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Koncepcja sieciocentrycznego zarzàdzania w logistyce
Zarzàdzania wspó∏czesnà firmà, dzia∏ajàcà w obszarach szeroko rozumianej
logistyki, nie da si´ zrealizowaç bez
wspomagania bardziej lub mniej wyrafinowanà technikà informatycznà. Wspó∏czesna logistyka jest poj´ciem doÊç pojemnym1. Swoim zakresem obejmuje
wiele obszarów, wÊród których dominujàcymi sà:
– zintegrowane systemy logistyczne
– zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw, produkcji i dystrybucji
– optymalizowanie dzia∏aƒ logistycznych w sferze przedsi´biorstwa i jego
otoczeniu zewn´trznym
– zastosowanie automatycznej identyfikacji oraz symulacji procesów logistycznych
– Êledzenie zasobów logistycznych
oraz inne przedsi´wzi´cia.
Szerokie spektrum zadaniowe logistyki wymaga od przedsi´biorstwa pe∏nej integracji zadaƒ i procesów logistycznych. Integracja procesów logistycznych powinna przejawiaç si´
w dwóch przekrojach: na poziomie wewn´trznej struktury i zewn´trznej dzia∏alnoÊci ka˝dej firmy. W konsekwencji
powoduje to koniecznoÊç racjonalnego
zarzàdzania logistycznym ∏aƒcuchem
dostaw. Logistyka w dzisiejszej gospodarce to przede wszystkim zintegrowany ∏aƒcuch dostaw Êcis∏e po∏àczony
z rynkiem, który ogniskuje jej wspó∏czesne problemy.
Wspó∏czesny rynek stawia wi´c
przed logistykà coraz wi´ksze wymagania. Czas, w jakim zamówiony wyrób
musi byç dostarczany klientowi, ulega
sta∏emu skracaniu. Przebieg sprzeda˝y
cz´sto bywa nieustabilizowany, podlega sta∏ym bàdê okresowym wahaniom
wynikajàcym mi´dzy innymi z walki
konkurencyjnej, intensywnoÊci dzia∏aƒ

marketingowych, a tak˝e z braku informacji o miejscu, w którym zapotrzebowanie na okreÊlone produkty gwa∏townie roÊnie. Taka dynamika dzia∏aƒ na
rynkach prowadzi do tego, ˝e dzia∏ania
logistyczne sà coraz bardziej skomplikowane i muszà byç realizowane w coraz krótszym czasie. Rozwój technik informatycznych i ciàg∏y spadek kosztów
sprz´tu i oprogramowania pozwala na
coraz cz´stsze zastosowania rozwiàzaƒ
informatycznych wykorzystywanych
w procesach przep∏ywu informacji
w systemach logistycznych. W konsekwencji powoduje to poszukiwanie coraz nowszych, bardziej doskona∏ych
zintegrowanych systemów informatycznych, umo˝liwiajàcych sprawne
kierowanie logistykà.
Obecnie stosowane systemy informacyjne przedsi´biorstw, dzia∏ajàce na
rzecz logistyki i wspomagane rozwiàzaniami umo˝liwiajàcymi planowanie zasobów logistycznych przedsi´biorstwa
klasy ERP (Enterprise Resources Planing),
spe∏niajà najcz´Êciej nast´pujàcà rol´:
– inicjujàcà, sprowadza si´ ona do
przygotowania zamówienia, automatycznego tworzenia dokumentacji logistycznej, planowania transportów
itd.
– planistyczno-koordynujàcà, która polega na prognozowaniu zapotrzebowaƒ zale˝nych i niezale˝nych, sterowanie obrotem materia∏ów, jakoÊcià
dostaw itp.
– sprawozdawczo-kontrolnà, polega na
porównywaniu wyników z za∏o˝onymi standardami obs∏ugi klienta
– koordynacyjnà, która obejmuje planowanie: sprzeda˝y, zapotrzebowania materia∏owego, harmonogramowanie produkcji, sterowanie czynnoÊciami manipulacyjnymi, zarzàdzanie
zapasami

– integrujàcà, sprowadza si´ ona do
agregacji systemu przedsi´biorstwa
z zewn´trznymi systemami odbiorców, dostawców, us∏ugodawców, np.
systemy EDT.
Na krajowym rynku informatycznym
znaleêç mo˝na coraz wi´cej systemów,
o których mówi si´, ˝e sà systemami
zintegrowanymi2. Zintegrowane systemy zarzàdzania zasobami logistycznymi w przedsi´biorstwie pozwalajà zaspokoiç wymagania firm ró˝nej wielkoÊci. W swojej budowie charakteryzujà
si´ modu∏owoÊcià, co pozwala je rozbudowywaç o dowolne modu∏y, dzi´ki
temu znajdujà zastosowanie dla szerokiej grupy przedsi´biorstw. Systemy takie dostarczajà szeregu informacji dla
planowania produkcji, sterowania dystrybucjà oraz monitorujà i udost´pniajà dane dotyczàce bie˝àcego stanu
w magazynach, umo˝liwiajà wglàd do
globalnego ∏aƒcucha dostaw. Alternatywà dla nich mogà byç bardziej doskona∏e systemy, wykorzystujàce technologie
sieciocentryczne.
Zastosowanie technologii sieciocentrycznych3 znalaz∏o szerokie zastosowanie w Êrodowiskach naukowo-badawczych i wdro˝eniowych si∏ zbrojnych NATO. Koncepcja Network Centtic
Warfare (NCW) zak∏ada, ˝e wspó∏u˝ytkowanie informacji przez wszystkich
cz∏onków sieci jest potencjalnym êród∏em zwi´kszenia jej wartoÊci. W sektorze komercyjnym ta wartoÊç mo˝e
byç mierzona bàdê oceniana pod
wzgl´dem czterech atrybutów konkurencyjnoÊci: funkcjonalnoÊci przedsi´biorstwa, niezawodnoÊci w dzia∏aniu,
dost´pnoÊci do êróde∏ informacji
i kosztów. Z kolei cz∏onkostwo Polski
w NATO, a wi´c powszechna koniecz-

Znaczenie tego terminu naj∏atwiej jest wyjaÊniç odwo∏ujàc si´ do etymologii. Termin „logistyka” jest prawdopodobnie pochodzenia greckiego, na co
wskazuje znaczenie takich s∏ów jak: logos – liczenie, rozum; logistike – sztuka kalkulowania; logismos – obliczanie, rachunek, rozwa˝anie. Szerzej: K.Ficoƒ:
Procesy logistyczne w przedsi´biorstwie. Wyd. Impuls, Gdynia 2001 r., s. 11.
2 Szerzej: J.Majewski: Informatyka dla logistyki. ILiM EAN Polska, Poznaƒ 2020 r., s. 20–22.
3 Technologia oparta na platformie wielosensorowej umo˝liwiajàca przetwarzanie informacji obrazowe w czasie rzeczywistym. Szerzej: A.Stokalski, R.Kulicki: Koncepcja netwoerk centric warfeare – paradygmaty sfery dowodzenia. Jurata 2001.
1

Logistyka 3/2004

49

Elektroniczna gospodarka
Copyright © by Instytut Logistyki i Magazynowania, 2004 r. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żaden fragment nie może być kopiowany lub wykorzystywany w jakiejkolwiek innej formie bez zgody wydawcy.

noÊç dzia∏aƒ koalicyjnych i efektywnego u˝ycia rozproszonych terytorialnie
si∏ oddalonych od miejsca dowodzenia
spowodowa∏a dodatkowe zapotrzebowanie na teoretyczne opracowanie
koncepcji prowadzenia operacji sieciocentrycznych Network Centric Operations (NCO). Najwi´ksze osiàgni´cia
w implementacji koncepcji NCO majà
si∏y zbrojne Stanów Zjednoczonych
i Kanady. Pozosta∏e paƒstwa cz∏onkowskie NATO, w tym Si∏y Zbrojne RP, inwestujà, aby szybko uzyskaç odpowiedni
poziom w tym zakresie. Technologie
NCW mo˝na z równie wielkim powodzeniem stosowaç w klasycznym ∏aƒcuchu dostaw.
U podstaw koncepcji NCW jest ogólnie przyj´ta zasada logistyczna: „w∏aÊciwa informacja powinna byç przekazana w∏aÊciwym abonentom, w tym
przypadku u˝ytkownikom ∏aƒcucha dostaw, we w∏aÊciwej treÊci i we w∏aÊciwym czasie.” Regu∏a ta ÊciÊle koresponduje z powszechnie znanà zasadà
Just–in-Time. W∏aÊciwa realizacja tej
zasady wymaga ∏àczenia w odpowiednie kompleksy informacyjne danych
otrzymywanych z rozproszonych terytorialnie êróde∏, jakimi sà dostawcy
i inni u˝ytkownicy ∏aƒcucha dostaw.
Powsta∏a w ten sposób sieç tworzy sieciocentrycznà architektur´, która sk∏ada si´ z:
– siatki informacyjnej, a wi´c zbioru informacji, który obs∏uguje przyjmowanie, przetwarzanie, przesy∏anie, zapami´tywanie i zabezpieczenie informacji êród∏owych o zasobach logistycznych
– siatki sensorów (punktów pomiaru),
które sk∏adajà si´ z sensorów pracujàcych w ∏aƒcuchach logistycznych
i umo˝liwiajà zlokalizowanie produktu logistycznego w dowolnym miejscu ∏aƒcucha dostaw (system Êledzenia zasobów logistycznych)
– siatki decyzyjnej, która umo˝liwia organom logistycznym przedsi´biorstwa zarzàdzanie konfiguracjà ka˝dego przedsi´wzi´cia logistycznego, realizowanego w zintegrowanym ∏aƒcuchu dostaw.

Rys. 1. Koncepcja siatki NCW. èród∏o: Opracowanie w∏asne

Przedstawiona koncepcja NCW – wybór i przeprowadzenie odpowiedniego dzia∏ania w systemie logistyczw przedsi´biorstwie jest sieciowym ponym przedsi´biorstwa
∏àczeniem danych b´dàcych informacjami, sensorów i wypracowanej decyzji – podj´cie strategicznej decyzji logistycznej.
przez s∏u˝by logistyczne przedsi´biorstwa.
Powsta∏y w ten sposób uk∏ad umo˝liPrzyk∏adem elementów siatki infor- wia Êledzenie poszczególnych elemenmacyjnej oraz siatki sensorów jest zbiór tów ∏aƒcucha dostaw4. Ka˝dy z poteninformacji o potencjalnych dostawcach cjalnych klientów ∏aƒcucha ma mo˝libàdê elementach, podzespo∏ach, ze- woÊç zapotrzebowania pewnego portspo∏ach, które sà niezb´dne do stero- fela us∏ug logistycznych na okreÊlony
wania procesami produkcji w przedsi´- czas i w okreÊlone miejsca w koncepcji
biorstwie. Informacja taka najcz´Êciej dzia∏aƒ sieciocentrycznych. Ponadto
do s∏u˝b logistycznych dociera z wielu wszystkie procesy rozpatruje si´ w czaêróde∏. Jej obraz staje si´ zaciemniony, sie rzeczywistym, dzi´ki czemu nast´a wybór informacji relewantnej utrud- puje koncentracja dzia∏aƒ logistyczniony. Zadaniem siatki sensorów jest nych. Ide´ koncentracji przedstawia
„oczyszczenie”, wybór i przedstawienie rys. 2. Koncentracja wirtualnego ∏aƒcuinformacji w∏aÊciwej, która umo˝liwi cha dostaw polega na skomasowaniu
podj´cie decyzji logistycznej. Siatka de- zapotrzebowaƒ na odpowiednie us∏ugi
cyzyjna to opracowany system eksperc- tego samego typu od pewnej populacji
ki (expert system), który umo˝liwia wy- „realnych klientów detalicznych” przebór decyzji optymalnej. Zastosowanie niesieniu ich obs∏ugi na odpowiednie
siatki u∏atwia:
rynek us∏ug skomasowanych. Za zarzà– przesy∏anie informacji w dowolnà dzanie tak powsta∏ym wirtualnym ∏aƒstron´ z sensorów
cuchem dostaw odpowiedzialny jest
– tworzenie mapy zdarzeƒ logistycz- wirtualny odbiorca us∏ug logistycznych.
nych jaka ma miejsce w ∏aƒcuchu do- Swoje us∏ugi Êwiadczy poprzez:
staw
– utrzymywanie sta∏ych relacji poprzez
– wypracowanie hipotez podejmowaodpowiednio spersonifikowane pornia stosownych dzia∏aƒ logistycznych
tale z podmiotami wymagajàcymi doPrzyk∏ad koncepcji siatki sieciocenraênie lub systematycznie Êwiadczetrycznej architektury zarzàdzania ∏aƒ- – ocen´ i potencjalny wybór kontrahentów
nia us∏ug logistycznych
cuchem dostaw przedstawia rys. 1.
4

A.Wojciechowski: System Êledzenia zasobów logistycznych w NATO. Logistyka Nr. 5/2003 r. s. 41 - 43.
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– utrzymanie sta∏ego kontaktu, profilu
us∏ug z dostawcami hurtowymi
– agregowaniu zapotrzebowaƒ na konkretne us∏ugi zgodnie z profilem
us∏ug logistycznych
– monitorowanie ∏aƒcucha dostaw logistycznych.

Wprowadzenie do ∏aƒcucha dostaw
dodatkowego elementu, jakim jest wirtualny odbiorca us∏ug logistycznych,
wzmacnia komponent potencja∏u logistycznego w przedsi´biorstwie. Podejmowanie decyzji logistycznych w przypadku zastosowania technologii NCW
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Rys. 2. Koncentracja logistycznego ∏aƒcucha dostaw. èród∏o: Opracowanie w∏asne

KLienci

wprowadza do ∏aƒcucha dostaw poj´cie
wartoÊci dodanej, a wi´c selektywnej informacji logistycznej o ∏aƒcuchu dostaw
zostaje wzmocniona o informacyjny
komponent zarzàdzania logistycznego.
WartoÊç dodanà realizuje si´ poprzez:
– wprowadzenie do us∏ugi przetworzonej wiedzy logistycznej: potencja∏ logistyczny + potencja∏ przetworzonych danych logistycznych + zasób
informacji logistycznej)
– redukcje czasu i kosztów logistycznych zwiàzanych z organizowaniem
procesu dostaw co w rezultacie optymalizuje ∏aƒcuch dostaw
– zbiera i monitoruje wszelkie mo˝liwe
zapotrzebowania na dzia∏alnoÊç logistycznà
– monitoruje stan ∏aƒcucha dostaw:
stany magazynów, stan infrastruktury
logistycznej itd.
– utrzymuje system logistycznych dokumentów elektronicznych
Zastosowanie technologii NCW
w dzia∏aniach praktycznych jest za∏o˝one z ich inicjacjà w e-logistyce. Jednak
w najbli˝szych latach technologie NCW
mogà zdominowaç w przysz∏oÊci rynek
us∏ug logistycznych.
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