi, zapewniając ciągły dostęp do aktualnych danych.

Michał Czerwiec, Dyrektor ds. Rozwoju biznesu,
ELSE informatyczne Systemy Zarządzania

reklama
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taryzacyjnych na codzienną pracę 
magazynu. Przestoje bowiem zawsze 
powodują zakłócenia w sprawnej pracy, 
zwłaszcza komórek sprzedażowych 
w przedsiębiorstwie. Czy zatem prze-
prowadzenie inwentaryzacji wiąże się 
z koniecznością zamknięcia magazynu 
i całkowitego wstrzymania jego pracy?

Ustawodawca wymaga od przed-
siębiorcy, aby wiarygodnie przedstawił 
swoją sytuację majątkową i finanso-
wą, co w rozumieniu prawa wiążę 
się z rzetelnym skonfrontowaniem 
sprawozdania finansowego ze stanem 
rzeczywistym. Aby inwentaryzacja 
spełniła swoją podstawową rolę, tj. 
była prawidłowa, rzetelna i wiary-
godna, powinna zostać przeprowa-
dzona z zachowaniem terminów 
i częstotliwości określonej w „Ustawie 
o rachunkowości” (art. 26–27) oraz 
z zastosowaniem podstawowych jej 
zasad. – Jedną z takich zasad jest 
właśnie zasada tzw. „zamkniętych 
drzwi”, czyli polegająca na dokony-
waniu spisu, o ile to możliwe, przy 
zamkniętych drzwiach, co oznacza, że 
w czasie inwentaryzacji nie dokonuje 
się obrotu magazynowego. Pozwala to 
na niezakłócony przebieg prac inwen-
taryzacyjnych – mówi Aneta Janeczko 
(DataConsult).

W sytuacji gdy spis z natury dokony-
wany jest tylko raz do roku i obejmuje 
cały magazyn, taka sytuacja może mieć 
miejsce. Niemniej jednak całkowite 
zawieszenie pracy magazynu na czas 
inwentaryzacji zdarza się niezwykle 
rzadko. Istnieją sposoby umożliwiające 
dokonanie niezbędnych obliczeń przy 
zachowaniu niezbędnych ruchów towa-
ru wewnątrz stref składowania.

System WMS umożliwia inwenta-
ryzację częściową, jak i całościową. 
Dzięki zastosowaniu lokalizacji magazy-
nowych, odwzorowaniu ich w systemie 
oraz wykorzystaniu automatycznej 
identyfikacji towarowej zyskujemy 
pełną kontrolę nad stanami maga-
zynowymi. W każdej chwili można 
przeprowadzić szybką inwentaryzację 
danej grupy towarowej lub lokalizacji, 
otrzymując bieżące informacje o zaso-
bach. – W przypadku otrzymania nie-
zgodności, w łatwy sposób można dojść 
do tego, kto i kiedy dokonywał operacji 
magazynowych na danym towarze 
i jako ostatni potwierdził zgodność 
stanów. Świadomość stałego monitorin-
gu pracy magazynierów i sprawdzania 
zasobów, powoduje znaczny spadek 
strat z tytułu różnic inwentaryzacyjnych 
– zapewnia Aneta Janeczko.

Zasady prowadzenia spisu są 
uzależnione od reguł przyjętych w za-
rządzaniu dany magazynem. Zalety 
zachowania ciągłości pracy, możliwe 
dzięki zastosowaniu spisu poszcze-
gólnych lokacji, podkreśla Jakub 
Czyżkowski (SENTE). – System WMS 
ma przygotowany plan inwentaryzacji 
i w taki sposób zleca inwentaryzacje 
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DoPASoWANiE
– system wMs nie wymaga całkowitego wstrzymania 
pracy magazynu w trakcie przeprowadzenia pełnej 
inwentaryzacji magazynu, jednak dla zapewnienia 
zgodności zliczania ze stanem faktycznym czynność ta 
jest zalecana. w przypadku, gdy klientowi zależy, aby 
praca magazynu nie została przerwana, doradzamy, 
aby w odpowiedni sposób proceduralny i systemowy, 
zapewnił możliwość wydawania oraz przyjmowania towarów, natomiast zmiany ilości 
magazynowych odpowiednio zaewidencjonował w spisie z natury. w takim przypadku 
możliwe jest również przeprowadzenie inwentaryzacji częściowych, np. według danej 
grupy asortymentowej lub lokalizacji, które mogą złożyć się na pełne zinwentaryzowanie 
magazynu, a nie spowodują zablokowania całości zasobów.

Jakub bieszke, Starszy konsultant,
insoft Consulting
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kolejnych lokacji, by jak najszybciej od-
blokowywać do obrotu potrzebny asor-
tyment. Inwentaryzacja może odbywać 
się strefami (kwestie bezpieczeństwa), 
może też odbywać się w kolejności lo-
kacji, jakie zgłasza operator – wówczas 
lokacja jest blokowana w momencie 
rozpoczęcia jej spisu i natychmiast po 

skończeniu spisu odblokowywana – 
tłumaczy ekspert.

Specjaliści COMARCH SA pod-
kreślają funkcjonalności systemów 
WMS umożliwiające przeprowadzenie 
inwentaryzacji według określonych 
grup towarowych. Nowoczesne 
narzędzia informatyczne oferują taki 

model pracy, w którym prowadzenie 
inwentaryzacji nie wprowadza więk-
szych zakłóceń w regularnej pracy 
magazynu. – Proces inwentaryzacji 
odbywa się z wykorzystaniem arkuszy 
inwentaryzacyjnych, które mogą 
obejmować całość asortymentu, ale 
także określone grupy towarowe, czę-
ści tych grup lub nawet pojedyncze 
pozycje w asortymencie. Dzięki temu 
możliwe jest zorganizowanie inwen-
taryzacji w taki sposób, że w danym 
momencie inwentaryzowany jest 
np. tylko wybrany regał czy sektor 
w magazynie lub równie dobrze tylko 
jedna półka czy alejka w sklepie 
detalicznym. Korzyść polega na 
możliwości niezakłóconego kontynu-
owania codziennej działalności nawet 
w specyficznej sytuacji, jaką jest 
okresowa inwentaryzacja – wyjaśnia 
Edyta Kozek, Business Development 
Manager w COMARCH SA.

 
Michał Klecha
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SZYbCiEJ i TANiEJ
– wbrew pozorom, inwentaryzacja z wykorzysta-
niem narzędzi informatycznych wcale nie musi być 
droga, a biorąc pod uwagę oszczędność czasu oraz 
zwiększoną efektywność, bywa nawet tańsza od 
tradycyjnej. w naszej ofercie odnaleźć można nie tylko 
systemy wMs z rozbudowaną funkcją inwentaryzacji, 
ale również systemy inwentaryzacyjne operujące 
samodzielnie, umożliwiające transfer danych w obie strony. Dla przedsiębiorstw, które 
nie chcą inwestować w sprzęt do inwentaryzacji, możemy zorganizować jego wypo-
życzanie, a dla jednostek chcących skorzystać z usługi outsourcingu inwentaryzacji 
przeprowadzamy kompletny proces.

Jędrzej iglewski, Wiceprezes Zarządu,
HiT-Kody Kreskowe
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