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– narz´dzie integracji
∏aƒcucha dostaw

Integracja

∏aƒcucha dostaw umo˝liwia organizacjom strategiczne
planowanie i wykonywanie zadaƒ zwiàzanych z procesami zaopatrzenia,
produkcji i kooprodukcji, sprzeda˝y i dystrybucji w celu osiàgni´cia wymaganego poziomu obs∏ugi klienta i maksymalnej rentownoÊci dostarczanych produktów. Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw integruje klu-

czowe procesy biznesowe wszystkich ogniw
∏aƒcucha logistycznego – dostawców i kooperantów, pro-

Katalogi elektroniczne
sà cz´Êcià e-biznesu
i powinny byç
podporzàdkowane
standardom globalnym tego
Êrodowiska.

ducentów oraz odbiorców produktu, w celu dostarczenia wartoÊci dodanej klientowi i spe∏niajàcej jego oczekiwania.
Podstawà integracji ∏aƒcucha jest produkt i dlatego do podstawowych narz´dzi elektronicznej gospodarki w ∏aƒcuchach integracji dostaw nale˝à
katalogi elektroniczne . Przedsi´biorstwa, instytuty naukowe, urz´dy administracji itp. instytucje tworzà katalogi elektroniczne, poniewa˝ chcà mieç pewnoÊç jednolitej identyfikacji produktów i jednoznacznej ich interpretacji przez odbiorc´. Katalogi maja tak˝e na celu
przekazanie klientowi pakietu danych z przeznaczeniem ich do automatycznego przetwarzania oraz udost´pnienie mo˝liwie najszerszego – dopuszczalnego zakresu informacji o produktach. Organizacja funkcjonowania zewn´trznych katalogów mo˝e mieç wiele form. Przede wszystkim
katalog mo˝e byç utrzymywany i obs∏ugiwany przez firmowy, wewn´trzny dzia∏ IT lub przekazany do obs∏ugi firmie zewn´trznej (dostawcy us∏ug
internetowych – maintenance i hosting). Przedsi´biorstwa i instytucje
>
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przekazujà do obs∏ugi zewn´trznej tylko katalog,
w celu zapewnienia jego sprawnego funkcjonowania
24 godziny na dob´ i przez 365 dni w roku lub wraz
z obs∏ugà udost´pnianych danych – ich modyfikacjà,
aktualizacjà i uzupe∏nianiem, a tak˝e rozwojem funkcjonalnoÊci katalogu.
Katalog mo˝e mieç ró˝ny sposób synchronizacji z wewn´trznymi bazami danych. Funkcjonowaç mo˝e jako
udost´pniona, wewn´trzna baza danych lub jej wydzielony obszar danych, z pe∏nà synchronizacjà danych, jako replikowana, wewn´trzna baza z okresowà
synchronizacjà i aktualizacjà tych˝e, bàdê jako dane
aktualizowane wsadowo, np. poprzez aktualizacj´ plików z danymi lub r´cznie przez operatora bazy danych
katalogu.

Statystyka i powiàzanie faktów
Âredniej wielkoÊci detalista utrzymuje statystycznie
ok. 20 000 pozycji asortymentowych. Ka˝dego roku
ok. 30 proc. atrybutów opisujàcych te produkty zmienia si´, co stanowi ok. 6 000 aktualizacji na rok. Z∏o˝onoÊç zmian powoduje, ˝e Êredni czas poÊwi´cony na
aktualizacj´ danych fluktuuje od 5 min. przy zmianach w centralnych bazach danych i automatycznej
aktualizacji we wszystkich odwzorowanych zasobach
danych, do 20 min. przy aktualizacji r´cznej. Zatem
oszcz´dnoÊç wynikajàca tylko z jednego narz´dzia
elektronicznej gospodarki – katalogu elektronicznego
i tylko z aktualizacji danych oraz w zastosowaniu do
sprzeda˝y i obs∏ugi klienta, mo˝e wynieÊç ok. 1500
rbh prac administracyjnych w systemach informacyjnych przedsi´biorstw.
Przyk∏ad: Na podstawie The Case for Global Standards: Cap Gemini Ernest & Young
Przedsi´biorstwa cz´sto udost´pniajà dane wewn´trzne ze swoich systemów informatycznych przez interfejs WWW z wykorzystaniem przeglàdarki internetowej u klienta, pe∏niàcej rol´ front end, a informacje
sà udost´pniane na zewnàtrz przy pomocy technologii
PHP czy Servletów. W zastosowaniach praktycznej integracji systemów przetwarzajàcych ró˝ne formaty danych, np. automatycznego wykorzystania danych
z katalogu elektronicznego przez system informatyczny przedsi´biorstwa, wykorzystywany

jest g∏ównie standard wymiany
danych XML (eXtensible Mark-up Langu-

age), z wykorzystaniem szczególnie przydatnych
i sprawdzonych komponentów XSML/XSL. Dzi´ki
mo˝liwoÊci ∏atwej konwersji pomi´dzy tymi formatami przy pomocy szablonów XSL, XML znakomicie
pe∏ni funkcj´ noÊnika danych w systemach majàcych
eksportowaç i importowaç dane do oraz z ró˝nych formatów. J´zyk XML skutecznie wykorzystywany jest
te˝ w systemach majàcych prezentowaç dane w ró˝norodny, nie zawsze z góry okreÊlony sposób, a dzi´ki
transformatom XSLT do ka˝dej formy prezentacji wystarczy stworzyç arkusz XSL. W ten sposób ∏àczàc
funkcjonalnoÊç WebServices i uniwersalnoÊç ∏àcza danych standardem XML mo˝na udost´pniaç procesy
biznesowe innym partnerom e-biznesu, niezale˝nie od
platformy sprz´towej i programowej na jakiej pracujà.
Przyk∏ad: Firmy wypo˝yczajàce samochody udost´pniajà biurom turystycznym system rezerwacji aut
z wykorzystaniem katalogu elektronicznego samochodów, które automatycznie ∏àczà go z systemami rezerwacji hoteli, biletów lotniczych itp. us∏ug w jednà
aplikacj´ dost´pnà przez Internet. W ten sposób dane
z ró˝nych katalogów elektronicznych mogà si´ wzajemnie uzupe∏niaç, tworzàc us∏ugi komplementarne
i zapewniaç kompleksowà obs∏ug´ klienta.
Szeroki zakres zastosowania katalogów elektronicznych w Êwiecie e-biznesu, wywo∏uje potrzeb´ stosowania standardów elektronicznej wspó∏pracy i wymiany katalogowanych danych, zw∏aszcza na rynku
globalnym. Wspó∏dzia∏anie pomi´dzy partnerami,
wra˝liwe na niejednoznacznoÊç identyfikacji produktu i jego opisu, niejednoznacznoÊç lokalizacji partnera (miejsca odbioru czy dostawy), czasu realizacji zamówienia, parametry us∏ugi etc. – wymagajà nie tylko wspó∏dzia∏ajàcej syntaktyki (np. mo˝liwoÊci komunikacji), lecz tak˝e wspó∏dzia∏ajàcej semantyki,
np. znajomoÊci biznesu.
Standaryzacjà, dla skutecznej wspó∏pracy partnerów
w ∏aƒcuchu dostaw, jest obj´tych wiele danych sk∏adowych umieszczanych w katalogach producentów, dystrybutorów, detalistów, dostawców us∏ug, instytucji
i jednostek administracji, które zosta∏y przyj´te przez
Êwiatowe organizacje – EKG/ONZ, OECD, EAN.
UCC, ICAO, ICC, ICS, IMO, WCO, WTO, w celu racjonalizacji handlu i elektronicznego biznesu. Nale˝à
do nich m.in. standardy identyfikacji rodzajów ∏adunku, Êrodków transportu, opakowaƒ i ich materia∏ów,
przesy∏ek i parametrów ich opisu (kodów jednostek
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miary, kodów opakowaƒ etc.), wzorców dokumentów
handlowych, identyfikacji produktów GTIN (Global
Trade International Number) czy lokalizacji partnerów GLN (Global Location Number) i innych publikowanych przez EKG/ONZ w katalogu UNTDID
oraz przez EAN.UCC.

Standaryzacjà sà tak˝e obj´te
sposoby elektronicznej wspó∏pracy katalogów , a tak˝e innych narz´dzi e-gospodarki – platform transakcyjnych, platform ofertowych, rejestrów, repozytoriów itp.
Ze wzgl´du na powszechnie spotykany na rynku brak
kompatybilnoÊci stosowanych przez partnerów biznesowych standardów komunikacji i interfejsów obs∏ugi
wymiany danych oraz dà˝enie do racjonalizacji procedur biznesowych – obecnie przyj´to, poprzedzonymi
dwuletnimi pracami organizacji OASiS i UN/CEFACT,
standard dla e-biznesu – ebXML. Standard ten bazuje na zdefiniowanych – rejestrach, profilach i procesach
biznesowych, dokumentach oraz protoko∏ach umów
elektronicznej wspó∏pracy biznesowej. W ramach

tego standardu funkcjonujà elektroniczne protoko∏y nawiàzania wspó∏pracy biznesowej pomi´dzy partnerami – CPA (Collaboration Protocol Agrement) i b´dà-
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ce podstawà reprezentowania partnera w e-biznesie,
profile biznesowe – CPP (Collaboration Prtocol Profile). Ze wzgl´du na zapewnienie zgodnoÊci systemów
dost´pu w wymianie danych (np. pomi´dzy katalogami) – przyj´to interfejs obs∏ugi bazujàcy na ebXML
Registry Service Specification definiujàcy protokó∏, interakcje, postaç wiadomoÊci etc. Standard ebXML Registry Service Specification okreÊla za pomocà normy
ISO/IEC 11179 dok∏adnie zdefiniowane i przyj´te na
Êwiecie standardy metod:
– zarzàdzania obiektami i zbiorami danych wewnàtrz katalogu, repozytorium – ObjectManager
(LifeCycleManager) (LM)
– sterowania i przeszukiwania danych na podstawie
zapytania klienta – QueryManager (QueryManagementInterface) (QM).
Idea obs∏ugi dost´pu wg standardu ebXML zosta∏a
przedstawiona na rys. 1.
Skoro Êwiat katalogów elektronicznych ma staç si´
cz´Êcià Êwiata e-biznesu, musi w niedalekiej przysz∏oÊci podporzàdkowaç si´ globalnym standardom charakterystycznym dla tego Êrodowiska. Tylko bowiem
kompatybilne, jednoznacznie identyfikowane i skutecznie obs∏ugiwane narz´dzia elektronicznej gospodarki dajà szanse sukcesu w tej dziedzinie.
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Rys. 1. Obs∏uga dost´pu wg standardu ebXML Registry Service Specification
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