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Iwo Nowak: Zamiast rozbudowanego wprowadzenia propo-
nuję zacząć od prostego pytania: co to jest FlexSim?

Witold A.	Cempel:	FlexSim	to	nowoczesne	oprogramowa-
nie,	potężne	i	zarazem	przyjazne,	pozwalające	na	odwzo-
rowanie,	 symulację	 oraz	 optymalizację	 zaawansowanych	
procesów	 zachodzących	 w	 przedsiębiorstwach	 różnego	
rodzaju.	Najlepsze	efekty	osiągamy	w	produkcji,	logistyce	
i	usługach.	Prawdziwym	atutem	FlexSima	jest	rozbudowa-
na	warstwa	numeryczna.	Dzięki	niej	uzyskujemy	napraw-
dę	zaskakujące	rezultaty,	o	których	jeszcze	wspomnę.	Poza	
tym	FlexSim	 to	nowa	generacja	 realistycznej	wizualizacji	
procesów,	bazująca	na	technologii	OpenGL,	której	używają	
producenci	nowoczesnych	gier	komputerowych.

I.N.: A może w tym tkwi wielka wartość tego narzędzia, 
które stopniowo wymusza od pracującego z nim użytkowni-
ka coraz większej kreatywności w tworzeniu, efektywności 
w działaniu i odpowiedzialności za prawidłowe funkcjono-
wanie projektowanych systemów?

W.A.C.:	Przyznaję,	że	można	czasem	traktować	budowę	
określonego	modelu	jak	dobrą	grę	komputerową.	To	dodat-
kowy	walor,	który	szczególnie	doceni	młodsze	pokolenie,	
będące	z	takimi	grami	„za	pan	brat”.	Ale	–	w	przeciwień-
stwie	do	„typowych”	gier	–	tutaj	tworzy	się	rozwiązania	
mogące	się	zmaterializować	w	nieodległej	rzeczywistości,	
gdzie	 bezpieczne	 eksperymenty	 symulacyjne	 pozwalają	
użytkownikowi	uzyskać	korzyści	w	postaci	setek	tysięcy	
a	nawet	milionów	złotych	oszczędności	czy	dodatkowych	
przychodów	skali	roku	nawet	z	jednego	modelu.	Elastycz-
ne	 i	 łatwe	 w	 konfiguracji	 statystyki	 procesu	 pozwalają	
uzyskać	pełen	obraz	modelowanych	działań.	Do	rozwią-
zania	optymalnego	można	dochodzić	samodzielnie	przez	
eksperymenty	typu	„co	się	stanie	jeśli”,	ale	także	system	
może	 wyłonić	 rozwiązanie	 optymalne	 czy	 zbliżone	 do	
optymalnego	 w	 bardzo	 krótkim	 czasie.	 Model	 buduje-
my	na	zaimportowanym	planie	CAD,	nanosząc	techniką	
„drag	and	drop”	obiekty,	łącząc	je	w	system	i	parametry-
zując.	Możemy	 stworzyć	własne	 biblioteki	 obiektów	3D,	
z	których	będziemy	budować	modele	w	pełni	odpowiada-
jące	własnym,	wyjątkowym	potrzebom.

o	 roli	 oprogramowania	 FlexSim	 w	 praktycznym	
kształceniu	 kadr	 menedżerskich	 rozmawiamy		
z	dr.	Witoldem	A.	Cempelem,	Dyrektorem	Cempel	
Consulting	oraz	CEO	FlexSim	Inter	Marium

o	 roli	 oprogramowania	 FlexSim	 w	 praktycznym	o	 roli	 oprogramowania	 FlexSim	 w	 praktycznym	
kształceniu	 kadr	 menedżerskich	 rozmawiamy		
z	dr.	Witoldem	A.	Cempelem,	Dyrektorem	Cempel	
Consulting	oraz	CEO	FlexSim	Inter	Marium
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I.N.: Powiedział Pan „bezpieczne eksperymenty symulacyj-
ne”, na czym to bezpieczeństwo polega?

W.A.C.:	Na	samej	specyfice	symulacji.	Eksperyment	na	re-
alnym	systemie	produkcyjnym	to	klasyczna	metoda	„prób	
i	 błędów”,	 chyba	 najbardziej	 kosztowna	 i	 niebezpieczna	
z	możliwych.	 FlexSim	umożliwia	 przeprowadzanie	 setek,	
tysięcy	eksperymentów	symulacyjnych	poza	realnym	syste-
mem	-	na	jego	cyfrowym	modelu.	Oczywiście	prawidłowo	
zbudowany	model	 symulacyjny	powinien	być	zweryfiko-
wany	i	zwalidowany,	by	zapewnić	satysfakcjonującą	wiary-
godność	wyników	eksperymentów.	

I.N.: A jeśli proces ulega zmianom, tak jak nieraz dzieje się to 
w rzeczywistości?

W.A.C.:	 Odwzorowanie	 naturalnej	 zmienności	 proce-
su	 umożliwia	moduł	 ExpertFit®	 ,	 który	 na	 podstawie	
rzeczywistych	 danych	 proponuje	 odpowiedni	 rozkład	
empiryczny	 operacji	 wykonywanych	 przez	 operatora,	
operacji	 przetwarzania,	 załadunku,	 wyładunku,	 itd.	
I	 tak	każdy	obiekt	systemu	może	odzwierciedlać	natu-
ralną	zmienność.	To	daje	niespotykane	dotąd	możliwo-
ści	wiernego	odwzorowania	 realnego	 systemu.	 Jak	 już	
mowa	o	modułach,	to	wspomnę	jeszcze	o	wbudowanym	
eksperymentatorze	i	module	OptQuest®	.	Ekperymen-
ter	wykonuje	zadaną	liczbę	replikacji	danych	scenariu-
szy	 a	 OptQuest®	 przeszukuje	 pole	 rozwiązań	 w	 po-
szukiwaniu	 rozwiązania	 optymalnego	 lub	 zbliżonego	
do	optymalnego	w	zależności	od	złożoności	problemu	
i	 posiadanego	 czasu	 na	 uzyskanie	 wyniku.	 Opisałem	
dopiero	fragment	z	wielu	możliwości	FlexSima.	Dlatego	
z	przekonaniem	stwierdzam,	że	FlexSim	to	jedna	z	naj-
lepszych	odpowiedzi	na	wyzwania	w	nowoczesnym	za-
rządzaniu	produkcją	i	logistyką.

I.N.: W takim razie nie dziwią uzyskiwane nagrody…

W.A.C.:	 Za	 oprogramowanie	 FlexSim	 przyznano	 nam	
Nagrodę	 Główną	w	 konkursie	 na	 „Najlepszy	 Produkt	
dla	 Logistyki,	 Transportu,	 Produkcji	 2016”,	 którą	 ode-
braliśmy	 podczas	 uroczystej	 Gali	 Logistyki,	 Transpor-
tu,	Produkcji		2016,	8	grudnia	ub.r.	w	Warszawie.	Celem	
konkursu	 było	wyróżnienie	 i	 nagrodzenie	 najlepszych	
rozwiązań	 w	 wymienionych	 sektorach,	 które	 wdro-
żono	ciągu	ostatnich	2	 lat,	 lub	które	wkrótce	będą	 im-
plementowane.	 Głównymi	 kryteriami	 konkursu	 były:	
ocena	 technologiczna	 innowacji,	 ocena	 korzyści	 dla	
klienta,	 rynkowa	 ocena	 stopnia	 innowacyjności,	 refe-
rencje,	 opinie	 jednostek	 naukowych	 lub	 stowarzyszeń,	
kopie	 patentów,	 licencji,	 know-how,	wzorów	 i	 znaków	
ochronnych,	a	 także	walory	ekologiczne.	W	minionym	
roku	zostaliśmy	też	nagrodzeni	medalem	„ProInventio”	
na	targach	innowacyjności	w	Katowicach	oraz	statuetką	
„Innowator	 2016”,	 przyznawaną	 przez	 jury,	 w	 którym	
zasiadają	eksperci	z	najlepszych	uczelni	wyższych	–	za-
równo	krajowych	jak	i	zagranicznych.	Jury	przewodni-
czyła	 JM	 Rektor	Wyższej	 Szkoły	 Biznesu	w	Dąbrowie	
Górniczej	 Pani	 Prof.	 Zdzisława	 Dacko-Pikiewicz.	 Jest	
coś	wyjątkowego	we	FlexSimie,	skoro	różne,	niezależne	
gremia	przyznają	nam	tak	zaszczytne	nagrody.

I.N.: Mówiliśmy już o samym oprogramowaniu, więc może 
czas na pokazanie konkretnych efektów z wykorzystania  
FlexSim w praktyce?

W.A.C.:	Ograniczę	się	do	podania	dwóch	przykładów	
osiągnięcia	 wymiernych	 efektów	 zastosowania	 no-
woczesnej	 symulacji	 komputerowej	 w	 modelowaniu	
procesów	 	 logistycznych,	 chociaż	mógłbym	przykła-
dy	 takie	 mnożyć	 bez	 końca.	 Pierwszy	 dotyczy	 ma-
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gazynu	 typu	cross-dock	 lidera	branży	TSL	w	Polsce.	
W	 magazynie	 mamy	 8	 doków	 przyjazdowych	 i	 23	
doki	wyjazdowe.	Zadanie	polega	na	 takim	przypisa-
niu	kierunków	–	a	mamy	ich	23	–	by	suma	tras	wóz-
ków	widłowych	była	najmniejsza.	Skala	jest	duża,	bo	
istnieje	aż	23!	możliwych	rozwiązań,	czyli	25	852	016	
738	 885	 000	 000	 000	możliwości	 przypisania	 doków.	
Po	 zbudowaniu	modelu	 i	 uruchomieniu	modułu	 ob-
liczeniowego	FlexSim	znalazł	rozwiązanie	w	ciągu	4	
minut.	Trasy	wózków	skróciły	się	o	24%	–	z	82	km	do	
62,5	 km	 na	 zmianę	 roboczą.	 Przyzna	 Pan,	 że	 to	 jest	
bardzo	 dobry	wynik,	 prawda?	Dzięki	 temu	 operacje	
logistyczne	w	magazynie	będą	mogły	być	realizowa-
ne	szybciej	i	taniej.	Drugim	przykładem	niech	będzie	
znacznie	mniejsza,	rodzinna	firma,	produkująca	wan-
ny	akrylowe.	9	pracowników	wykonywało	60	wanien	
na	zmianę	roboczą.	Po	odwzorowaniu	linii	i	przepro-
wadzeni	 eksperymentów	 symulacyjnych	 doszliśmy	
do	 prostego	 rozwiązania	 polegającego	 na	 przesunię-
ciu	 jednego	pracownika	z	początku	na	koniec	proce-
su.	Produktywność	wzrosła	o	38%,	z	60	do	83	wanien	
na	zmianę	roboczą.	Też	niezły	wynik,	prawda?

I.N.: Czyżbyśmy znów dochodzili do modułu OptQuest®?

W.A.C.:	Z	OptQuesta®	skorzystaliśmy	w	pierwszym	
z	omawianych	przypadków.	To	właśnie	on	odpowia-
da	za	optymalizację	w	oprogramowaniu	FlexSim.	Mo-
duł	ten	opracowało	trzech	profesorów	z	University	of	
Colorado:	James	Kelly,	Manuel	Laguna	i	Fred	Glover.	
Są	oni	uznawani	za	pionierów	w	zakresie	nowocze-
snych	 metod	 optymalizacji	 złożonych	 systemów.	
Dość	znany	termin	metaheurystyka	został	użyty	po	
raz	 pierwszy	 właśnie	 przez	 Freda	 Glovera	 w	 1986	
roku.	 Ale	 jest	 więcej	 wielkich	 nazwisk	 związanych	
z	potężnym	narzędziem,	 jakim	jest	FlexSim.	W	1993	

roku	 z	 inicjatywy	 Billa	 Nordgrena,	 Rogera	 Hullin-
gera	i	Cliffa	Kinga	powstała	firma	FlexSim	Software	
Products	 Inc.	 Bill	 Nordgren	 wykorzystał	 doświad-
czenie,	jakie	zdobył	zakładając	i	prowadząc	w	latach	
80.	XX	wieku	firmę	Promodel	Corporation,	natomiast	
Roger	Hullinger	 swoje	 doświadczenie	 z	 pracy	 przy	
Taylor	 II/Taylor	 ED	 (Enterprise	 Dynamics).	 Razem	
stworzyli	 produkt	 w	 branży	 symulacyjnej	 pod	 na-
zwą	FlexSim,	którego	pierwsza	wersja	pojawiła	się	na	
runku	w	lutym	2003	roku.	FlexSim	pokazał	od	razu,	
jako	 pierwszy	 w	 symulacji	 dyskretnej,	 nowoczesny	
silnik	 symulacyjny,	 środowisko	modelowania	w	 3D	
i	 płynną	 integrację	 z	 C++.	 Od	 tamtej	 pory	 FlexSim	
był	systematycznie	rozwijany.	W	ostatniej	aktualiza-
cji	mamy	np.	udoskonalone	wsparcie	dla	wirtualnej	
rzeczywistości.	 Podpinamy	 do	 stacji	 roboczej	 gogle	
Oculus	Rift	i	możemy	odbyć	podróż	po	wirtualnym	
modelu	magazynu	czy	fabryki.	Można	też	podłączyć	
FlexSima	do	jaskini	mutlimedialnej	CAVE	(Cave	Au-
tomatic	 Virtual	 Environment)	 i	 w	 kilka	 osób	 wejść	
do	 takiego	pomieszczenia	 oraz	dyskutować	o	 zmia-
nach	 w	 magazynie	 odległym	 o	 wiele	 kilometrów,	
widząc	je	jeszcze	zanim	zostaną	one	wdrożone,	i	za-
proponować	 następne,	 doskonalsze	 modyfikacje.	
Uważam,	 że	 zaczyna	 się	 era	 niespotykanych	 dotąd	
możliwości	 usprawnień	 optymalizacyjnych	 dzięki	
nowoczesnej	 technologii	 obliczeniowej	 i	 wizualiza-
cyjnej.	 Kiedy	 szukamy	 rozwiązań,	 jak	 konkurować	
inaczej	niż	tanią	siłą	roboczą,	to	na	myśl	przychodzi	
oczywiście	 modna	 ostatnio	 innowacyjność	 produk-
tów	czy	usług,	ale	o	wiele	większe	możliwości	tkwią	
w	innowacyjności	procesowej.	To	jest	przyszłość,	i	to	
w	zasięgu	ręki,	praktycznie	bez	ryzyka.	Wydaje	się,	
iż	może	 to	 być	 pewny	 sposób	 na	wyjście	 z	 pułapki	
średniego	wzrostu,	w	którą	obecnie	Polska	wpadła.
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I.N.: Jak można by popularyzować to rozwiązanie w praktyce?

W.A.C.:	 Symulacja	 staje	 się	 coraz	 popularniejsza	 na	
uczelniach	 wyższych.	 Wiele	 renomowanych	 uczelni	
już	się	na	 to	zdecydowało.	Mamy	specjalny	program	
uniwersytecki,	szyty	na	miarę	potrzeb	jednostek	edu-
kacyjnych.	 Jesteśmy	w	Polsce	w	awangardzie	 tej	me-
tody	usprawnień.	W	Cieszynie,	w	oddziale	zamiejsco-
wym	Wyższej	 Szkoły	Biznesu	 z	Dąbrowy	Górniczej,	
powstaje	 pierwsza	w	Europie	 specjalność	 –	 inżynier	
symulacji.	Kolejne	uczelnie	i	wydziały	zgłaszają	się	do	
nas	celem	wyposażenia	swoich	laboratoriów.	FlexSim	
daje	bardzo	dobre	możliwości	współpracy	z	przemy-
słem.	 Znakomicie	 zrealizował	 to	 w	 Politechnice	 Po-
znańskiej	prof.	Paweł	Pawlewski.	Coraz	częściej	zgła-
szają	się	też	szkoły	średnie.	
W	 ubiegłym	 roku	 zrobiliśmy	 pierwszy	 warsztat	 dla	
takiej	szkoły	w	Bytomiu.	Widać	od	razu,	że	młodzież	
znakomicie	przyswaja	sobie	tę	technologię.	Znamy	też	
przypadek	 9-letniego	 chłopca,	 który	na	 tyle	 zafascy-
nował	 się	 FlexSimem,	 że	 teraz	 potrafi	 samodzielnie	
budować	 modele	 linii	 produkcyjnych.	 W	 2012	 roku	
wydaliśmy	ponadto	unikalną	książkę	na	polskim	ryn-
ku,	pt.:	„Symulacja	Stosowana,	modelowanie	i	analiza	
przy	 wykorzystaniu	 FlexSim”	 (Applied	 Simulation,	
Modeling	and	Analysis	using	FlexSim),	której	współ-
autorem	jest	prof.	Allen	Greenwood.	Opisuje	on	krok	
po	kroku	metodę	 symulacji	 z	wykorzystaniem	opro-
gramowania	 FlexSim,	 FlexSim	 Healthcare	 i	 FlexSim	
Container	Terminal.	Całe	pierwsze	wydanie	i	dodruk	
rozeszły	 się	 dlatego	 przygotowujemy	 drugie,	 znacz-
nie	zmienione	wydanie	tej	książki.

I.N.: W ten nurt popularyzacyjny wpisuje się też FlexSim-
posium. Co to takiego?

W.A.C.:	 FlexSimposium	 to	 corocznie	 spotkanie	 osób	
zainteresowanych	optymalizacją	procesów	 logistycz-
nych	 i	 wytwórczych.	 FlexSimposium	 organizowane	
jest	 tylko	w	trzech	krajach	na	świecie	w	USA,	Niem-
czech	 i	 w	 Polsce,	 przy	 czym	 nasze	 jest	 największe	
w	 Europie.	Od	 2013	 roku	 FlexSimposium	PL	 obecne	
jest	w	Polsce.	Od	tego	czasu	gościliśmy	w	Krakowie,	
Wrocławiu,	Katowicach	oraz	w	Gliwicach.	W	tym	roku	
na	spotkanie	elity	świata	logistyki	i	wytwarzania	wy-
braliśmy	ponownie	Kraków,	gdzie	FlexSimposium	PL	
2017	odbędzie	się	w	dniach	12-13	września	2017	roku.	
Jego	tematem	przewodnim	będzie:	„Symulacja	i	opty-
malizacja	jako	niezbędne	narzędzie	w	Przemyśle	4.0”.	
Sympozjum	 otworzy	 wykład	 wprowadzający	 prof.	
Allena	Greenwooda,	ponadto	będą	też	bardzo	ciekawe	
wystąpienia	 ekspertów	modelowania	 symulacyjnego	
ze	 świata	 nauki	 (na	 przykład	 wspomnianego	 prof.	
Pawła	Pawlewskiego)	i	biznesu	(na	przykład	Dirka-Ja-
na	Moensa	z	Holandii,	który	jest	światowym	eksper-
tem	w	zakresie	symulacji	procesów	ciągłych).	Chcemy	
również	 podczas	 tej	 konferencji	 zorganizować	 war-
tościowe,	 certyfikowane	warsztaty	 z	 FlexSima,	 które	
pozwolą	wejść	w	 świat	modelowania	 symulacyjnego	
pod	okiem	najlepszych	ekspertów.	Wszystkich	zainte-
resowanych	już	dziś	zapraszam	na	stronę	internetową		
www.flexsim.pl	w	celu	zarejestrowania	się	na	to	uni-
kalne	w	tej	części	Europy	wydarzenie.	

I.N.: Dziękuję za rozmowę.


