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SATUERCA GROUP 
Branża: Automotive 
 

• Fima hiszpańska obsługująca przemysł samochodowy 
• Zatrudnienie całkowite to 135 pracowników 
• €39 milionów obrotu rocznie 
• 2 fabryki w Hiszpanii i 1 w Rumunii 

 
Rozpoczęcie ścieżki Demand Driven: maj 2013 
 
Sytuacja przed wdrożeniem DDMRP: 

• Planowanie zostało zdefiniowane jako krytyczny proces biznesowy w firmie 
• Prognozy i zamówienia sprzedaży zmieniające się nawet w terminie wysyłki 
• Problemy z ciągłością i terminowościa dostaw komponentów i surowców 
• Codzienna konsumpcja materiału ze składu konsygnacyjnego 

 
Potrzeba zmiany procesów w kierunku: 

• Metody pracy umożliwiającej kontrolowanie informacji w rytmie dziennym 
• Rozwiązania umożliwiającego realną kontrolę wielkości zapasów 
• Sprawnego wychwytywania zapotrzebowania z prawdziwym zleceń produkcji 
• Mechanizmu do tworzenia zamówień we właściwym momencie w czasie 
• Wyraźnego rozróżnienia, które indeksy wymagają kontrolowania i reakcji 

 
Krótka historia planowania w SATUERCA GROUP: 

• Do 2012 – planowanie opierała się na pracy i analizach jednego planisty 
• 2013 – planowanie odbywało się w Excelu 
• Wrzesień 2013 – rozpoczęcie planowania według metody DDMRP w dedykowaym 

narzędziu IT 
 

 

„Uwzględniamy tylko prognozy i zamówienia w 
ustalonym horyzoncie. Za prawdziwy popyt uważamy 

zamówienie, które potwierdziliśmy klientowi” 
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Specyfika klientów i produktów: 
 

Kategorie Klient A Klient B Klient C 

Prognozy 
Dzienne prognozy 

na kolejne 3 
miesiące 

Tygodniowe 
prognozy na kolejne 

6 miesięcy 

Tygodniowe 
prognozy na kolejne 

9 miesięcy 

Zamówienia Z 1-dniowym 
wyprzedzeniem 

Codzienna 
konsumpcja z 
konsygnacji 

Zamówienia 
tygodniowe 

Jakość prognozy 
Jakość oceniana 

jako „całkiem 
dobra” 

Zła jakość prognozy 
Tylko pierwszy 

tydzień jest 
wiarygodny 

Czas realizacji 10 dni 20 dni 15 dni 

Zapasy Na surowcach i 
wyrobach gotowych 

Problemy ze 
skokami popytu 

Znacząca ilość 150 
indeksów 

 

 
Wyzwanie planistyczne firmy: 
 
• Niedokładne i zmienne sygnały dotyczące popytu 
• Nieustanne zmiany planu i harmonogramów produkcji 
• Wysoki poziom zapasów półfabrykatów i producji w toku 
• Codzienna walka o utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta 
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Wyniki po wdrożeniu metody DDMRP: 
 

• Redukcja dotychczasowych częstych zmian produkcyjnych 
• Poprawiona dostępność i wykorzystanie zdolności produkcyjnych na maszynach 
• Planowanie w rytmie tygodniowym, gdzie plan jest sumiennie realizowany 
• Codzienne wykorzystanie kluczowych informacji pozwala na płynne reagowanie 
• Wszystkie instalacje są wykorzystywane w sposób bardziej efektywny utrzymując 

nadal wysoki poziom obsługi klienta 98% 
• Nowa zasada dotycząca tego, że zapas w buforze jest dostępny dla dowolnych 

zamówień i zleceń 
 

Wymierne korzyści z wdrożenia DDMRP: 
 

• Zwiększenie sprzedaży o €1 milion w ciągu roku 
• Globalne obniżenie zapasów o 30% 
• Zwiększenie dostępnych mocy produkcyjnych o 20% 
• Uzyskanie bezcennej synchronizacji między planowaniem, zakupami i produkcją 
• Zwinność umożliwiająca podejmowanie bardzie ryzykownych decyzji 

 
 

 

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


