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Projekty

Jacek Olszewski

Senior Principal w Miebach Consulting

Miebach Consulting

• 20 lat doświadczenia w konsultingu i projektowaniu

+ 11 lat w projektowaniu i generalnym wykonawstwie dla przemysłu

• Kierownik i sponsor projektów koncepcyjnych, detalicznych, nadzorów 

nad realizacją i transformacji łańcuchów dostaw

• Autor wykładów i szef sekcji Material Flow Processes platformy

e-learningowej Grupy Miebach

• FMCG retail

• Hi-Tech

• Odzież

• Części zamienne, aftermarket

• Produkcja (m.in. branża lotnicza)

• Napoje

• Farmacja

• E-commerce

• Polska

• Niemcy

• Włochy

• Szwajcaria

• Belgia

• Rosja

• Litwa

• Ukraina

• Arabia Saudyjska

• Urugwaj

• Azja Centralna
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Doskonałość operacyjna

Przemyślany project management oraz 

dopasowane rozwiązania zwiększające 

efektywność całej organizacji

Inżynieria & Realizacje

Obiektywne i niezależne 

wsparcie projektowe dla 

rozwiązań automatycznych

Transformacja łańcucha dostaw

Holistyczne podejście do łańcucha dostaw, 

adaptacja do potrzeb biznesu w celu 

zagwarantowania optymalnego rozwoju

• Zarządzanie zmianą

• Optymalizacja zapasów

• Projektowanie sieci & 

Powierzchni produkcji 

• Rozwój organizacyjny

• Projektowanie 

procesów i systemów 

IT 

• S&OP 

• Ocena łańcucha 

dostaw

• Przejrzystość 

łańcucha dostaw

• Projektowanie magazynów

• Integracja logistyki z budową

• Plan zagospodarowania terenu

• Logistyka produkcji

• Zarządzanie projektem

• Symulacje

• Planowanie transformacji

• Zarządzanie Go Live

• Strategia IT

• Rozwój & analiza porównawcza KPI

• Audyt operacyjny

• Make-or-Buy

• Szkolenia & Coaching 

• Optymalizacja transportu

380 5124
Start

1973
Pracownicy Biura Obroty 2019 (mln €) 

Miebach Consulting for your Supply Chain Excellence
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Digital Twin to wirtualny odpowiednik symulujący rzeczywisty obiekt 

(materialny lub niematerialny). 

Miebach Consulting

Symulowanym obiektem może być zakład produkcyjny, centrum 

logistyczne, ale również np. całe miasto lub region.

Cyfrowy model

Rzeczywisty system
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Co możemy symulować?

Zastosowanie:

• Projektowanie nowych obiektów 

(Greenfield)

• Projektowanie rozbudowy

• Optymalizacja procesów

• Reorganizacja i restrukturyzacja

• Tuning

• Scenariusze, zarządzanie proaktywne

Logistyka produkcji Łańcuch dostaw ZapasyProdukcja

Techniki składowania Systemy kompletacji Transport wewn.Centra logistyczne

Ruch pojazdów Przepływy ludzi Animacje 3D Dane

Miebach Consulting
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Symulacja przynosi szczególne korzyści, gdy…

• zastosowano nowe, słabo znane, technologie.

• osiągnięto granice możliwości statycznych metod 

analitycznych

• złożone interakcje między komponentami 

technologicznymi utrudniają zrozumienie, jak 

pracuje cały system.

• przeprowadzenie eksperymentu na rzeczywistym 

systemie jest niemożliwe lub zbyt kosztowne.

• istnieje niepewność co do danych wejściowych i 

ich wpływu na wyniki.

• statyczna analiza wielu alternatywnych 

scenariuszy pracy systemu jest zbyt długotrwała, 

żmudna i kosztowna

Testy

Porównanie

Zrozumienie

Definicja

Obserwacja

Optymalizacja

Wizualizacja

Idee

Miebach Consulting
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Cyfrowy wcześniak i cyfrowy bliźniak

• „Proof of Concept“ 

• Określenie dynamicznych 

parametrów dla 

komponentów 

technologicznych

• Przepustowości stref 

funkcyjnych

Symulacja koncepcji

Eksploatacja

• Weryfikacja funkcjonalna i 

wydajnościowa

• Analiza wrażliwości

• Wymagania dotyczące 

przepływu materiałów dla 

dokumentacji przetargowej

• Opracowanie i zatwierdzenie 

strategii magazynowych

Symulacja rozwiązania

do realizacji

Symulacja – „cyfrowy wcześniak” Digital Twin – „cyfrowy bliźniak”

• Testowanie różnorodnych strategii 

realizacji zleceń, fal, itp.

• Planowanie personelu, obsada 

stanowisk roboczych 

• Przypisanie artykułów do stref 

magazynowych

Tuning, zarządzanie proaktywne

Miebach Consulting

RealizacjaPrzetarg
Projekt 

detaliczny
KoncepcjaStrategia
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Symulacja: właściwe decyzje dzięki przejrzystości i zrozumieniu 

skomplikowanego systemu

Cele i korzyści symulacji:

• Wydajność

• Wykorzystanie technologii

• Elastyczność

• Skalowalność

• Serwis logistyczny

• Niezawodność planowania

Rośnie:

• Zaangażowanie personelu

• Zajęta powierzchnia

• Koszty

• Czasy przebiegów

Spada:

Zabezpieczanie decyzji

Zwiększenie niezawodności planowania

Stworzenie solidnej podstawy do podejmowania decyzji

Określanie dynamicznych kluczowych danych liczbowych (np. 

wykorzystanie mocy produkcyjnych, obłożenie, przepustowość, 

czasy realizacji) 

Weryfikacja skutków zdarzeń losowych

Identyfikacja i eliminacja wąskich gardeł 

Testowanie metod poprawy sytuacji bez ryzyka pracy „na żywym 

organizmie”

Badanie zachowania się systemu przy zmiennych czasach 

przestoju i różnych parametrach procesu.

Miebach Consulting
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Cyfrowy bliźniak: niezrównane możliwości monitorowania, 

diagnozowania i optymalizacji procesów i przepływów materiałów

Miebach Consulting

Analiza Ex AnteAnaliza Ex Post

• Analiza danych historycznych i 

ciągłe doskonalenie

• Badanie związków 

przyczynowo-skutkowych

• Analiza wykorzystania mocy 

produkcyjnych, produktywności, 

czasu przepustowości, czasu 

oczekiwania, itp.

• Analiza zmian w wydajności

• Wirtualna dyspozytornia – tworzenie prognoz 

podczas bieżącej działalności, np. zmiany w 

strukturze ilościowej, ramp-up, udział zamówień 

jednosztukowych, itp.

• Planowanie i kontrola działań

• Planowanie fal kompletacyjnych, optymalizacja 

strategii

• Planowanie personelu - przesuwanie zasobów i 

analiza wpływu

• Analiza przestojów spowodowanych planowanymi 

przerwami na prace konserwacyjne

 Systematyczna zmiana parametrów prowadzi do 

zwiększenia wydajności i obniżenia kosztów

Wąskie gardła

TERAZ



Od zarządzania reaktywnego do zarządzania 

proaktywnego

Co się dzieje?

• Dane historyczne

• Dane bieżące

Analiza 

deskryptywna

Dlaczego to się dzieje?

• Analiza danych

• Analiza wizualna

Analiza 

diagnostyczna

Co się wydarzy?

• Prognozy

• Analizy trendów

Analiza 

predyktywna

Co powinniśmy zrobić?

• Symulacja

• Optymalizacja

Analiza 

preskryptywna

• Raporty

• Statystyki

• Pulpity

• Zestawienia 

porównawcze

• Wizualizacja

• Data Mining

• Narzędzia analityczne

• Modele statyczne

• Cyfrowy bliźniak

• Sensory danych

• Sztuczna inteligencja
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Przykład 1 „Cyfrowy wcześniak”

Centrum Dystrybucyjne XPO: obsługa e-commerce dla H&M, Polska

Miniload:

• Maksymalna dynamiczna 

przepustowość?

Przenośnik IN + sequencer:

• Przepustowość?

• Strategia uwalniania kartonów?

2

1

Pick Tower:

• Przepustowości 

przenośników?

• Wpływ niezbalansowanej 

kompletacji na bufory?

Wave Planning:

• Wielkość fali?

• Optymalny udział 

dynamicznego bufora 

sortera vs. Pick Tower

3

4
Pouch Sorter:

• Maksymalna dynamiczna 

przepustowość?

Bufor pojemników:

• Dymensjonowanie 

bufora?

• Strategia zapełniania linii 

bufora?

• Przepustowość?

5

6

Dispatch Sorter:

• Przepustowość?

Pakowanie:

• Przepustowość 

przenośników dla paczek?

7

Zwroty:

• Optymalna ilość szt./karton?

• Szczyt zatowarowania zwrotów?

8

9
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Przykład 1 Centrum Dystrybucyjne XPO

Sequencer



13

Przykład 2 „Cyfrowy bliźniak”

Centrum dystrybucyjne Binzagr: artykuły higieniczne, Arabia Saudyjska

Zarządzanie magazynem (WMS)

System nadrzędny (ERP)

Parametry:

• Dane transakcyjne

• Dane artykułów

• Personel

• Strefy magazynowe

• Obsada personelem

• Przemieszczane obiekty

• Strategie

KPI:

• Czasy przebiegów

• Przepustowości

• Obciążenia

Cel: zintegrowanie wszystkich istotnych danych i parametrów 

w modelu, tak aby możliwe było budowanie scenariuszy.

Wymiana danych

Model pracuje w tle

(od użytkownika nie jest wymagana 

wiedza ekspercka z modelowania

i symulacji)
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Mamy narzędzie Digital Twin…

…i zderzamy się z codzienną rzeczywistością

• Stan rzeczywisty stale odbiega od 

danych w systemie

• Niezrozumiała, niekompletna lub 

brakująca dokumentacja

→ Błędne wnioski i decyzje

Cyfrowy bliźniak będzie dostarczał bazę do decyzji 

tylko, gdy będzie karmiony dobrymi danymi!

Miebach Consulting

AktualneKompletne

Poprawne

Spójne

Obowią-

zujące

Dane muszą być…
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Miebach Consulting – The Supply Chain Engineers

Miebach Consulting Sp. z o.o.

www.miebach.com

Wrocławska 8

44-100 Gliwice

Poland 

Tel.: +48 32 43 00 419
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or registered licenses from Shutterstock. Any copying can cause violations of copyright.

Miebach Consulting Group:

Bangalore, Barcelona, Berlin, Bogotá, Buenos Aires, Dammam, Dubai, Frankfurt, 

Gliwice, Guatemala City, Indianapolis, Leuven, Lima, Madrid, Milano, Mexico City, 

Montreal, München, Oxford, Paris, Santiago de Chile, São Paulo, Shanghai, Zug

Miebach Consulting

Jacek Olszewski

Senior Principal

Gliwice

Tel.: +48 32 43 905 63

Mobile: +48 519 686 424 

olszewski@miebach.com


