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e-Thematic êród∏em wiedzy o e-fulfilment1
Ogólne tendencje Êwiatowe zmierzajà ku pe∏nej informatyzacji procesów
biznesowych. Mo˝liwoÊci, jakie niesie
za sobà zastosowanie nowoczesnych
technologii informatycznych, wprowadzajà nowà jakoÊç w sferze dzia∏alnoÊci firmy poprzez precyzyjniejszy,
szybszy i taƒszy przebieg podstawowych procesów, a tak˝e ∏atwiejsze dost´p do nowych rynków. Firmy Êwiadome potrzeby wprowadzenia zmian,
a tak˝e dzia∏ajàc pod presjà konkurencji, dokonujà przekszta∏ceƒ ca∏ej gamy
tradycyjnych procesów w ramach ∏aƒcucha dostaw, poczynajàc od pozyskania surowców, przez transport, produkcj´, dystrybucj´, magazynowanie,
marketing, na sprzeda˝y koƒczàc, dostosowujàc je do potrzeb elektronicznej gospodarki.
Zastosowanie rozwiàzaƒ wykorzystujàcych dobrodziejstwa Internetu umo˝liwia wprowadzenie elektronicznych
∏aƒcuchów dostaw na szerokà skal´ i co
wa˝niejsze, pozwala na obj´cie nimi
zarówno du˝ych, Êrednich jak i ma∏ych
przedsi´biorstw. Proces ten jest jeszcze
w poczàtkowej fazie rozwoju i nadal to
du˝e firmy, i to w szczególnoÊci pochodzàce ze Stanów Zjednoczonych, odgrywajà znaczàca rol´ w budowie i wykorzystaniu nowoczesnych technologii
w tematyce e-logistyka. Niesie to za sobà zagro˝enie dla firm europejskich,
w szczególnoÊci z sektora MÂP, które
nie posiadajàc odpowiedniej wiedzy, na
temat nowoczesnych aplikacji wykorzystywanych w szczególnoÊci w takich
dziedzinach jak: elektroniczne zaopatrzenie (e-zaopatrzenie) czy elektroniczna realizacja zamówienia (e-obs∏uga), tracà z jednej strony rynek na rzecz
inwestorów amerykaƒskich, którzy sà
coraz bardziej aktywni na rynku euro-

Konsorcjum e-Thematic stawia sobie
nast´pujàce cele:
– ∏àczenie europejskich projektów badawczych w tematyce e-logistyka i e-obs∏uga
– identyfikacja pojawiajàcych si´ aplikacji i technologii
– poszukiwanie modelowych rozwiàzaƒ z firm czy instytucji badawczych
– opracowywanie zgodnych standardów dla europejskich badaƒ nad tematykà e-obs∏ugi.
Jednà z takich europejskich inicjatyw
jest konsorcjum e-Thematic, w którym
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pejskim, natomiast z drugiej strony tracà mo˝liwoÊci rozwoju i zmniejszenia
kosztów dzia∏alnoÊci. Powstajàcej nierównowagi konkurencyjnej nie mo˝na
zlikwidowaç poprzez inicjatywy pojedynczych podmiotów. Istnieje silna potrzeba inicjatyw podejmowanych na
szczeblu krajowym2, czy te˝ na szczeblu Unii Europejskiej, zwi´kszajàc si∏´
oddzia∏ywania konkretnych projektów.

e-Thematic

Projekt e-Thematic jest kierowany
i monitorowany przez Komitet Sterujàcy, obradujàcy jeden raz do roku,
sk∏adajàcy si´ z delegatów z krajów
Unii Europejskiej, przedstawicieli
firm i instytucji. W mi´dzyczasie
cz∏onkowie konsorcjum e-Thematic
spotykajà si´ w grupach tematycznych na spotkaniach roboczych oraz
uczestniczà w konferencjach i dyskusjach drogà mailowà. Efekty prac konsorcjum sà publikowane w licznych
raportach i innych materia∏ach marketingowych, udost´pniane w wi´kszoÊci przypadków na stronie internetowej e-Thematic.

W dobie Internetu nowe technologie,
a tak˝e nowe mo˝liwoÊci dokonywania
zakupów, zmieni∏y oczekiwania klientów, ˝àdajàc od sprzedawców szybkiej
i pewnej dostawy zakupionego towaru,
szczegó∏owych informacji o sprzedawanych produktach, konkretnej odpowiedzi odnoÊnie czasu i kosztów dostawy,
bie˝àcej informacji o statusie z∏o˝onego zamówienia oraz szybkiej i wiarygodnej odpowiedzi na z∏o˝onà reklamacj´. Z tego te˝ wzgl´du, aby odnieÊç
sukces w e-biznesie, nie wystarcza jedynie zaimplementowaç rozwiàzania ebiznesowe wspomagajàce standardowe
procesy ∏aƒcucha dostaw, ale tak˝e wymagane jest zastosowanie systemów

Pe∏na wersja artyku∏u z dwoma tabelami znajduje si´ na stronie www.czasopismologistyka.pl
Przyk∏adem inicjatywy krajowej mo˝e byç Program na lata 2003-2006. Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce, program
majàcy na celu popraw´ konkurencyjnoÊci gospodarki w wyniku dostosowania sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw do wymagaƒ globalnej gospodarki elektronicznej. Stanowi on realizacj´ celu g∏ównego nr 3 „Stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych”, okreÊlonego w przyj´tym przez Rad´ Ministrów w dniu 11 wrzeÊnia 2001 dokumencie „ePolska – Plan dzia∏aƒ na rzecz rozwoju spo∏eczeƒstwa informacyjnego w Polsce na lata
2001-2006”. Wiodàcym wykonawcà Programu, pod nadzorem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej, jest resortowa jednostka badawczo-rozwojowa – Instytut Logistyki i Magazynowania.
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zarzàdzajàcych realizacjà z∏o˝onego zamówienia, czyli e-obs∏ugi. Podczas gdy istnieje wiele zintegrowanych aplikacji IT obs∏ugujàcych tzw. front-endowe procesy ∏aƒcucha
dostaw (szczególnie chodzi o e-zaopatrzenie i produkcj´),
nadal niedostatecznie rozwini´tà dziedzinà jest w∏aÊnie e-obs∏uga (backend). Choç istniejà przyk∏ady zastosowaƒ
aplikacji stosowanych w realizacji zamówienia z∏o˝onego
przez danego klienta, jednak jest ich ma∏o, a na dodatek
w wi´kszoÊci przypadków nie sà one zintegrowane z innymi systemami stosowanymi w procesie ∏aƒcucha dostaw.
By∏o to g∏ównà przes∏ankà podj´cia tematyki e-obs∏ugi
przez konsorcjum e-Thematic.
Definiujàc bardziej precyzyjnie, g∏ówne pole zainteresowania konsorcjum e-Thematic, procesy e-obs∏ugi zosta∏y
podzielone na dwa obszary front-office i back-office (schemat 1). Na front-office nast´puje wybór produktu oraz z∏o˝enie i przekazanie zamówienia. Procesy na back-office
obejmujà realizacj´ zamówienia, czyli:
– zarzàdzanie zamówieniem w pierwszej fazie realizacji,
polegajàce na przekazaniu odpowiednich danych do
systemów weryfikujàcych dost´pnoÊç towaru w magazynach (e-magazynowanie) oraz do systemu sprawdzajàcego wiarygodnoÊç p∏atniczà klienta (e-rozliczenie),
o ile p∏atnoÊç nast´pujà drogà elektronicznà
– potwierdzenie zamówienia
– produkcja lub zaopatrzenie (procesy front-end, poza zainteresowaniem e-Thematic)
– uruchomienie procedury realizacji zamówienia (Êciàgni´cie z magazynu, pakowanie, transport do miejsca
wysy∏ki)
– dostarczenie zakupionego produktów do klienta.
Zainteresowanie projektu e-Thematic skierowane jest ku
wi´kszoÊci procesów realizowanych na back-office,
w szczególnoÊci dotyczy to zarzàdzania zamówieniem, uruchomienie procedury realizacji zamówienia oraz dostarczenie zakupionego produktów do klienta.

Programy RTD – wiedza i zastosowanie
Jednym z zadaƒ grupy tematycznej e-Thematic jest identyfikacja potrzeb badawczych odnoÊnie tematyki e-obs∏ugi
oraz formu∏owanie rekomendacji i g∏ównych kierunków
przysz∏ych badaƒ. Kluczowym elementem realizacji tego
zadania jest wiedza o aktualnych programach badawczych,
dzi´ki której z jednej strony pozwala na okreÊlenie bie˝àcych trendów badawczych, a tak˝e na unikni´cie powielania podejmowanej problematyki, a z drugiej strony wiedza
ta staje si´ inspiratorem nowych czy te˝ udoskonalajàcych
rozwiàzaƒ.

èród∏a pozyskiwania wiedzy
Obok realizacji zadaƒ badawczo rozwojowych nie mniej
wa˝nym aspektem jest rozpowszechnienie ich rezultatów.
W tym celu konsorcjum e-Thematic zdefiniowa∏o kilka
dzia∏aƒ, do których w szczególnoÊci zalicza si´:
– identyfikacj´ grupy strategicznych podmiotów dla tematyki podejmowanej przez e-Thematic
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– budow´ strony internetowej, która
spe∏niaç b´dzie funkcj´ platformy zawierajàcej wszelkie informacje zwiàzane z projektem
– budow´ bazy danych o projektach
R&D zwiàzanych z tematykà e-Thematic
– publikacj´ listów, broszur i innych
materia∏ów marketingowych upowszechniajàcych rezultaty projektu
wÊród potencjalnych odbiorców i zapraszajàcych wszystkich zainteresowanych do w∏àczania si´ w zadania
realizowane przez konsorcjum e-Thematic
– identyfikacj´ kluczowych konferencji,
seminariów, na których mo˝liwe by∏oby napisanie referatu i przygotowanie prezentacji projektu e-Thematic
i dotychczasowych rezultatów pracy.
Identyfikacja grupy strategicznych
podmiotów dla tematyki podejmowanej przez e-Thematic jest wa˝na
z punktu widzenia pozyskania kluczo-

wych graczy na rynku, których wiedz´
mo˝na wykorzystaç w realizacji zadaƒ,
jak i którym przekazywane b´dà rezultaty podejmowanych dzia∏aƒ. WÊród tej
grupy powinni si´ znaleêç m.in.:
– firmy prowadzàce dzia∏alnoÊç w obszarze e-biznesu
– przedstawiciele instytucji paƒstwowych
– przedstawiciele krajów EU i krajów
kandydujàcych
– mi´dzynarodowe organizacje
– firmy logistyczne
– firmy ze wszystkich obszarów ∏aƒcucha towarowego (spedytorzy, porty,
terminale itd.)
– dostawcy technologii
– instytucje badawcze.
Bardzo wa˝nym narz´dziem rozpowszechniania rezultatów dotychczasowej pracy konsorcjum e-Thematic jest
strona internetowa (www.e-thematic.
org). Do najwa˝niejszych informacji, które mo˝na znaleêç na stronie zalicza si´:

SCHEMAT 1: Proces e-obs∏ugi. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie: Clustering Report
No:1, Buck Consultants International, sierpieƒ 2003, str. 8.
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– baza bie˝àcych wiadomoÊci, wydarzeƒ, informacji kontaktowych
– strona poÊwi´cona omówieniu grupy
tematycznej e-Thematic, zawierajàca
m.in. opis celów, cz∏onków konsorcjum, oczekiwanych rezultatów, grup
tematycznych itp.
– baza wiedzy zawierajàca artyku∏y, linki, dane na temat projektów powiàzanych z tematykà badaƒ e-Thematic,
kalendarium konferencji itp.
Po pierwszym roku pracy konsorcjum e-Thematic uzyskano pe∏nà wiedz´ o aktualnej sytuacji na rynku w tematyce e-obs∏ugi (e-fulfilment). Dotychczasowo zebrane doÊwiadczenia
pozwalajà na wysuni´cie nast´pujàcych wniosków:
– jedynie kilka firm posiada systemy informatyczne, które pokrywajà pole
e-obs∏ugi – wi´kszoÊç jednak systemów dzia∏a oderwanie od innych systemów w danej firmie
– wi´kszoÊç aplikacji dost´pnych na
rynku obejmuje obs∏ug´ jedynie niektórych procesów w ramach ∏aƒcucha
dostaw, takich jak e-zapatrzenie (e-procurement), e-magazynowanie (e-warehousing), e-dystrybucja (e-distribution)
– istnieje kilka barier utrudniajàcych
integracj´ procesów, wÊród których
mo˝na w szczególnoÊci zaliczyç: istnieje wiele mo˝liwych do zastosowania standardów komunikowania
si´ (szczególnie ucià˝liwe, gdy kilka
aplikacji ró˝nych firm informatycznych musi si´ kontaktowaç), istniejàce technologie charakteryzujà si´
du˝à z∏o˝onoÊcià; ryzyko zmniejszenia przewagi konkurencyjnej
w wyniku przekazania za∏o˝eƒ funkcjonalnych o w∏asnym systemie zewn´trznym partnerom
– istnieje brak aplikacji obs∏ugujàcych
procesy e-obs∏ugi. Istnieje potrzeba
ze strony Komisji Europejskiej w celu
przekonania wa˝nych instytucji do
budowy tego rodzaju aplikacji
– wi´kszoÊç projektów R&D wykonywanych sà raczej z autonomicznego
punktu widzenia, a brakuje podejÊcia kompleksowego, zintegrowanej
logistyki.
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Miejsce i rola logistyki w zarzàdzaniu
Logistyka we wspó∏czesnym
zarzàdzaniu
Red. naukowy Marek Ciesielski
ISBN 83-89224-52-6
Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu
Poznaƒ 2003, s. 274
ÂciÊlejszego okreÊlenia miejsca i roli
logistyki w ca∏okszta∏cie zagadnieƒ zarzàdzania podj´li si´ Autorzy ksià˝ki
„Logistyka we wspó∏czesnym zarzàdzaniu”, która pod redakcjà naukowà prof.
dr. hab. Marka Ciesielskiego zosta∏a
opublikowana w 2003 r. przez Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ksià˝k´ podzielono na trzy cz´Êci, z których pierwsza porzàdkuje zagadnienia rozwoju logistyki jako dzie-

dziny wiedzy oraz prezentuje zbiór
teorii, modeli i koncepcji z zakresu nauk ekonomicznych i o zarzàdzaniu; druga cz´Êç koncepcje zarzàdzania odnosi
do wiedzy logistycznej (m.in. problematyka zarzàdzania jakoÊcià, czasem,
reengineeringu, tzw. odchudzonego zarzàdzania i koncepcje bazujàce na idei
kluczowych kompetencji); w trzeciej sà
rozwa˝ania nad terminem „strategie logistyczne”, przy czym Autorzy (pracownicy naukowi poznaƒskiej AE) podj´li
prób´ dekompozycji i systematyzacji
strategii logistycznych, wskazujàc na
zale˝noÊci mi´dzy logistykà, a przewagà konkurencyjnà i analizujàc je na tle
procesu internacjonalizacji dzia∏alnoÊci
gospodarczej.
Iwo Nowak

ERRATA
W numerze 2/2004 „Logistyki” w artykule Marcina
Kraski pt. „e-Thematic êród∏em wiedzy o e-fulfilment”
na str. 50 wydrukowano
schemat procesu e-obs∏ugi,
który zawiera∏ przek∏amania, powsta∏e w procesie
technicznej obróbki tekstu.
Poni˝ej zamieszczamy ten
schemat w poprawnej wersji. Za powsta∏y b∏àd Szanownych Czytelników przepraszamy.
Redakcja „Logistyki”

SCHEMAT 1: Proces e-obs∏ugi. èród∏o: Opracowanie w∏asne na podstawie: Clustering Report
No:1, Buck Consultants International, sierpieƒ 2003, str.8

Logistyka skazana na sukces
odwiedê portal www.logistyka.net.pl
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