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Realizacja transakcji e-commerce
w ∏aƒcuchu dostaw
P

owszechnie sàdzi si´, ˝e realizacja
zamówienia umieszczonego w Internecie, w zasadzie nie ró˝ni si´ od z∏o˝onego w inny sposób. W tradycyjnej
dystrybucji, zamówione dobra sà
umieszczane w pojemnikach, na paletach lub te˝ w kontenerach; dystrybucja
e-commerce wymaga od dostawców
zaspokojenia indywidualnych zamó wieƒ, co jest o wiele bardziej praco ch∏onne. Ponadto klienci sklepów sie ciowych oczekujà wy˝szego poziomu
obs∏ugi, ich zamówienia ∏àczà si´
z wymaganiami szybkiej realizacji .
Klient, sk∏adajàc zamówienie przez Internet w po∏udnie, spodziewa si´ otrzymaç zamówione produkty po po∏udniu.
Dwie trzecie kupowanych produktów
pochodzi od ma∏ych dostawców i importerów, co cz´sto powoduje problemy z dok∏adnoÊcià ich identyfikacji.
Operowanie takimi produktami, pociàga za sobà koniecznoÊç stosowania
specjalnego wyposa˝enia.
Wszystkie wirtualne sklepy muszà dostarczaç na swojej witrynie aktualnà informacj´ o stanie zapasów w magazynie. JeÊli majà zintegrowany system
przyjmowania zamówieƒ i zarzàdzania
magazynem, to wiedzà, co jest dost´pne do zaoferowania. Wiele z nich nie
przestawi∏o si´ z kompletacji du˝ych zamówieƒ, do operowania drobnymi i nie
prowadzi historii tych zdarzeƒ. Centra
dystrybucyjne, które realizujà zamówienia wirtualnych sklepów majà bowiem
do czynienia z szerszym asortymentem
produktów w zamówieniach ni˝ przy obs∏udze tradycyjnych kana∏ów. Operacje
przygotowania dostawy zwykle wymagajà wy˝szej przepustowoÊci urzàdzeƒ,
zw∏aszcza w okresach urlopowych. Obs∏uga sklepów wirtualnych mo˝e wymagaç dwa, trzy lub nawet dziesi´ç razy
wi´cej operacji. I mimo tego, ˝e centra
dystrybucji muszà kompletowaç i pakowaç wi´cej zamówionych produktów
ni˝ jest to przy obs∏udze tradycyjnych

58 Logistyka 1/2001

sklepów, to ich klienci nie tolerujà ˝adnych b∏´dów. Realizacja takich transakcji wymaga 100% dok∏adnoÊci.
PrzepustowoÊç magazynów, specjalizujàcych si´ w obs∏udze transakcji internetowych, musi dostosowywaç si´ do iloÊci zamówieƒ. Muszà one byç tak zaprojektowane, aby pracownicy mogli szybko znaleêç i zapakowaç zamówionà pozycj´. Konieczne jest prowadzenie takiego zarzàdzania kategorià, które pozwala na identyfikowanie pozycji szybkiego
obrotu lub pozycji, które b´dà zamawiane na witrynie danej firmy. Dlatego istotne jest umieszczenie ich w sàsiedztwie,
aby skróciç drog´ kompletujàcego. Od˝y∏a metoda kompletacji, okreÊlana jako
system odk∏adania. W magazynach tradycyjnych, kompletujàcy chodzi wzd∏u˝
rega∏ów, znajduje potrzebnà pozycj´
i zanosi jà na stanowisko pakowania.
W systemie odk∏adania, urzàdzenie mechaniczne (np. uk∏adnica lub wózek kompletacyjny) wyjmuje ˝àdanà pozycj´
z miejsca sk∏adowania i odk∏ada na
przenoÊnik, przenoszàcy jà do pakujàcego pracownika. System odk∏adania

sprawdza si´ przy przejrzystym sposobie
znakowania pozycji. ProduktywnoÊç magazynu zwi´ksza si´ równie˝ przez zatrudnianie doÊwiadczonych pracowników przy kompletacji krótkoterminowych
dostaw. Coraz wi´cej magazynów
wprowadza wyrafinowane systemy kompletacji. Systemy wybierania sygnalizowanego Êwietlnie lub rozpoznania g∏osu,
pozwalajà na skrócenie czasu wyszukiwania zamówionych pozycji. ˚aden
z nich nie by∏ projektowany specjalnie do
obs∏ugi transakcji internetowych, ale jest
przydatny do przyÊpieszenia tych˝e transakcji. Przewiduje si´, ˝e detaliÊci internetowi b´dà mechanizowaç operacje przemieszczania produktów, w celu podniesienia poziomu efektywnoÊci i produktywnoÊci, koniecznego do obs∏ugi transakcji
wirtualnych. Gdy liczba koniecznych do
przeprowadzenia operacji staje si´ nieodpowiednia do wykonywania r´cznego, mechanizacja tych operacji jest jedynym rozwiàzaniem problemu.
Automatyzacja mo˝e pomóc w zwi´kszeniu efektywnoÊci; wymaga to jednak
sumiennego uzasadnienia tak kosztow-
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nej inwestycji. Gdy zachodzi z∏o˝ona
kumulacja zamówieƒ z du˝ego asortymentu, dodatkowe wyposa˝enie mo˝e
okazaç si´ byç konieczne. Jak dotàd,
nie istnieje ˝adne odpowiednie rozwiàzanie sprz´tu, które bazuje na charakterystyce zamówienia, wartoÊci i szybkoÊci obrotu produktu.
Dzia∏anie operacyjne realizacji transakcji wirtualnej, po skompletowaniu
i wys∏aniu zamówionej pozycji produktu,
jest jeszcze odleg∏e od zakoƒczenia.
Zakupujàcy w sieci, wymagajà od
sprzedawcy dostarczenia im informacji
o swoim produkcie z kana∏u dystrybucji.
Przes∏anie w ciàgu 24 godzin e-maila
z potwierdzeniem zamówienia, zaczyna
ju˝ nie wystarczaç; klienci potrzebujà
przyst´pnego systemu monitorowania
statusu zamówienia.
Realizatorzy transakcji wirtualnych muszà byç równie˝ przygotowani na obs∏ug´ innego zadania: po dostawie – przyj´cia zwrotu produktu. W tradycyjnej

sprzeda˝y, klient niezadowolony z zakupu po prostu odnosi∏ go do miejsca,
w którym produkt zakupi∏. Zawiedzony
klient wirtualny odsy∏a swój zakup do
centrum dystrybucji, wymuszajàc jego
szybkie przyj´cie. WÊród klientów wirtualnych odnotowuje si´ silnà tendencjà
do zamawiania, np. wi´cej ni˝ jednego
rozmiaru garderoby, do przymierzenia
i zwrotu nieprzydatnych egzemplarzy.
Zwroty sà jednym z najbardziej k∏opotli wych przejawów e-dystrybucji. Próbuje
si´ rozwiàzaç ten problem przez zak∏adanie centrów zwrotów. Pracownicy takich centrów oceniajà i decydujà czy
zwrócony produkt jest wadliwy, czy te˝
nadaje si´ do powtórnej sprzeda˝y.
W przysz∏oÊci firmy zaanga˝owane
w e-dostawy b´dà musia∏y nie tylko dysponowaç zwrotami, lecz równie˝ pracowaç nad redukcjà ca∏kowitych kosztów
swoich operacji i wskazaç, jak dystrybuowaç ich produkty globalnie.
Wyniki sonda˝u – przeprowadzone-

go w 40. firmach – na temat najwi´kszych wyzwaƒ, stojàcych przed realizatorami transakcji wirtualnych, przedstawia ryc. 1 (dopuszczono wypowiedzi
na wiele tematów).
Globalne dystrybuowanie, dowodzi
zdrowego poczucia humoru firm wirtualnych; wi´kszoÊç z nich jest niezdolna do
dzia∏ania, nawet w ramach kontynentu,
w obliczu bariery ce∏ i podatków.
Realizacja transakcji wirtualnych jest
wielorakim wyzwaniem operacyjnym
i systemowym dla profesjonalistów od
dystrybucji. Operacje magazynowe powinny byç bardziej wydajne i elastyczne
ni˝ dotychczasowe. Wymaga to zupe∏nie nowego spojrzenia mened˝erów
i pracowników dystrybucji na swoje
dzia∏anie. Muszà oni postawiç si´ w sytuacji wirtualnego klienta. Klient sklepu
realnego mo˝e dostaç produkt taki jakiego potrzebuje, jeÊli znajduje si´ on
w sklepie. To samo powinien zapewniaç sklep wirtualny.

ków. Przyrzàd pozwala zamieniç zapach
na postaç cyfrowà, a ta – jak wiemy – daje ogromnà ró˝norodnoÊç mo˝liwoÊci prezentacji wyników: w formie tabel, pomocnych w dalszej szczegó∏owej analizie zapachu, wykresów funkcji czasowych, wydruku „obrazu” zapachu czy wydania komunikatu dobry/z∏y (smell & tell).
Z punktu widzenia prostoty oceny wyniku, najkorzystniejszy dla operatora jest
wydruk „obrazu” zapachu. Tak jak z ∏atwoÊcià rozró˝niamy np. kszta∏ty liÊci
drzew, tak operator znacznie ∏atwiej zapami´ta graficznà postaç zapachu i ∏atwiej wychwyci odchylenia od jej normalnej postaci. Ryc. 1 przedstawia przyk∏ady „obrazu” zapachu ziaren pszenicy.

waç surowce, wyroby finalne, oceniaç ich
stopieƒ starzenia podczas magazynowania, wykrywaç na rynku wyroby podrobione (!). W elewatorach testowaç mo˝emy
dostarczane ziarno na obecnoÊç pleÊni,
zanim do∏àczy do zdrowych partii.
Wymienione wy˝ej bran˝e to niejako
oczywiste obszary zastosowaƒ. Jednak
technologia ta zaczyna obejmowaç
swym zasi´giem nowe ga∏´zie ˝ycia gospodarczego, w tym tak subtelne jak
kontrola procesu dojrzewania owoców
i warzyw. Opracowano specjalizowane
e-nosy do kontroli procesu dojrzewania
bananów.
Koncerny samochodowe prowadzà
badania materia∏ów stosowanych na tapicerk´ i wy∏o˝enie wn´trza pojazdów
pod kàtem wydzielanych zapachów,
np. w warunkach intensywnego naÊwietlenia promieniami s∏onecznymi.
Przy ich pomocy prowadzi si´ badania oddechu w celu wykrycia stanów
chorobowych, nie tylko cz∏owieka, ale
tak˝e zwierzàt hodowlanych.
E-nos niebawem stanie si´ standardowym wyposa˝eniem analityki chemicznej, o czym mo˝na wnioskowaç z tempa wzrostu produkcji tych urzàdzeƒ
w USA i Europie Zachodniej, gdzie rosnàcy problem sterowania jakoÊcià, zrodzi∏ ten typ potrzeb.
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dostarczanie do komory czujnika „sta∏ej
porcji zapachu”, stanowiàcej podstaw´
uzyskania powtarzalnoÊci wyników.
Zwykle wystarczy, by sta∏a porcja oznacza∏a sta∏à obj´toÊç, za co odpowiedzialny jest wewn´trzny procesor urzàdzenia, sterujàcy zainstalowanà pompà.
Cykl pracy urzàdzenia sk∏ada si´
z trzech faz: pobierania próbki zapachu,
jej analizy oraz oczyszczania.
O tym jak d∏ugo trwa faza pobierania
próbki, decyduje intensywnoÊç bukietu
zapachu. Poziom wykrywalnoÊci zawiera si´ w przedziale ppm... ppb, a nawet
ppt, jeÊli urzàdzenie wyposa˝one zosta∏o w funkcje wzbogacania.
Po wykonanym pomiarze, zapach
z komory czujnika musi byç usuni´ty,
w celu oczyszczenia wn´trza przed kolejnym pomiarem, jak i regeneracji stanu
czujnika. Czas regeneracji zale˝y od rodzaju substancji testowanych przyrzàdem i zwykle nie przekracza kilkadziesiàt sekund.
Sama analiza zapachu, w zale˝noÊci
od typu zastosowanego czujnika, prowadzona jest w fazie jego pobierania
lub stanowi cz´Êç fazy oczyszczania.
Co zyskujemy?
Powtarzalne i udokumentowane wyniki pomiarów.
Potwierdzenie naszych przypuszczeƒ
lub podejrzeƒ, trudnych do weryfikacji innymi metodami. Przejrzystà formà wyni-

Obszary zastosowaƒ
Wsz´dzie tam, gdzie zapach ma istotne znaczenie lub Êwiadczy o jakoÊci.
Jednym tchem nale˝y wymieniç przemys∏ spo˝ywczy, palarnie kawy, przemys∏ przetwórczy, produkcj´ i rozlewnie
napoi, mleczarnie, zak∏ady mi´sne, browary, przetwórstwo tworzyw sztucznych, ochron´ Êrodowiska naturalnego,
w tym kontrol´ powietrza i wód. Ale
równie˝ przemys∏ chemiczny, w tym materia∏ów wybuchowych, kosmetyczny,
petrochemiczny, papierniczy, opakowaƒ czy tez przemys∏ spirytusowy, dystrybucja i rozlewnie gazu p∏ynnego.
Przy pomocy e-nosa mo˝emy kontrolowaç jakoÊç lub identyfikowaç bàdê sorto-
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