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Systemy informatyczne w firmach logistycznych
okresu transformacji (cz. 2)
System CRM znacznie usprawniajà
dzia∏ania poszczególnych przedsi´biorstw, a w zwiàzku z czym tylko
cz´Êciowo system ten przydatny jest
na potrzeby organizacji sieciowej.
Nie wszyscy uczestnicy sà w równym
stopniu zainteresowani dost´pem
do tak skonstruowanej bazy danych.
W kr´gu zainteresowania bez wàtpienia pozostajà firmy produkcyjne,
biura konstrukcyjne oraz firmy logistyczne. Znacznie mniej uwagi systemowi CRM poÊwi´cajà dostawcy surowców, maszyn i urzàdzeƒ7.
Bardziej przydatna jest propozycja
dotyczàca korporacyjnej struktury
informatycznej. Struktura nie tylko
gromadzi informacje, ale tak˝e:
• prowadzi dzia∏ania na rzecz ich
pozyskania
• stale analizuje przydatnoÊç informacji nie tylko na potrzeby w∏asne, ale równie˝ na potrzeby partnerów tworzàcych sieç
• aktualizuje zasoby informacji.
W korporacyjnej strukturze informacyjnej wyró˝nia si´ trzy podstawowe obszary, obejmujàce dzia∏alnoÊç operacyjnà, podejmowanie decyzji oraz zarzàdzania.
Modu∏ dzia∏alnoÊci operacyjnej
zajmuje si´ zbieraniem i klasyfikowaniem danych. Trafiajà do przedsi´biorstwa w postaci luêno powiàzanych plików. Na potrzeby firmy
prowadzona jest kodyfikacja, która
grupuje informacje z uwzgl´dnieniem ich rangi8. Z procesem podejmowania decyzji9 wià˝e si´ okreÊlenie business intelligence. Pod tym poj´ciem przyjmuje si´ rozwiàzania

Rys. 3. Korporacyjna struktura operacyjna wykorzystujàca technologie informatyczne. èród∏o:
opracowanie na podstawie: Kozio∏ A. Wykorzystanie narz´dzi analitycznych w zarzàdzaniu kontaktami z klientem. W Pozyskiwanie wiedzy i zarzàdzanie wiedzà. Praca pod redakcjà Nycz M.,
Owoc L. M. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc∏awiu. Wroc∏aw 2003.

z zakresu nowoczesnych technologii, które kreujà jednostki zdolne
do analizy obszernych (prawie nieograniczonych) baz danych, odkry-

wania zale˝noÊci mi´dzy nimi, a na
tej podstawie sugerowanie trafnych
decyzji. Uzupe∏nieniem powy˝szych
modu∏ów jest modu∏ wspomagania

Rys. 4. Macierz atrakcyjnoÊci sieci wyznaczona w oparciu o wykorzystanie systemów informatycznych i rodzaj niszy rynkowej. èród∏o: opracowanie w∏asne

7

Berry M., Linoff G. Data Mining Techniques. John Wiley & Sons. New York.1997
Dziuba D.T. Gospodarki nasycone informacjà i wiedzà. WNE. UW.2000
9 Abramson N. Teoria informacji i kodowania. Warszawa. PWN. 1999
8

42

Logistyka 4/2005

Randstad Sp. z o.o. poszukuje dla swoich Klientów:
Spedytora
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/17/10146376.htm

Elektroniczna gospodarka

zarzàdzania, który dzi´ki wykorzystaniu systemów informatycznych
zapewnia informacje dotyczàce bie˝àcej sytuacji nie tylko macierzystej
jednostki, ale tak˝e firm kooperujàcych i ogólnej sytuacji rynkowej.
Sprawne funkcjonowanie modu∏u
zarzàdzania nie by∏oby w pe∏ni skuteczne bez wymiany informacji mi´dzy partnerami. Polega to przede
wszystkim na udost´pnieniu w∏asnych baz danych, informacji stanowiàcych êród∏o wiedzy. Nie wszystkie przedsi´biorstwa tworzàce sieç
wprowadzajà rozwiàzania oparte na
korporacyjnej architekturze informacyjnej. Z tego wzgl´du mo˝liwe
sà trzy kategorie jednostek, wyodr´bnionych z uwagi na system komunikacji z otoczeniem oparty na
technologiach informatycznych.
1. Pierwszà grup´ tworzà podmioty
gromadzàce dane z otoczenia.
Proces ten jest jednak z regu∏y
chaotyczny. Zebrane w ten sposób informacje nie stanowià
istotnego êród∏a wiedzy. Przedsi´biorstwa nie udost´pniajà
swoich baz danych.
2. Druga grupa przywiàzuje znacznà wag´ do informacji. Selektywnie zbiera dane z otoczenia, klasyfikuje ich rang´. W ten sposób
uzyskane wiadomoÊci sà wa˝nym
êród∏em informacji. Ich przekazywanie odbywa si´ w sposób planowy. Do otoczenia trafiajà dane
odpowiednio przygotowane, dotyczàce najcz´Êciej oferty produktowej i us∏ugowej. Jest to system zbli˝ony do rozwiàzania
CRM. Drugà grup´ najcz´Êciej zasilajà producenci materia∏ów,
sprz´tu, biura projektów, firmy
logistyczne.
3. Z punktu widzenia pozyskania informacji trzecia grupa jest najbardziej po˝àdana. Nie tylko gromadzi dane z otoczenia, ale potrafi je
w∏aÊciwie pogrupowaç, stworzyç
efektywne hurtownie informacji.
Umiej´tnie zarzàdza informacjami, a swoje bazy danych udost´pnia firmom kooperujàcym. Jest to

rozwiàzanie zbli˝one do korporacyjnej architektury informacyjnej.
Z uwagi na wyodr´bnienie ww.
kategorii podmiotów, tworzàcych
zintegrowanà sieç firm, rodzaje niszy rynkowej oraz stopieƒ wspó∏pracy z przedsi´biorstwami, mo˝liwym jest stworzenie w∏aÊciwej macierzy zale˝noÊci.
W przypadku, kiedy sieç stworzona jest z firm zaliczanych do trzeciej
grupy i dzia∏ajàcych w niszy wolne-
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go rynku, organizacja posiada najwy˝sze mo˝liwoÊci pozyskania wiedzy z otoczenia. Poszczególne firmy
wykorzystujà zintegrowany system
po∏àczeƒ, oparty na technologiach
informatycznych, co pozwala na:
• swobodny dost´p do wszystkich
hurtowni danych
• modelowanie form zbierania, analiz i transmisji danych
• zarzàdzanie hurtowniami danych
• udzia∏ w modu∏ach informatycz-
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nych, ze szczególnym uwzgl´dnieniem Business Itelligence.
Analiza wyodr´bnionych pól macierzy wyznacza kierunki dzia∏aƒ.
Celem strategicznym w procesie
tworzenia sieci jest dla firmy logistycznej wybór niszy wolnego rynku i przedsi´biorstw wykorzystujàcych schemat korporacyjnej architektury informacyjnej. W takim
przypadku dochodzi do Êcis∏ej
wspó∏pracy, w której:
• przedsi´biorstwo
logistyczne
utrzymuje kontakt ze wszystkimi
partnerami
• w pe∏ni wykorzystuje zasoby informacji
• posiada szeroki dost´p do baz danych partnerów tworzàcych zintegrowanà sieç
• efektywnie przetwarza posiadane
informacje i jest inicjatorem zmian.
Dzi´ki temu przedsi´biorstwo logistyczne jest w stanie nawiàzaç
walk´ konkurencyjnà i ograniczyç
ryzyko nie tylko swojej dzia∏alnoÊci,
ale i partnerów tworzàcych zintegrowanà sieç.
Odmienna sytuacja ma miejsce
w przypadku pozostawania w niszy
monopolistycznej. Miejsce w tej niszy przyczynia si´ do niskich mo˝liwoÊci kreowania zintegrowanej sieci.
Podyktowane jest to zasadami
wspó∏pracy. Zasady dzia∏ania ustala
jednostka dominujàca, a rola firmy
logistycznej najcz´Êciej jest zredukowana do obs∏ugi wysy∏ek. W takim
przypadku przedsi´biorstwo logistyczne uczestniczy w wàskim zakresie wspó∏pracy. W konsekwencji wyst´pujà ograniczenia w wymianie informacji. Z tego wzgl´du nisza monopolistyczna grupuje przedsi´biorstwa pierwszej kategorii. Dopuszczalne jest za∏o˝enie, ˝e nawet w tej
niszy mo˝liwe jest pos∏ugiwanie si´
korporacyjnà strukturà informacyjnà.
Jednak przy braku pe∏nej kooperacji
struktura informacyjna wykorzystywana zostaje na potrzeby jedynie poszczególnych podmiotów gospodarczych. Dodatkowo przedsi´biorstwo
logistyczne dzia∏a w warunkach
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zwi´kszonego ryzyka. Wynika to
z braku wiedzy na temat rzeczywistej
sytuacji wÊród partnerów tworzàcych
sieç. Efekt synergii jest ograniczony.
Pozycja jednostki dominujàcej ogranicza inicjatyw´ partnerów, w tym
tak˝e firmy logistycznej.
Nisze kwestionowane uznaç nale˝y jako stan przejÊciowy. W tym
przypadku tylko cz´Êç przedsi´biorstw wykorzystuje korporacyjnà
struktur´ informacyjnà i w obr´bie
tej grupy wyst´puje pe∏na wymiana
informacji. Cz´Êç przedsi´biorstw
tworzàcych sieç pozostaje przy rozwiàzaniach typowych dla gospodarki
planowej i ogranicza kontakty do
niezb´dnego zakresu. Z tego wzgl´du w sieci nast´puje znaczna dysproporcja wspó∏pracy, która prowadzi
do nierównowagi organizacyjnej.
Firma logistyczna utrzymuje Êcis∏e
zwiàzki z tymi jednostkami, które
pos∏ugujà si´ korporacyjnà strukturà
informacyjnà, a ogranicza kontakty
z pozosta∏ymi. Tak funkcjonujàca
sieç (z uwagi na znacznà polaryzacj´)
predysponowana jest do okresowej
wspó∏pracy, np. w czasie inwestycji
budowlanej. Przedsi´biorstwo dominujàce przekazuje firmie logistycznej wytyczne w zakresie koordynacji
dostaw z okreÊlonego êród∏a i wskazuje docelowe miejsce wysy∏ek. Sieç
powiàzaƒ utrzymywana jest w relacjach hurtownia materia∏ów budowlanych, firma logistyczna oraz plac
budowy. Po skoƒczonej inwestycji
sieç ulega rozwiàzaniu. Brak jest
kontynuacji wspó∏pracy. Przyjmujàc
za∏o˝enie o swobodzie wyboru partnerów i pe∏nej wymianie informacji,
firma logistyczna jest w stanie:
• przedstawiç optymalne (z punktu
efektywnoÊci) êród∏a dostaw
• opracowaç w∏aÊciwy harmonogram dostaw
• elastycznie reagowaç na zmiany
• przedstawiaç warianty dzia∏ania
dla partnerów tworzàcych zintegrowanà sieç.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e systemy informatyczne stwarzajà mo˝liwoÊç
wysokiej specjalizacji firmy logi-

stycznej. Dzi´ki wykorzystaniu w∏aÊciwych systemów tworzone sà zasoby danych (data mining) otrzymanych na podstawie zrealizowanych
przedsi´wzi´ç. W ten sposób
przedsi´biorstwo tworzy wzorcowe
zasady post´powania, które pozwalajà na przeniesienie sprawdzonych
rozwiàzaƒ w kolejnych zadaniach.
Z powy˝szego wywodu dla firm logistycznych wynika okreÊlony tryb
post´powania. Osiàgni´cie wysokiego stopnia specjalizacji wymaga reorientacji dzia∏aƒ, polegajàcej nie tylko na zmianie firm wchodzàcych
w sk∏ad sieci, ale tak˝e docelowej niszy rynkowej. D∏ugofalowe generowanie informacji z otoczenia wymaga przejÊcia od niszy monopolistycznej i kwestionowanej do niszy wolnego rynku. Wówczas przedsi´biorstwo logistyczne ma pe∏nà swobod´
w doborze partnerów, którzy wy∏onieni zostajà w oparciu o kategorie
aplikacji systemów informatycznych,
z których na wysokà ocen´ zas∏uguje
korporacyjna struktura informacyjna.
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