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DOMUS Line 
Branża: Oświetlenie 

 
• Międzynarodowa firma z siecią sprzedaży w ponad 70 krajach  
• €19 milionów obrotu rocznie 
• 36 tysięcy linii zamówieniowych i 1,42 miliona wysłanych SKU rocznie 
• Projektowanie i produkcja urządzeń i instalacji oświetleniowych 

 
Rozpoczęcie ścieżki Demand Driven: marzec 2018 
 
Struktura i zróżnicowanie produktów: 
 

• Ciągły wzrost ilości różnych produktów i ich wariantów oferowanych klientom 
• Krótki cykl życia produktu ze względu na oczekiwaną inowacyjność, nowy design 
• Całkowity czas realizacji sięga 4 miesięcy i jest znacznie dłuższy niż oczekiwany 

termin dostępności i dostawy do klienta 
• 20% produkcji MTS (Make to Stock) i 80% MTO (Make to Order) z utrzymywaniem 

zapasów na surowcach 
• Wyroby gotowe: 7200 SKU + liczne kastomizacje 
• Półfabrykaty: 1800 SKU, surowce i części zakupowe: 6000 SKU 

 
Charakterystyka środowiska biznesowego przez DDMRP: 
 

• Ekstremalna zmienność i nieprzewidywalność popytu 
• Kapryśni, nieprzywidywalni klienci z coraz większymi oczekiwaniami 
• Kolejne zapytania i oczekiwania kastomizacji produktów i usług 
• Niewiarygodni dostawcy z bardzo długimi czasami realizacji 
• Ciągłe ciśnienie na redukcję zapasów operacyjnych 

 

 

„Zrozumienie bieżącego kontekstu, w jakim znalazł 
się biznes, zmusiło management do przedyskutowania 

pomysłu na skuteczność działania w przyszłości.” 
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Fazy wdrożenia: 
 

• Marzec 2018 - Faza 1: Proof of Concept (PoC) 
o Ocena stanu bieżącego za pomocą mapowania procesów 
o Symulacja procesów z wykorzystaniem danych historycznych 
o Transfer podstawowej wiedzy odnośnie metody DDMRP 

 
• Kwiecień 2018 - Faza 2: Uruchomienie testowe (PILOT) 

o Warsztaty strategicznego pozycjonowania zapasów 
o Modelowanie buforów, doskonalenie modelu 
o Realizacja planów DDMRP oraz reagowanie na bieżąco  

 
• Grudzień 2018 - Faza 3: Rozszerzenie wdrożenia (ROLL OUT) 

o Powtórzenie aktywności z modelowania i doskonalenia modelu 
o Poszerzenie wdrożenia na wszystkie produkty i wszystkie zakłady 

 

Osiągnięte wyniki: 

 
Wskaźnik operacyjny Wynik w marcu 

2018 
Wynik w marcu 

2019 

Średni czas tygodniowo na planowanie 
materiałów 16 godzin 4 godziny 

Stres organizacji związany z mocnym 
wzrostem sprzedaży (22% YoY) 

Organizacja 
działająca w stresie 

Organizacja 
pracująca stabilnie 

Średni czas odpowiedzi na zamówienie z 
działu sprzedaży 7 dni 1 dzień 

Procent spóźnionych wysyłek względem 
zadeklarowanych terminów 4% (20 / 500) 0,5% (3 / 600) 

Procent krytycznych dostaw indeksów z 
bardzo długim czasem realizacji 25% (20 / 80) 12,5% ( 10 / 80) 
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Podsumowanie wyników: 
 
• Średni czas tygodniowo na planowanie materiałów 

o 2 osoby dedykowane do sprawdzania rekomendacji MRP i ich korygowania 
zostały dzięki odchudzeniu procesu przekwalifikowanie do innych zadań 

o Aktualnie operacja zajmuje 1 osobie 50% dostępnego czasu 
• Średni czas odpowiedzi na zamówienie z działu sprzedaży 

o W poprzednim systemie planowania odpowiedź była dwuetapowa - pierwszy 
etap (zgrubny) w ciągu 1 dnia i drugi (szczegółowy) w ciągu kolejnych 7 dni 

o Po usprawnieniu cały proces zajmuje tylko 1 dzień 
• Procent spóźnionych wysyłek względem zadeklarowanych terminów 

o Opóźnienia mierzone są w rytmie tygodniowym i raportowane do sprzedaży 
o Wskaźnik poprawił się 8x przy 3x wzroście realizowanych linii wysyłkowych 

• Procent krytycznych dostaw indeksów z bardzo długim czasem realizacji 
o Wskaźnik dotyczy dostaw z Dalekiego Wschodu składających się z 80 indeksów 

w dostawie, gdzie każdy indeks uważany jest za krytyczny dla produkcji 
o Stopień dostaw krytycznych komponentów został zredukowany o 50% 

 

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


