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.

Bogus∏aw Âliwczyƒski
Instytut Logistyki i Magazynowania

Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw – elektroniczne platformy wspó∏pracy
na us∏ugach procesów biznesowych

Wprowadzenie do globalnych
standardów wspó∏pracy
przedsi´biorstw

sobie szereg dalszych szczegó∏owych
pytaƒ: czy zawsze wybrany partner b´dzie najlepszym dla dostaw danego
produktu i dla zmieniajàcych si´ potrzeb dostarczania produktu? Je˝eli nie
– to kiedy nie? Kto jest rezerwowym
dostawcà lub odbiorcà? Jak mog´ dynamicznie zmieniç partnera biznesowego
i gdzie naleêç partnera i jego ofert´?
Jak dzia∏a nowy partner? Jakie ma standardy wymiany informacji?

Zarzàdzanie operacyjne ∏aƒcuchami
dostaw w wymiarze mi´dzynarodowym
odgrywa podstawowà rol´ i ma cz´sto
krytyczne znaczenie dla sukcesu na szybko zmieniajàcym si´ i konkurencyjnym
rynku globalnym. Chcàc dostarczaç konkurencyjny cenowo produkt,
utrzymaç niskie stany zapasów
oraz zapewniç terminowoÊç
i kompletnoÊç dostaw, przedsi´biorstwa powinny mieç mo˝liwoÊç wykorzystania narz´dzi
ICT (Information and Communication Technology) integrujàcych
Êwiatowe sieci dostaw. Aby osiàgnàç mo˝liwoÊç mi´dzynarodowej wspó∏pracy partnerzy biznesowi muszà formu∏owaç porozumienia i zobowiàzania interaktywnej wspó∏pracy. Wspólne
procesy biznesowe powinny zatem u˝ywaç wspólnych standardów i jednej (lub jednolitej) bazy
odniesienia.
¸aƒcuch dostaw jest dynaRys. 1. ¸aƒcuch dostaw w potencjalnej sieci dostaw
micznie ustalonà drogà dla
przep∏ywu towarów, informacji
Nawet pobie˝na analiza warunków
i Êrodków finansowych w potencjalnej
sieci dostaw (rys. 1). Wybór partnerów brzegowych zestawienia ∏aƒcucha dojest najcz´Êciej podyktowany wzgl´da- staw wskazuje na koniecznoÊç dysponomi biznesowymi: zyskiem z transakcji, wania jednoznacznà, aktualnà i pe∏nà
jakoÊcià produktu lub realizacji dosta- (wg wymagaƒ podj´cia decyzji) informawy, poziomem obs∏ugi, warunkami cjà o: produkcie, partnerze i jego sposotechnicznymi wspó∏pracy lub pozio- bie dzia∏ania – sposobie realizacji procemem technologii itd. Wybrane po∏àcze- sów biznesowych i w konsekwencji pronie (na podstawie przyj´tego zamówie- cesów operacyjnych, wymaganiach i pania czy podpisanego kontraktu) wià˝e rametrach realizacji transakcji (operacyjjednoznacznie okreÊlonego dostawc´ nych, ekonomicznych, technologii infori odbiorc´ (ich profile biznesowe – bus- matycznych) itd. Informacje te sà posines profile) wg zachodzàcej pomi´dzy trzebne do podj´cia w∏aÊciwej decyzji –
nimi transakcji biznesowej, której który produkt, od którego partnera, wg
przedmiotem jest okreÊlony materia∏, jakiego procesu biznesowego powinien
komponent, wyrób finalny czy us∏uga. stanowiç przedmiot dostawy i zarzàdzaSytuacja komplikuje si´, gdy zadamy nia w ∏aƒcuchu. Podj´cie decyzji wià˝e
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si´ z przetwarzaniem wspomnianych danych wg okreÊlonych metod zarzàdzania
operacyjnego: zaopatrzeniem, produkcjà, dystrybucjà, zapasami, magazynowaniem, transportem, itd. i odwzorowanych za pomocà algorytmów zdefiniowanych w systemie przedsi´biorstwa.
Na wynik tego przetwarzania nak∏adamy
regu∏y decyzyjne (cz´sto wielokryterialnà analiz´ parametrycznà) odwzorowujàce realizacj´ za∏o˝onej strategii dzia∏ania przedsi´biorstwa (np.
w oparciu o skorygowanà kart´
wyników BSC – Balanced Score
Card). Wraz z podejmowaniem
decyzji cz´sto sà pobierane dodatkowe dane, zmierzajàce do
uszczegó∏owienia zamówienia
lub kontraktu – np. szczegó∏y
realizacji procesu biznesowego
dla ró˝nych wariantów realizacji
zamówienia: czy jest mo˝liwe
utrzymanie w zapasie dostawcy
w wymaganym regionie, czy dostawca odprawi i ocli towar, czy
go ubezpieczy itd. Po podj´ciu
decyzji, czas na kolejny etap
pe∏nego zakresu zarzàdzania na
poziomie operacyjnym: planowanie dostawy, realizacj´ i kontrol´ (monitorowanie, Êledzenie) dostawy, bie˝àcà wymian´
danych i wymaganych dokumentów, korygowanie procesów dostaw, rozliczenie
dostawy. OczywiÊcie model zarzàdzania
∏aƒcuchem b´dzie inny, gdy wartoÊç
transakcji z partnerem (zakupy, kooperacja, sprzeda˝) wskazuje na partnera strategicznego (produkt strategiczny, produkt w grupie A, sta∏y i kwalifikowany
odbiorca lub dostawca). Wówczas bardzo cz´sto, ma miejsce elektroniczna
wymiana danych pomi´dzy dostawcà
a odbiorcà wg ÊciÊle zdefiniowanych
standardów i formatów, udost´pnianie
modu∏ów systemów informatycznych,
a nawet wspó∏dzielenie baz danych
(udost´pnianie informacji i danych êród∏owych – np. VMI lub tylko alterowanie
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pobranie wzoru dokumentu elektronicznego
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Wykorzystuje skatalogowane dane i informacje
gospodarcze w bie˝àcej dzia∏alnoÊci

Elektroniczne serwisy informacyjne
Baza Wiedzy Gospodarczej

Rys. 2. Platforma eHandel – zespó∏ narz´dzi e-biznesu wspomagajàcych wspó∏prac´ przedsi´biorstw w mi´dzynarodowych ∏aƒcuchach dostaw
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w systemach na potrzeby realizacji dostaw – np. SMI).
Przeglàd zakresu zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw wskazuje na wiele obszarów zarzàdzania operacyjnego, w których przenikajà si´ dane systemów wewn´trznych przedsi´biorstwa (np. systemu ERP) i dane zewn´trzne udost´pniane przez partnerów biznesowych
w ramach informatycznych narz´dzi
wspó∏pracy e-biznesu.
Zapewnienie standardów jednolitych
z obowiàzujàcymi na Êwiecie i w Unii
Europejskiej, w projektowaniu i organizacji rynku elektronicznego w Polsce
pod kàtem: struktury informacji, protoko∏ów i mechanizmów komunikacji,
bezpieczeƒstwa, infrastruktury technologicznej, poziomu zaufania, procedur legislacyjnych itd. – gwarantuje
w∏àczenie platform elektronicznych,
integrujàcych systemy klasy ERP, czy
wspomagajàce systemy SCM, CRM, do
Jednego Europejskiego Rynku Elektronicznego (SEEM – Singiel European Electronic Market). Likwidacja barier narodowych i budowanie wspólnych ∏aƒcuchów wartoÊci dodanej (gdy partnerzy
znajdujà si´ w ró˝nych lokalizacjach na
Êwiecie) przenosi si´ wprost na kompa-

tybilnoÊç i interoperacyjnoÊç procesów
biznesowych.
Znaczàcym krokiem w tym kierunku
jest tworzenie ogólnodost´pnego Êrodowiska informacyjnego wspomagajàcego informacyjnie, operacyjnie i transakcyjnie dzia∏ania gospodarcze prowadzone w wymiarze europejskim. Jego
za∏o˝enia funkcjonalne zosta∏y uj´te
w Programie Wieloletnim „Tworzenie
mechanizmów i struktur rozwoju handlu
elektronicznego w Polsce; Elektroniczna
platforma wspomagania handlu eHandel”
i przyj´te 25 lipca 2003 r. do realizacji
przez Rad´ Ministrów RP na lata 2003 –
2006. G∏ównym zadaniem operacyjnym
Programu jest opracowanie i wdro˝enie
Elektronicznej Platformy Wspomagania
Handlu – eHandel (rys. 2) spe∏niajàcej
globalne standardy wymiany danych
w obszarze e-biznesu.
Modu∏y informatyczne platformy
eHandel wykorzystujà standardy interfejsów wspó∏pracy okreÊlone przez Êwiatowe organizacje UN/CEFACT1 i EAN.UCC2
do elektronicznej wymiany danych.
Ze wzgl´du na powszechnie spotykany na rynku brak kompatybilnoÊci stosowanych przez partnerów biznesowych standardów komunikacji i inter-

fejsów obs∏ugi wymiany danych oraz
dà˝enie do racjonalizacji procedur biznesowych, przyj´to powszechnie wyst´pujàcy i poprzedzony wieloletnimi
testami organizacji OASiS3, UN/CEFACT
i EAN.UCC standard ebXML dla e-biznesu w ramach platformy eHandel. Standard bazujàcy na zdefiniowanych rejestrach, profilach partnerów i procesach
biznesowych (operacjach i transakcjach), dokumentach i protoko∏ach
elektronicznej wspó∏pracy biznesowej.
W ramach tego standardu funkcjonujà
elektroniczne protoko∏y nawiàzania
wspó∏pracy biznesowej pomi´dzy partnerami – CPA (ebXML Collaboration Protocol Agreement) i b´dàce podstawà reprezentowania partnera w e-biznesie –
profile biznesowe CPP (ebXML Collaboration Prtocol Profile).
Kolejne artyku∏y w cyklu Zarzàdzanie
∏aƒcuchem dostaw – elektroniczne platformy wspó∏pracy na us∏ugach procesów biznesowych prezentowane na ∏amach „Logistyki” b´dà dotyczyç funkcjonalnych
aspektów wspó∏pracy przedsi´biorstw
i ich systemów informatycznych w ∏aƒcuchach dostaw, w oparciu o narz´dzia
platformy eHandel i globalne standardy
e-biznesu.

UN/CEFACT – United Nations / Centre for Trade Facilitation and Electronic Business – Centrum U∏atwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu ONZ.
EAN.UCC – Mi´dzynarodowa organizacja European Article Numbering. United Code Council skupiajàca organizacje krajowe EAN.UCC.
3 OASiS – Organization for the Advancement of Structured Information Standards – Organizacja dla Wspierania Standardów Strukturalnych Informacji.
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