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Czy możliwe jest, aby kierownik lub prezes przedsiębiorstwa mógł odbyć

podróż po kilku oddziałach swojej fi rmy zlokalizowanych w różnych częś-

ciach świata w przeciągu zaledwie kilku godzin? Czy można zidentyfi kować 

niedoskonałości i potencjalne zagrożenia już na etapie projektowania i pla-

nowania procesów? Wreszcie, czy możliwe jest uzyskanie pewności, że pro-

ponowane usprawnienie pozwoli na uzyskanie wymiernych korzyści dla

przedsiębiorstwa? Aby móc odpowiedzieć twierdząco na wszystkie trzy po-

stawione tutaj pytania, konieczne jest stosowanie nowoczesnych pakietów

symulacyjnych, wśród których prym wiedzie FlexSim 3D Simulation Software

oferowany przez FlexSim InterMarium Sp. z o.o.

Granie w symulacje
Czwarta rewolucja przemysłowa napędzana jest przez

rozwój nowych technologii, wśród których istotną pozycję 
posiada nowoczesne oprogramowanie symulacyjne

F
lexSim 3D Simulation Software to po-

tężny, nowoczesny pakiet symulacyj-

ny umożliwiający modelowanie, symula-

cję oraz optymalizację złożonych procesów 

zachodzących w przedsiębiorstwach. Naj-

częściej wspieranymi przez to oprogramowa-

nie obszarami działalności przedsiębiorstw są: 

produkcja, logistyka oraz usługi. Narzędzie to, 

dzięki technologii OpenGL, wykorzystywanej 

głównie przez producentów gier komputero-

wych, umożliwia budowę modelu trójwymiaro-

wego oraz realistyczną wizualizację procesów.

Na pierwszy rzut oka proces budowy mode-

lu przypomina grę komputerową The Sims. 

W przeciwieństwie jednak do gier kom-

puterowych procesowi budowy modelu 

fo
t.:

 F
le

xS
im



= 51 =

Kaizen (25), nr 2, marzec – kwiecień 2017

= 51  =

symulacyjnego w FlexSim przyświeca kon-

kretny cel, którym jest uzyskanie wymiernych, 

materialnych korzyści. Analogia do najlepiej 

sprzedającej się w historii gry na komputery 

osobiste nie jest jednak przypadkowa – rea-

listyczna wizualizacja procesów stanowi do-

datkowy walor szczególnie ważny dla menad-

żerów i inżynierów młodego pokolenia.

Proces budowy modelu symulacyjnego

w FlexSim polega na nanoszeniu odpowied-

nich obiektów na płaszczyznę modelu tech-

niką „drag and drop” („przeciągnij i upuść”),

a następnie odpowiednim łączeniu tych

obiektów w system, zgodnie z logiką prze-

pływu i dalszej jego parametryzacji. Łatwość

w obsłudze oraz przyjazny interfejs użytkow-

nika sprawiają, że wystarczy kilka chwil, aby

zbudować swój pierwszy model symulacyj-

ny. Dostępne biblioteki obiektów zostały za-

projektowane w taki sposób, aby umożliwić

użytkownikowi wierne odwzorowanie właści-

wości poszczególnych składowych rzeczywi-

stego systemu, przy jednoczesnym zachowa-

niu pełnej kontroli nad strukturą tworzonego

modelu. Możliwe jest ponadto tworzenie

własnych bibliotek obiektów 3D, dostosowa-

nych do indywidualnych, unikalnych potrzeb, 

czy też budowa modeli w oparciu o istnieją-

ce, zaimportowane plany CAD.

Już sama nazwa oprogramowania FlexSim

sugeruje jego niesamowitą elastyczność, co

w połączeniu z ogromnymi możliwościami

obliczeniowymi plasuje go w czołówce pro-

gramów symulacyjnych. Rozbudowana war-

stwa numeryczna pozwala uzyskiwać nie-

jednokrotnie zaskakujące rezultaty zarówno

poprzez analizę wybranych scenariuszy, jak

i pełny przegląd przestrzeni możliwych roz-

wiązań. Wbudowany moduł OptQuest®

umożliwia uzyskanie rozwiązania optymalne-

go lub zbliżonego optymalnemu w stosun-

kowo krótkim czasie. Moduł Eksperimenter 

pozwala powtórzyć eksperyment symula-

cyjny zadaną liczbę razy, ustalaną indywidu-

alnie w zależności od złożoności problemu

oraz stopnia zmienności poszczególnych pa-

rametrów go opisujących. Wreszcie moduł

ExpertFit® umożliwia odwzorowanie natural-

nej zmienności modelowanych procesów po-

przez dopasowanie odpowiednich rozkła-

dów teoretycznych do danych empirycznych.

Analizę wyników przeprowadzonych ekspe-

rymentów symulacyjnych ułatwiają ponadto

dodawane do modelu wybrane wykresy i sta-

tystyki generowane w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie FlexSim może sta-

nowić istotny aspekt konkurencyjności

FlexSim 3D Simulation Software to pa-
kiet symulacyjny umożliwiający mode-
lowanie, symulację oraz optymaliza-

cję złożonych procesów zachodzących 
w przedsiębiorstwach. Najczęściej wspie-

ranymi przez to oprogramowanie ob-
szarami działalności przedsiębiorstw 
są produkcja, logistyka oraz usługi.
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przedsiębiorstw z niego korzystających, nie

mogą zatem dziwić nagrody jakie za ten pro-

dukt otrzymuje jego wyłączny dystrybutor na

terenie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 

– fi rma FlexSim InterMarium Sp. z o.o. z Kra-

kowa, kierowana przez dr. Witolda A. Cempe-

la. Spośród licznych nagród i wyróżnień naj-

cenniejszą wydaje się być Nagroda Główna

w konkursie „Najlepszy Produkt dla Logisty-

ki, Transportu, Produkcji”, odebrana podczas

uroczystej Gali Logistyki, Transportu i Pro-

dukcji 2016, która odbyła się 8 grudnia ub.r.

w Warszawie. Wyjątkowość oprogramowania

FlexSim obserwowana jest również na płasz-

czyźnie edukacyjnej – wiele uczelni wyż-

szych, a często także szkół średnich wdraża

to narzędzie do swojej oferty dydaktycz-

nej, kształcąc wysoko wykwalifi kowanych 

specjalistów ds. modelowania

i symulacji procesów, których

obecnie na rynku pracy bra-

kuje, a których coraz częściej

poszukują różnego rodzaju

przedsiębiorstwa produkcyjne,

logistyczne czy usługowe.

W popularyzację oprogramo-

wania FlexSim doskonale wpi-

suje się organizowane cyklicz-

nie od 2013 r. Międzynarodowe 

Sympozjum Eksperymentów 

Symulacyjnych i Optymaliza-

cji Procesów Wytwórczych i Logistycznych – 

FlexSimpsium PL. To unikalne na skalę kraju 

i nie tylko wydarzenie stanowi swego rodza-

ju pomost między cenną wiedzą teoretyczną 

z zakresu modelowania i symulacji procesów 

a praktycznymi przykładami wdrożeń wyników 

symulacji w wiodących przedsiębiorstwach 

krajowych i zagranicznych. Ponadto jest to 

czas intensywnego rozwoju umiejętności 

praktycznych w zakresie modelowania i symu-

lacji w programie FlexSim. Podczas tegorocz-

nej edycji, zaplanowanej na 12–13 września 

w Krakowie, która po raz pierwszy odbędzie 

się w formule dwudniowej, uczestnicy będą 

mieli możliwość odbycia 8-godzinnego szko-

lenia z obsługi wybranych modułów oprogra-

mowania FlexSim na wskazanym wcześniej 

poziomie zaawansowania. 
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