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BIOMERIEUX 
Branża: Biotechnologia 

 
• Diagnostyka in vitro oraz mikrobiologia 
• Zatrudnienie powyżej 10 000 pracowników globalnie 
• €2,3 miliarda obrotu rocznie 
• 4 zakłady produkcyjne, 3 centra dystrybucyjne 

 
Rozpoczęcie ścieżki Demand Driven: październik 2015 
 
Motywacja do zmiany myślenia na Demand Driven: 
 

• Tylko 51% zgodności prognoz sprzedaży dla Wyposażenia 
• Brak prognozowania lub bardzo wysoki błą prgnozy dla Części zamiennych 
• S&OP na poziomie centralnym, lokalnie skupienie na kosztach, brak zwinności 

 
Fazy wdrożenia: 
 

• Krok 1: Pierwsze szkolenia Demand Driven Planner – Listopad 2015 
• Krok 2: Rozpoczęcie projektu DDOM i wybór narzędzia – Październik 2017 
• Krok 3: Warsztaty symulacyjne oraz pozycjonowania – Listopad 2017 
• Krok 4: Przygotowanie narzędzia planistycznego – Grudzień 2017 
• Krok 5: Kick-off projektu wdrożeniowego – Styczeń 2018 
• Krok 6: Warsztaty implementacyjne we wszystkich fabrykach – Luty 2018 
• Krok 7: Audity przestrzegania nowych procesów – Kwiecień 2018 
• Krok 8: Zamknięcie projektów i potwierdzenie procesów – Czerwiec 2018  

 
Ponad 3 lata ciężkiej pracy od pierwszego zapoznania z metodą do sukcesu. 

 

 

„Firma pomiędzy krokiem 1 a krokiem 2 podjęła 
świadomą decyzję, że zamierza zmienić sposób 
funkcjonowania na myślenie Demand Driven” 
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Osiągnięte wyniki: 

• Poziom obsługi klienta mierzony terminowością wysyłek OTIF 
o OTIF 100% dla Wyposażenia od stycznia 2018 bez przerwy 
o OTIF w zakresie 90-94% dla Części zamiennych – wzrost o 10% 

• Czas realizacji Leadtime 
o Redukcja LT z 70 dni do zaledwie 18 dni dla Wyposażenia 

• Wartość magazynowych zapasów Inventory 
o Całościowa redukcja zapasów zakładach i centrach o 25% 

 
 

Inne korzyści wynikające z wdrożenia DDMRP w organizacji: 

• Rozmawianie wspólnym językiem 
o W ramach pojedynczych jednostek biznesowych między działami 
o Pomiędzy zakładami produkcyjnymi a centrami dystrybucyjnymi 

• Wspólna definicja klienta 
o Ujednolicenie celów biznesowych dzięki skupieniu się wszystkich działów i 

funkcji w organizacji na prawdziwym popycie klientów 
• Standaryzacja procesów 

o Ten sam sposób planowania, kontroli realizacji, czynności 
administracyjnych w różnych jednostkach geograficznych 

 

Kluczowe czynniki sukcesu: 

• Szkolenia i certyfikacja wszystkich zaangażowanych pracowników, co skutkowało 
pełnym zrozumieniem zasad planowania i ustalania priorytetów na wszystkich 
poziomach zarządzania 

 
• Zakres wdrożenia z dużym potencjałem na wynik, co osiągnięto wybierając dwie 

podstawowe grupy produktów, w tym: 
o Produkty szybkorotujące 
o Z wyraźną sezonowością 
o Oznaczające 536 SKU surowców 
o SKU znajdujące się na 8 poziomach BOM 
o 142 SKU części zamiennych 
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Przyjęte sposoby radzenia sobie z oporem przed „nowym”: 

 
Dział / Funkcja w 
organizacji 

Dominujące podejście 
przed projektem 

Przyjęta strategia wdrożeniowa 
Demand Driven 

   

PRODUKCJA 
„Najważniejsze są wyniki 

OEE oraz koszty 
standarowe” 

• Brak wywierania ciśnienia na 
koszty standardowe przez 6 
miesięcy 

• Szczegółowe monitorowanie 
wyników i wyjaśnianie 

ZAKUPY 

„Skąd się biorą te 
punktowe wzrosty 
zamówień i po co 
zmiejszać MOQ” 

• Poszerzona komunikacja i 
wspólna edukacja Demand 
Driven 

• Zarządzanie buforami zgodnie 
z przyjętymi zasadami 

JAKOŚĆ 
„Temat Demand Driven 

na pewno mnie nie 
dotyczy” 

• Poszerzona komunikacja i 
wspólna edukacja Demand 
Driven 

• Wyraźne ustalanie 
priorytetów przez status 
buforów 

CONTROLLING 
„OEE! Zamierzacie 

zwiększyć zapasy? Jaki 
jest zwrot z inwestycji?” 

• Poszerzona komunikacja i 
wspólna edukacja Demand 
Driven 

• Przestawienie celów 
przyspieszenia obrotu 
gotówką i business case 

LOGISTYKA 
„To na pewno wpłynie na 

zwiększenie ilości i 
kosztów transportów” 

• Poszerzona komunikacja i 
wspólna edukacja Demand 
Driven 

• Wyraźne ustalanie 
priorytetów przez status 
buforów 
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Kolejne zaplanowane kroki wdrożeniowe: 

• 2019 
o Uzupełnić brakujące interfejsy IT 
o Osiągnąć poziom dojrzałości procesu DDS&OP 
o Wprowadzić wszystkie wspólne SKU w centrach do DDMRP 

• 2020 
o Przełączyć drugi i trzeci zakład produkcyjny do modelu DDOM 
o Uruchomić wszystkie Części zamienne w centrach w ramach modelu DDOM 
o Zintegrować DDOM oraz proces DDS&OP ze strategicznym Adaptive S&OP 

• 2021 
o Zarządzać wszystkimi centrami dystrybucyjnymi i VMI przez DDMRP 
o Rozważyć poszerzenie wdrożenia na nowe produkty (reagenty) 
o Wykonać przegląd dostępnego software IT i zaplanować zmiany 

 
 

 
 
 
 
 
 
Niniejsze podsumowanie zostało przygotowane na podstawie materiałów Demand 
Driven Institute. Najnowsze studia przypadku i świadectwa wdrożeń dostępne na 
demanddriveninstitute.com. 
  


