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Kana∏y informacyjne w dystrybucji o logistyce
Centra handlowe, hipermarkety i supermarkety stworzy∏y w Polsce nowy
segment handlu detalicznego, który
mo˝na ju˝ bez wàtpienia nazwaç nowym rynkiem – rynkiem hipermarketów. Plany polskich sieci hipermarketów wybiegajà ju˝ poza granice Polski
i wszystko jest w zasi´gu r´ki, a ca∏a
Unia Europejska stoi przed polskimi
placówkami otworem, oferujàc swój
wielki potencja∏ sprzeda˝owy, us∏ugowy i logistyczny.
InnowacyjnoÊç wprowadzana przez
wielkich detalistów handlu detalicznego
w Polsce ma ró˝ne oblicza, zaczynajàc
od wyglàdu placówki, stoisk, a skoƒczywszy na ogromnych nak∏adach finansowych, poniesionych na specjalistyczne
centra dystrybucyjne, które swoim funkcjonowaniem, zaawansowanà technologià informatycznà i sprz´towà ukazujà
inne, ni˝ dotychczas, oblicze funkcjonowania polskich hipermarketów oraz ca∏kowicie zmieniajà cykl ˝ycia produktów
i wczeÊniej przyj´te zasady.
Wraz z wielkim rozwojem sieci handlowych w Polsce, nie mo˝na ju˝ mówiç o prowadzonej na ma∏à skal´ logistyce produktów b´dàcych w sprzeda˝y
w ww. obiektach, co bezpoÊrednio wià˝e si´ z du˝à iloÊcià placówek sprzeda˝owych okreÊlonych sieci. Nie mo˝na
w takich warunkach mówiç o bezpoÊredniej dystrybucji na linii Producent –
Sklep, a nale˝y ju˝ niewàtpliwe zastàpiç to Centralnà Logistykà, obs∏ugiwanà przez nowoczesne Centra Dystrybucyjne. Jest to system, który sprawnie
dzia∏ajàc przyczynia si´ do zaspokojenia potrzeb i wzrostu zadowolenia
klienta z wyboru takiego, a nie innego
produktu.
Innowacyjna logistyka polega na
maksymalnym zwi´kszeniu dost´pnoÊci towarów dla klientów, przy równoczesnym zmniejszeniu kosztów firmy.
Oznacza to, i˝ wielkie sieci handlowe
prowadzà w∏asnà sieç dystrybucyjnà,
dostarczajàc codziennie do sklepów jedynie te produkty, które sà potrzebne
na pó∏ce danego dnia. Wynikiem tak
prowadzonych dzia∏aƒ jest zapewnie-

nie dost´pnoÊci towarów w placówkach sprzeda˝owych, zminimalizowanie poziomu zapasów, co przek∏ada si´
bezpoÊrednio na brak zamro˝onego kapita∏u oraz uproszczenie dzia∏aƒ sklepów, zwiàzanych z magazynowaniem
zb´dnego w danym momencie towaru.
Poni˝ej przedstawiono kilka funkcjonujàcych metod komunikacji pomi´dzy
firmami dystrybucyjno – logistycznymi,
a ich klientami. Nie ma mo˝liwoÊci, ˝eby wysy∏any towar do poÊredniego
klienta, jakim jest jednostka sprzeda˝owa, nie by∏ oparty na jakimkolwiek sposobie weryfikacji, rozliczania dostarczonego towaru. Cz´Êç opisanych metod to stare, sprawdzone operacje,
oczywiÊcie wszystko z wielkim przymru˝eniem oka, natomiast cz´Êç z tych
metod mogà i powinny zaciekawiç swoimi innowacyjnymi rozwiàzaniami.
Najbardziej znanà metodà komunikacji mi´dzy firmà dystrybucyjnà, a poÊrednim klientem jest wszystkim bardzo dobrze znana faktura, lub dokument WZ, na podstawie których towar
trafia do punktu przeznaczenia i jest
weryfikowany. Jest to metoda stosowana obecnie w wi´kszoÊci centrów dystrybucyjnych w Polsce. Jest ona w ówczesnym momencie najbardziej kosztownà formà komunikacji ze wzgl´du
na du˝e iloÊci zu˝ytego papieru, tonerów itp. Nie mo˝na zapomnieç, ˝e jest
to metoda najbardziej sprawdzona, no
ale czy ca∏e ˝ycie mamy cerowaç naszà
ulubionà koszul´? Chyba nie o to chodzi. Niewàtpliwie jest to metoda najbardziej przejrzysta i „widoczna” dla oka,
ale warto zauwa˝yç kilka negatywnych
kwestii w formie archiwizacji wszystkich dokumentów. Ile miejsca zajmie archiwizowanie 1000 faktur szafie, a ile
tych samych faktur b´dzie si´ mieÊci∏o
w formie elektronicznej na jednej p∏ycie
CD? Dla osób, które majà choçby minimalne poj´cie o komputerach, nie trzeba chyba t∏umaczyç tego zjawiska.
Bez wàtpienia mo˝na stwierdziç, ˝e
najlepszym sposobem komunikacji, wymiany dokumentów dwóch ogniw ∏aƒcucha logistycznego, jest zintegrowany

system informatyczny na linii Dystrybutor – Centrum Dystrybucyjne. Takie rozwiàzanie daje du˝e pole manewru dla
ca∏ej rzeszy informatyków, którzy na
wiele sposobów mogà powiàzaç wymian´ dokumentów mi´dzy dwoma ró˝nymi firmami. Najwi´cej trzeba tu zap∏aciç
za wdro˝enie zintegrowanego systemu
informatycznego, który na chwil´ obecnà i tak kosztuje jeszcze sporo. W perspektywie czasu mo˝na stwierdziç, ˝e
takie rozwiàzanie przyniesie obu firmom du˝e korzyÊci finansowe, które b´dà mia∏y bezpoÊredni wp∏yw na spadek
kosztów personalnych, materia∏owych,
eksploatacyjnych itp., ze wzgl´du na
ograniczenie niepotrzebnej biurokracji.
Takie rozwiàzania wymagajà Êcis∏ego
monitoringu ze wzgl´du na zale˝noÊci
informatyczne i Êcis∏à archiwizacj´
wszystkich dokumentów. W polskich realiach rynkowych coraz wi´cej firm wybiera sposób przep∏ywu danych poprzez
zintegrowane systemy informatyczne.
Podobnà metodà, polegajàcà na elektronicznej wymianie danych, znanà
oraz bardzo cz´sto ju˝ stosowanà
przez niektóre firmy logistyczne, jest
EDI (ang. Electronic Data Interchange).
Metoda ta pozwala w znaczy sposób
usprawniç obieg dokumentów, danych
i informacji. Mi´dzynarodowe standardy pracy pozwalajà na przesy∏anie ró˝norodnych zamówieƒ, dokumentów,
faktur itp. w sposób automatyczny do
poÊrednich klientów. EDI oznacza
transfer ró˝nego rodzaju dokumentów
przetworzonych do postaci elektronicznej, zachodzàcy pomi´dzy ró˝nymi
systemami informatycznymi. W szczególnoÊci dotyczy to przesy∏ania dokumentów pomi´dzy systemami informatycznymi partnerów handlowych. Dokumentem takim mo˝e byç faktura, zamówienie, potwierdzenie dostawy, cennik. Technologia EDI zast´puje klasyczne formy dokumentów ich elektronicznymi zamiennikami. W wielu przypadkach pozwala to na wyeliminowanie papierowej wersji dokumentu, w innych
daje mo˝liwoÊç automatycznego wprowadzenia danych, które znajdujà si´ na
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klasycznym, papierowym dokumencie.
Przyk∏adem mo˝e byç przesy∏anie elektronicznej wersji zamówienia do systemu zamówieniowego partnera. Zast´puje to ucià˝liwy proces wysy∏ania wydruku faksem i r´cznego wprowadzania
danych. Podobnie dokument faktury
przep∏ywa pomi´dzy systemami ksi´gowymi dostawcy i klienta, eliminujàc
r´czne wprowadzanie danych i umo˝liwiajàc natychmiastowe przypisanie do
odpowiadajàcego mu zamówienia. Rozwiàzanie elektronicznej wymiany dokumentów jest nowoczesnà i polecanà
przez wielkich dystrybutorów technologià nowoczesnego rynku handlowego. KorzyÊci jakie z niej p∏ynà to:
• oszcz´dnoÊci – wynik zmniejszenia
iloÊci pracy manualnej
• optymalizacja – efektem jest skuteczniejsza kontrola stanów magazynowych
• dynamika – mo˝liwoÊç szybkiego
dysponowania danymi na przyk∏ad finansowymi
• intensyfikacja – skutek eliminacji
„wàskich garde∏” przep∏ywu dokumentów
• bezpieczeƒstwo – wyeliminowanie
wielu rodzajów b∏´dów, automatyczna kontrola dokumentów
• automatyzacja – jako naturalny efekt
wprowadzenia elektronicznej postaci
dokumentów.
Bardzo cz´sto firmy same wymyÊlajà
ró˝ne metody, które umo˝liwiajà elektroniczny przep∏yw dokumentów – za1

równo sk∏adanie zamówieƒ, jak i automatyczne przesy∏anie dokumentów zawierajàcych specyfikacj´ dostarczonego towaru. Wszystkie te czynnoÊci sà
oparte na funkcjonowaniu Internetu,
a dok∏adniej, bazujà na stronach WWW
lub wewn´trznych Intranetach.
Nale˝y tutaj wspomnieç równie˝
o metodzie opartej na funkcjonowaniu
i wykorzystaniu Internetu, a mianowicie o ECOD, czyli metodzie uproszczonej wymiany danych pomi´dzy firmà logistyczno – dystrybucyjnà, a poÊrednim
klientem. Serwis Internetowy ECOD
umo˝liwia wysy∏anie i odbieranie dokumentów elektronicznych z poziomu
strony internetowej ECOD. W ramach
Serwisu Internetowego u˝ytkownik
dysponuje tak˝e pe∏nà historià transakcji z mo˝liwoÊcià pobrania poszczególnych dokumentów. Narz´dzia zamieszczone na stronach ECOD pozwalajà tak˝e na import plików przygotowanych
wczeÊniej przy pomocy „Generatora
Dokumentów”. Transmisja dokumentów elektronicznych jest w pe∏ni zabezpieczona dzi´ki zastosowaniu protoko∏u SSL i 128-bitowego kodowania1.
Opisujàc tutaj powy˝sze metody nie
mo˝na oczywiÊcie zapomnieç o innych
rozwiàzaniach informatycznych, które
majà na celu wyeliminowanie cz´sto
jeszcze spotykanej biurokracji i zastàpienie tego wszystkiego bezproblemowà, elektronicznà wymianà danych.
Warto wspomnieç w tym miejscu o pomocnych, ró˝norodnych kolektorach

danych, dzi´ki którym Klienci PoÊredni
mogà sk∏adaç zamówienia do Dystrybutorów. Jest to bardzo prosta, niezawodna technologia, pozwalajàca na przygotowanie zamówienia przy pomocy kodów kreskowych. Niejednokrotnie
w urzàdzeniu jest wbudowany skaner,
który odczytuje kody kreskowe i generuje zamówienie. Modem stanowiàcy
integralnà cz´Êç urzàdzenia pozwala na
przesy∏anie danych przy u˝yciu zwyk∏ego telefonu. Praca z kolektorem nie wymaga od osoby obs∏ugujàcej zaawansowanej wiedzy informatycznej oraz d∏ugotrwa∏ego szkolenia.
Kierunek dzisiejszej logistyki, dystrybucji, to na pewno minimalizowanie
wszystkich kosztów, we wszystkich
dziedzinach funkcjonowania przedsi´biorstwa. Dziedzina informatyki to
cz´Êç ca∏ej dzia∏alnoÊci firmy, gdzie
jeszcze znajdzie si´ kilka rzeczy do
zoptymalizowania. InnowacyjnoÊç to
najwa˝niejsza cz´Êç biznesu i tym bardziej jeÊli mowa o dystrybucji artyku∏ów mro˝onych, w których pe∏ni ona
kluczowà rol´ w dalszym rozwoju tej
kategorii. Ka˝de przedsi´biorstw, które
chce sprostaç oczekiwaniom i wymaganiom klientów oraz chce nadà˝yç za
rozwojem polskiego rynku, musi bez
wàtpienia zwróciç szczególnà uwag´
tak˝e na post´p techniczno – informatyczny i dostosowaç si´ do niego.
W przeciwnym wypadku nie ma co mówiç o dalszym rozwoju i konkurencyjnej ofercie firmy.

www.ecod.pl

Map&Guide base po polsku
19 lipca wystartowa∏a polskoj´zyczna wersja mapy cyfrowej
Map&Guide w wersji „base”1 (map&guide base), na bie˝àco aktualizowana i posiadajàca dane z ca∏ej Europy. Mapa, dzi´ki uwzgl´dnieniu
mi´dzy innymi takich szczegó∏ów jak np. ulice jednokierunkowe, pozwala na pe∏nà kontrol´ kosztów transportu.
Za pomocà mapy mo˝na obliczaç najró˝niejsze nale˝noÊci z tytu∏u
op∏at w ca∏ej Europie. Sà uwzgl´dnione wszystkie koszty korzystania
z autostrad, dróg alpejskich, tuneli lub pozosta∏ych dróg p∏atnych, o ile
zosta∏y podane do wiadomoÊci przez administratora drogi.
W przeciwieƒstwie do „statycznych” programów do planowania tras
(planerów podró˝y) albo spisów, które cz´sto po ich ukazaniu si´ mogà ju˝ nie zawieraç najaktualniejszych stawek op∏at, map&guide base
dysponuje aktualnymi danymi o nale˝noÊciach. Koszty op∏at, okreÊlone przez map&guide base, dajà si´ w wielu przypadkach u˝yç jako dowód, jeÊli na przyk∏ad z Toll Collect przewoênik otrzyma b∏´dne naliczenie op∏at. Przy wykorzystaniu mapy mo˝na te˝ obliczaç tras´ nawet
z dok∏adnoÊcià do numerów poszczególnych domów.
1
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Mapa jest dost´pna w Internecie na stronie base.mapandguide.com

Logistyka 4/2007

U˝ytkownicy systemu nawigacyjnego dla PocketPC, poprzez specjalny interfejs map&guide base mogà zaopatrzyç najpopularniejsze urzàdzenia nawigacyjne w dane do planowania trasy. Odbywa si´ to jedynie przez klikni´cie myszkà. Te urzàdzenia to obecnie: map&guide navigator, Falk Navigator, MarcoPolo Mobile Navigator, TomTom oraz Navigon i Destinator. Bywa, ˝e wpisanie do systemu nawigacji adresu docelowego nie wystarczy, bo nale˝y dojechaç na przyk∏ad do konkretnej
bramy w przedsi´biorstwie. Obecnie jest do dyspozycji kompensacja
danych adresowych dla: Falk Navigator S.C., MarcoPolo Mobile Navigator, map&guide fleet navigator, map&guide truck navigator, TomTom
Navigator 5, Navigon MobileNavigator 5, Destinator 6.
Map&Guide base zawiera ponad pó∏ miliona u˝ytecznych informacji
dodatkowych (tak zwanych Points of Interest) w ca∏ej Europie. Sà to na
przyk∏ad stacje benzynowe, dworce kolejowe, lotniska i przystanie
promowe, parkingi, miejsca obs∏ugi podró˝nych i hotele, tereny targowe i obszary przemys∏owe, osobliwoÊci, jeziora i obiekty do sp´dzania
wolnego czasu dla wypoczynku itd. Poza tym, Map&Guide base wylicza odleg∏oÊci z uwzgl´dnieniem dróg jednokierunkowych w ca∏ej Europie.
Iwo Nowak

