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procesy zachodzàce pomi´dzy uczestnikami rynków,
obejmujàce m.in. d∏ugotrwa∏e procesy wymiany informacji i podejmowania decyzji handlowych, fizycznà wymian´ dokumentów, wypierane sà
przez procesy, które sprowadzajà si´ do elektronicznego przetwarzania
i przesy∏ania informacji.

Przechowywanie informacji
Szczególnie istotnà rol´ w e-gospodarce pe∏nià katalogi elektroniczne , które funkcjonujà jako „przechowalnie” informacji, eliminujàc
ci´˝ar ró˝nic w dost´pie do danych dla wielu aplikacji. U∏atwiajà segregowanie i modyfikowanie danych pod kàtem najbardziej efektywnego ich
wykorzystania. Dzi´ki nim u˝ytkownik mo˝e wybraç informacj´, której
potrzebuje, dowolnie jà przetworzyç i na jej podstawie podjàç odpowiednie decyzje. Elektroniczna wymiana danych pomi´dzy dowolnymi przedsi´biorstwami wybranych sektorów gospodarczych wymaga w∏aÊnie takich narz´dzi do zamieszczenia danych o produktach i us∏ugach oraz mo˝liwoÊciach produkcyjnych, a tak˝e danych teleadresowych dla wymiany
dokumentów handlowych. Wychodzàc naprzeciw rynkowemu zapotrzebowaniu na nowoczesne aplikacje wspomagajàce handel, Instytut Logistyki i Magazynowania przygotowuje elektroniczny katalog us∏ug, produktów i podmiotów gospodarczych – EANIC.

Podstawowym celem
katalogu EANIC b´dzie
udost´pnianie danych
wspomagajàcych procesy
biznesowe w relacjach
Business to Business.

Elektroniczna baza danych

gromadzenie i udost´pnianie aktualnych i wiarygodnych danych

Jego podstawowym celem b´dzie

wspomagajàcych procesy biznesowe w relacjach Business to Business oraz
procesy logistyczne zwiàzane z fizycznym przemieszczaniem towarów. System EANIC to nowoczesne narz´dzie, dzi´ki któremu odbiorcy danych
otrzymujà baz´ informacji oraz ∏atwe narz´dzie wyszukiwania i importowania niezb´dnych danych, z mo˝liwoÊcià bie˝àcego monitorowania dokonanych zmian. Dostawcy danych natomiast zyskujà mo˝liwoÊç publikowania ich w jednej centralnej bazie, spe∏niajàcej okreÊlone standardy
i dost´pnej dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko z obszaru Polski. Takie rozwiàzanie ma du˝à wartoÊç dla firm, szczególnie z sektora MSP, które zmuszane sà do utrzymywania wielu rozproszonych baz danych (katalogów), z uwagi na ró˝ne wymagania nak∏adane przez odbiorców danych. EANIC pozwoli zidentyfikowaç towary (poprzez kody towarowe) i podmioty gospodarcze (poprzez
kody lokalizacyjne przedsi´biorstw) uczestniczàce w wymianie handlowej.
W tym celu wykorzystywany b´dzie system kodowania EAN.UCC, gwarantujàcy unikalnoÊç na ca∏ym Êwiecie. Zbudowanie katalogu z zachowaniem standardów przyj´tych przez ten system, zapewnia mo˝liwoÊç jego
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integracji z podobnymi narodowymi katalogami budowanymi w innych krajach.
– Obecnie ca∏y czas przeprowadzamy testy katalogu –
mówi Olgierd Dziamski, e-Commerce Center Specialist w ILiM. – Produkt b´dzie gotowy pod koniec
czerwca i planujemy, ˝e docelowo stanie si´ jednà
z cz´Êci Elektronicznej Platformy Wspomagania Handlu e-Handel.
W ramach platformy katalog b´dzie wspó∏pracowa∏
z pozosta∏ymi komponentami - krajowym w´z∏em globalnej sieci prezentowania ofert handlowych Trade Point Poznaƒ, Inteligentnym Systemem Wspomagania
¸aƒcuchów Dostaw, Elektronicznà Platformà Logistycznà, Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, Teleinformatycznym Systemem Promocji Eksportu MGPiPS i bezpiecznymi platformami transakcyjnymi.

U c z e s t n i c y, d o s t a w c y i o d b i o r c y
EANIC skierowany jest do przedsi´biorstw handlowych, produkcyjnych i us∏ugowych, które uczestniczà
lub planujà uczestniczyç w elektronicznej
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1.

Producent umieszcza w katalogu dane o produktach.

2.

Importer wyszukuje i pobiera dane z katalogu.

3.

Importer zamawia produkty i uzgadnia z producentem warunki dostawy.

4.

Importer umieszcza swojà ofert´ w katalogu.

5.

Sprzedawca hurtowy wyszukuje i pobiera dane z katalogu.

6.

Sprzedawca hurtowy zamawia produkty i uzgadnia z importerem warunki dostawy.

7.
8.

Sprzedawca hurtowy umieszcza swojà ofert´ w katalogu.
Sprzedawca detaliczny/sieç handlowa otrzymuje powiadomienie o aktualizacji pozycji katalogowych sprzedawcy hurtowego.

9.

Sprzedawca detaliczny sk∏ada zamówienie i uzgadnia z hurtownikiem warunki dostawy.

10. Konsument sk∏ada zamówienie i otrzymuje produkty.

wymianie danych . Mogà one wyst´powaç
w roli uczestnika systemu EAN.UCC (który publikuje swoje podstawowe informacje o roli, jakà pe∏ni
w ∏aƒcuchu dostaw), odbiorcy danych lub dostawcy
danych.
Przypisane role pozwalajà opisaç podmiot jako uczestnika transakcji pe∏niàcego funkcje sprzedawcy,

kupujàcego lub innego poÊrednika (rys. 1). Uczestnik katalogu EANIC mo˝e zarówno samodzielnie skorzystaç z oferowanych us∏ug za
poÊrednictwem Internetu, jak i zleciç operatorowi katalogu wykonanie konkretnej operacji. Wprowadzanie
i aktualizacja danych odbywa si´ na trzy sposoby:
on-line, metodà wsadowà z wykorzystaniem pliku poÊredniego o ustalonym formacie lub cyklicznie, poprzez import danych z systemu obs∏ugi Centrum Kodów Kreskowych. Us∏ugi Êwiadczone w ramach katalogu podzielone zosta∏y na trzy grupy: us∏ugi wspólne
dla dostawców i odbiorców danych, us∏ugi dla dostawców danych i dla odbiorców danych. Pierwszà grup´
stanowià us∏ugi zwiàzane przede wszystkim z administracjà kontem uczestnika systemu
EANIC, w ramach których zapewnione zostaje m.in.
zarejestrowanie podmiotu g∏ównego, podmiotów
podleg∏ych i u˝ytkowników, dokonywanie wszelkich
modyfikacji na ˝yczenie klienta. Ponadto oferowane
b´dà us∏ugi reklamowe umo˝liwiajàce zamieszczenie
na stronach katalogu EANIC banerów i linków reklamowych.
Po stronie dostawców danych podstawowà us∏ugà jest
publikacja danych o produktach lub us∏ugach. Po stronie odbiorców funkcjonalnoÊç katalogu
umo˝liwia przeszukiwanie baz da-

nych oraz import zdefiniowanych
pozycji katalogowych zarówno z systemu

EANIC, jak i Globalnej Synchronizacji Danych. Zapewniona jest opcja wyszukiwania prostego, pozwalajàca na szybkie przeszukanie baz danych, a tak˝e wyszukiwanie z∏o˝one, które umo˝liwia znalezienie pozycji katalogowej z pe∏nym zakresem dost´pnych danych. Ponadto ich odbiorca mo˝e zdefiniowaç tzw.
subskrypcj´, pozwalajàcà na ciàg∏e otrzymywanie
uaktualnianych informacji o publikowanych lub nowych pozycjach katalogowych, czy te˝ mo˝e byç powiadamiany o dokonanych aktualizacjach na listach
synchronizacyjnych.


Rys. 1. Przyk∏adowy model wykorzystania katalogu

Wykorzystano materia∏y informacyjne Instytutu Logistyki i Magazy-

elektronicznego EANIC. èród∏o: ILiM

nowania.

