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Mērķis: 
Uzlabot piegādes ķēdes efektivitāti, vienlaicīgi samazinot 
krājumu izmaksas. 

Uzdevumi:
• Sinhronizēt daudzešelonu taktisko plānošanu 

piegādes ķēdē attiecībā uz produktiem brieduma 
fāzē.

• Pilnveidot pieprasījuma prognozēšanu produktu 
ieviešanas tirgū un izņemšanas no tirgus fāzēs.

• Pilnveidot produkta dzīves cikla koordinēšanu ar pār-
ejas automātisku noteikšanu starp dažādām fāzēm un 
plānošanas politikām piegādes ķēdē.

Projekta apraksts:
Eclips ir zinātniski pētniecisks projekts ar mērķi izstrādāt 
pieejas uzņēmumu labākajām praksēm un paplašināt 
akadēmisko līdzdalību piegādes ķēdes vadībā. Projekta 
seši partneri pārstāv rūpniecības, izglītības un konsultāciju 
jomas. Projekta mērķis ir izstrādāt programmatūras rīku 
komplektu, kuru varētu izmantot, lai optimizētu piegādes 
ķēdes posmus attiecībā uz katru no produkta dzīves 
cikla fāzēm: produkta ieviešanas, brieduma un krituma 
fāzes. Imitācijas modelēšana tiek plaši izmantota dažādās 
Eclips projekta izpildes stadijās, sākot ar atbalstu lēmumu 
pieņemšanai un piegādes ķēdes procesu optimizēšanu, 
izstrādāto metožu testēšanā līdz pat izstrādāto pieeju 
lietošanas apmācībai.

Projekta rezultāti:
Projekta svarīgākie rezultāti ietver piegādes ķēdes vadības 
metožu un to realizējošo algoritmu izstrādi, realizāciju un 
praktisko aprobāciju: 
• pieprasījuma prognozēšanai produkta dzīves cikla 

pārejas fāzēm; 
• pārslēgšanai starp dažādām produkta dzīves cikla 

fāzēm; 
• efektīvas plānošanas stratēģijas izvēlei;
• piegādes ķēdes cikliskā plāna optimizācijai.

Pētījuma rezultāti pierādīja, ka cikliskās plānošanas 
priekšrocības nodrošina līdz aptuveni 30% krājumu 
samazinājumu ātri realizējamiem produktiem.

Izstrādāto pieeju un metožu ieviešana reālos uzņēmumos 
ļauj:
• noteikt pieprasījuma tendenci un izstrādāt prognozes 

detalizētākā līmenī, kas uzlaboja uzņēmuma reakciju 
uz pieprasījuma dinamiku (uzņēmumā „Van de Velde”).

• izvairīties no krājumiem starp piegādes ķēdes ešeloniem 
(uzņēmumā „PLIVA-Lachema Diagnostika”).

• samazināt piegādes ķēdes krājumus par aptuveni 19% 
(uzņēmumā „Huntsman Advanced Materials”).

• uzlabot plānošanas prognožu kvalitāti un vienkāršot 
plānošanas procesu (uzņēmumos „PLIVA-Lachema Di-
agnostika” un „Huntsman Advanced Materials”).

Rīgas Tehniskās universitātes iegūtie zinātniskie rezultāti ir 
atspoguļoti 32 publikācijās tai skaitā 1 grāmatas nodaļā, 3 
žurnālu rakstos un 28 publikācijās starptautisko zinātnisko 
konferenču rakstu krājumos, kā arī 4 promocijas darbos.
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2. att. Produkta ieviešanas tirgū un izņemšanas no tirgus 
prognozēšanas vispārēja procesa shēma 

	  

3. att. Imitācijas modelēšanā bāzēta piegādes ķēdes 
cikliskās plānošanas daudzešelonu parametru optimizācija

	  


