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Zastosowanie Technologii Wspomagania Prac Zespo∏owych
CSCW w logistyce
Internet stwarza niemal nieograniczone mo˝liwoÊci integracji dotàd rozproszonych i niezale˝nych procesów
biznesowych. To co dotychczas by∏o
„zmorà” przedsi´biorstw – logistyczna
niemo˝liwoÊç realizacji indywidualnych potrzeb klienta wobec skali prowadzenia dzia∏alnoÊci – wraz z rozwojem i pe∏niejszym zastosowaniem sieci
mo˝e zostaç pokonane. Dzi´ki efektywnym narz´dziom internetowym,
umo˝liwiajàcym bardzo szybkà i elastycznà konfiguracj´ ∏aƒcucha logistycznego, przedsi´biorstwa i ich kooperanci mogà podwy˝szaç stopieƒ indywidualizacji swoich ofert produktów i us∏ug, bez utraty ich kompleksowoÊci. W konsekwencji, z dnia na
dzieƒ, coraz wa˝niejsza staje si´ problematyka zwiàzana ze wspomaganiem wspó∏pracy. Jest ona nowym wyzwaniem dla logistyki, której zakres
zainteresowaƒ i dzia∏aƒ musi ewoluowaç od dostaw w kierunku sieciowo
wspomaganej wspó∏pracy partnerów
biznesowych.
Celem artyku∏u jest prezentacja rozwiàzaƒ technologii informacyjnych,
przeznaczonych do aran˝owania i u∏atwiania procesów kooperacji podmiotów gospodarczych oraz dyskusja korzyÊci wynikajàcych z ich zastosowania
w logistyce.

Gie∏dy internetowe
Odpowiedzià na potrzeby rozwijajàcych si´ firm, w szczególnoÊci poszukujàcych natychmiastowych i kompleksowych narz´dzi wspomagajàcych tworzenie oferty pod indywidualnego
klienta, sta∏y si´ rozwiàzania, które
w niedalekiej przysz∏oÊci mogà nie tylko wesprzeç, ale wr´cz przejàç kontrol´ nad dotychczas funkcjonujàcymi ∏aƒcuchami dostaw. Rozwiàzania te to
przede wszystkim:
– Business-to-bussines (B2B) – swoisty
rynek przemys∏owy na platformie sie-

ci, w którym dostawcy proponujà
swoim odbiorcom okreÊlone towary
i us∏ugi.
– Business-to-consumer (B2C) – elektroniczny handel us∏ugami i towarami
zorientowany na klienta indywidualnego.
Realizacja transakcji na tego typu
rynkach jest cz´sto inicjowana i wspomagana przez gie∏dy internetowe.
W intuicyjnym rozumieniu gie∏da to takie „miejsce”, w którym dostawcy oferujà na sprzeda˝ swoje towary i us∏ugi,
a odbiorcy zg∏aszajà swój popyt na po˝àdane przez siebie dobra. Gie∏da internetowa ma t´ przewag´ nad gie∏dà
klasycznà, ˝e nie jest ograniczona jednoÊcià czasu i miejsca (niczym w klasycznym teatrze). Jest ciàg∏a – a transakcja dochodzi do skutku w dowolnym
czasie pomi´dzy kontrahentami potencjalnie z ró˝nych rejonów geograficznych. Warto zauwa˝yç, ˝e otwarty charakter Internetu – z jednej strony –
oraz niski koszt dost´pu do niego –
z drugiej strony – powodujà, ˝e dost´p
do gie∏d internetowych nie jest ograniczony wy∏àcznie do du˝ych korporacji,
ale obejmuje równie˝ ma∏e i Êrednie
przedsi´biorstwa.
Gie∏dy internetowe podzielono na
dwa rodzaje – tzw. gie∏dy wprost i gie∏dy odwrotne. Gie∏dy wprost majà zastosowanie w przypadku procesów
biznesowych, w których dostawcy
komponentów do produkcji prezentujà
swojà poda˝. Z regu∏y sama gie∏da jest
wyspecjalizowanym
przedsi´biorstwem, którego celem jest informatyczna obs∏uga tej poda˝y. Producent,
który jest odbiorcà surowców, wybiera
tego dostawc´, który najlepiej spe∏nia
jego oczekiwania co do ceny, obs∏ugi
i jakoÊci. O ile w klasycznych warunkach dostawcy rzadko wspó∏pracujà ze
sobà, o tyle gie∏da elektroniczna staje
si´ niejako inkubatorem wspó∏pracy
pomi´dzy dostawcami. Tylko ci majà

bowiem szanse na sukces, którzy ÊciÊle
wspó∏pracujà ze swoimi konkurentami,
w celu przede wszystkim podnoszenia
jakoÊci (nie kosztem ceny), jak równie˝
w celu wàskiej, ale g∏´bokiej specjalizacji. Wspó∏praca na takiej gie∏dzie potrzebna jest równie˝ w celu zapewnienia odpowiednio du˝ej i kompleksowej
poda˝y. Przyk∏adowo, jeÊli dwóch konkurencyjnych poddostawców pewnych
komponentów (np. Êrub) nie jest w stanie indywidualnie dostarczyç ich w iloÊci oczekiwanej przez producenta – to
sytuacja ta wymusza wspó∏prac´ pomi´dzy nimi, zarówno cenowà jak i jakoÊciowà.
Cz´sto cytowanymi przyk∏adowymi
firmami korzystajàcymi z gie∏d wprost
sà producenci samochodów Ford Motor
Company i Toyota – komponenty do
produkcji trafiajà do nich od tysi´cy wyspecjalizowanych poddostawców, a realizacja zamówienia jest uzale˝niona
od analizy komputerowej ofert zg∏aszanych przez internetowe gie∏dy poda˝y
cz´Êci.
Gie∏dy odwrotne, funkcjonujà dla
wsparcia drugiej cz´Êci ∏aƒcucha dostaw. Z regu∏y jedna firma-gie∏da staje
si´ agregatorem zamówieƒ wielu podobnych odbiorców, zg∏aszajàcych swój
popyt na produkty do jednego producenta. Firma-gie∏da zarabia na ró˝nicy
ceny pomi´dzy ofertami producenta
dla wielu ma∏ych i dla jednego du˝ego
zamówienia – tzw. dodatkowe skonto
z rabatu. Przyk∏adem takiej firmy jest
popularny ostatnio biuro-serwis
www.biuro2000.pl, zrzeszajàcy wi´kszoÊç polskich ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw misjonujàcych w zapewnieniu serwisu biurowego du˝ym przedsi´biorstwom.
Gie∏dy wprost i gie∏dy odwrotne zilustrowano na rys. 1.
KorzyÊci dla biznesu, które p∏ynà
z wykorzystania w swej dzia∏alnoÊci
gie∏d internetowych sà oczywiste.
WÊród podstawowych nale˝y wymieniç
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Rys. 1. Istota funkcjonowania gie∏d internetowych

redukcj´ kosztów dystrybucji, kosztów
administracyjnych organizacji dystrybucji, przeniesienie odpowiedzialnoÊci
na wyspecjalizowane firmy dystrybucyjne, wi´kszà specjalizacj´ i przyÊpieszenie dostaw. Uwag´ nale˝y zwróciç
ponadto na to, ˝e we wspó∏czesnym
Êwiecie odchodzimy powoli od planowania produkcji na podstawie informacji statystycznej. Coraz cz´Êciej sama
wielkoÊç i struktura produkcji jest wynikiem pozyskanych wczeÊniej z rynku
(a wi´c w szczególnoÊci z gie∏d internetowych) rzeczywistych informacji o zapotrzebowaniu. Stàd p∏ynie oczywista
minimalizacja kosztów zwiàzanych
z utratà nietrafionej produkcji, nie mówiàc ju˝ o ograniczaniu kosztów obs∏ugi zamówieƒ.
Wa˝nà konsekwencjà szerokiego zastosowania gie∏d elektronicznych
o charakterze socjologicznym b´dzie
wymuszanie wi´kszej (bardziej zintensyfikowanej i efektywnej) wspó∏pracy
pomi´dzy kooperantami (np. w celu zapewnienia ciàg∏oÊci dostaw), nawet
kosztem konkurencyjnoÊci – a to stanowi ju˝ rzeczywisty wymiar globalizacji
i integracji dzia∏aƒ.
1

Nie sposób tak˝e pominàç takich
zmian, b´dàcych wynikiem powszechnego korzystania z gie∏d internetowych, jak konfigurowanie jednokrotnych (nast´pnie dynamicznie rekonfigurowanych) – a nie sta∏ych ∏aƒcuchów
dostaw, na podstawie niekoniecznie
sta∏ych partnerów (w ramach wieloletnich umów), ale takich, którzy w obecnej chwili oferujà sobie wzajemnie najlepsze warunki wspó∏pracy1.

Technologia CSCW
Skoro przedsi´biorstwa muszà ze sobà wspó∏pracowaç, to poza internetowymi gie∏dami, nale˝y zwróciç ich zainteresowanie w stron´ innych narz´dzi, które zaprojektowano z myÊlà
o efektywnym wspomaganiu szeroko
rozumianej wspó∏pracy, w tym wspó∏pracy zmierzajàcej do wspomagania
i skracania procesu zarzàdzania ∏aƒcuchem dostaw. Narz´dzia takie sà zaliczane do klasy systemów informatycznych, nazywanych komputerowymi
systemami wspomagania pracy grupowej (Computer Supported Collaborative
Work – CSCW).

W. Cellary (red.), Polska w drodze do spo∏eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo∏ecznym.
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System CSCW definiuje si´ jako: oprogramowanie i sprz´t komputerowy (sieciowy) umo˝liwiajàce jednoczesne korzystanie wielu u˝ytkowników ze wspó∏dzielonych, interaktywnych Êrodowisk.
Wa˝ne jest, ˝e korzystanie to ma charakter Êwiadomej wspó∏pracy u˝ytkowników, zmierzajàcych do osiàgni´cia
wspólnego, wczeÊniej ustalonego celu.
Warunek Êwiadomej wspó∏pracy powoduje, ˝e popularna us∏uga WWW, dost´pna na platformie Internetu przy u˝yciu ró˝nego typu przeglàdarek, nie jest
zaliczana do narz´dzi CSCW. Choç Internet, serwery i przeglàdarki WWW tworzà interaktywne Êrodowisko sprz´towo-programowe, to przeglàdajàcy strony WWW u˝ytkownicy na ogó∏ nie zmierzajà do osiàgni´cia wspólnego celu. Cel
ich dzia∏aƒ jest z regu∏y taki sam: zdobycie okreÊlonych informacji, ale – co nale˝y podkreÊliç – jest on osiàgany indywidualnie. OczywiÊcie odpowiednio zaprojektowana aplikacja korzystajàca z internetowej platformy wymiany danych –
w szczególnoÊci zaprogramowana tak,
aby wykorzystaç mo˝liwoÊci powszechnie dost´pnej przeglàdarki internetowej, a jednoczeÊnie realizujàca warunek
Êwiadomej wspó∏pracy u˝ytkowników
we wspólnym celu, mo˝e byç systemem
CSCW. Klasyczna us∏uga WWW, jak
wspomniano, takim systemem jednak
nie jest.
Systemy CSCW, ze wzgl´du na rodzaj
wspomaganych prac i scenariusz wspomagania, zwykle dzieli si´ na systemy
konferencyjne, systemy wymiany informacji, systemy hybrydowe i systemy
specjalizowane.
Systemy konferencyjne (conferencing
systems) sà systemami, które od strony
funkcjonalnej i socjologicznej przypominajà klasyczne rozumiane konferencje. Umo˝liwiajà partnerom biznesowym (lub potencjalnym partnerom)
wspólnà, multimedialnà dyskusj´,
wspólne korzystanie i modyfikowanie
dost´pnych w ramach konferencji
wspó∏dzielonych materia∏ów informacyjnych itp. W odró˝nieniu od klasycznych konferencji, liczba u˝ytkowników
(uczestników) systemu konferencyjnego
klasy CSCW jest praktycznie nieograniczona. Nie trzeba przekonywaç, ˝e systemy konferencyjne w szerokim zakresie mogà wspomóc konfigurowanie i rekonfigurowanie ∏aƒcuchów logistycz-
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nych, w szczególnoÊci gdy b´dà zintegrowane z omówionymi w poprzedniej
sekcji gie∏dami internetowymi, w szerokim zakresie wspomagajàc prowadzenie wielowàtkowych negocjacji, w ogólnoÊci równolegle z wieloma partnerami.
Systemy wymiany informacji (information exchange systems) umo˝liwiajà asynchronicznà lub synchronicznà wymian´
elektronicznych informacji ró˝nego typu mi´dzy cz∏onkami zespo∏u: kopii dokumentów, formularzy i innych obiektów elektronicznych (np. agentów) charakterystycznych dla wykonywanych
przez zespó∏ prac. Typowo systemy te,
oprócz wbudowanego tzw. klienta
poczty elektronicznej i przekazywania
wiadomoÊci, wspomagajà wiele innych
czynnoÊci, takich jak uwierzytelnianie
informacji, identyfikacj´ partnerów komunikacji, stosowanie za∏àczników,
kompresj´ i szyfrowanie przesy∏anych
danych, raportowanie o dor´czeniu informacji, jej przeczytaniu, skasowaniu
itp. Systemy takie prowadzà histori´
obiegu informacji – przez co jesteÊmy
w stanie w póêniejszym czasie odtworzyç jej drog´. Niektóre z nich potrafià
w sposób automatyczny czytaç sformalizowane (ustrukturalizowane) wiadomoÊci. Przyk∏adem mo˝e byç typowa
wspó∏praca programu Microsoft Outlook
z systemem bazy danych Microsoft SQL
Server. Odpowiedni formularz elektroniczny wys∏any na adres systemu SQL,
zostanie automatycznie przeczytany
i wprowadzony do bazy danych. Nietrudno sobie wyobraziç, jakie korzyÊci
daje taki system, np. w przypadku elektronicznego sk∏adania zamówieƒ przez
odbiorców.
Z punktu widzenia oczekiwaƒ logistyki, najbardziej obiecujàcymi systemami wymiany informacji sà systemy
zbudowane z wykorzystaniem technologii agentowej. WiadomoÊç – agent
charakteryzuje si´ du˝à autonomicznoÊcià, z jednej strony oraz inteligencjà
i mobilnoÊcià – z drugiej strony. WiadomoÊç – agent mo˝e zatem znaç swojà
misj´ w sieci, drog´, którà powinna
przebyç, mo˝e komunikowaç si´ z odwiedzanym Êrodowiskiem, np. z uruchomionymi w nim aplikacjami, innymi
agentami czy te˝ u˝ytkownikiem odwiedzonego komputera (za poÊrednictwem odpowiedniej aplikacji), rozsze-

rzajàc w ten sposób swojà wiedz´ i inteligencj´. Przyk∏adowo, misjà wiadomoÊci – agenta mo˝e byç odwiedzenie
gie∏d internetowych, analiza ich ofert,
a nast´pnie wyszukanie tych, które
spe∏niajà znane agentowi warunki.
W ten sposób wiadomoÊç – agent (lub
wiadomoÊci) mo˝e efektywnie wspomóc, w szczególnoÊci przyspieszyç,
elektroniczne konfigurowanie ∏aƒcuchów dostaw, przez wyszukanie tych
partnerów, którzy w danym momencie
oferujà przedsi´biorstwu delegujàcemu agenta najbardziej korzystne warunki wspó∏pracy2.
Systemy hybrydowe integrujà mechanizmy przedstawionych dotàd systemów, rozszerzajàc je jednoczeÊnie
o nowe, cz´sto bardzo zaawansowane
funkcje. W ostatnich latach obserwujemy tendencj´ do zacierania si´ podzia∏u na systemy konferencyjne i systemy
wymiany informacji, a zatem do tworzenia w∏aÊnie systemów hybrydowych. Szczególnie widaç to na przyk∏adzie produktu LotusNotes – i aplikacjach
opartych na jego platformie. Hybrydowe rozwiàzanie oferuje te˝ poznaƒska
spó∏ka doradztwa gospodarczego DGA,
które zarzàdza wszystkimi przesy∏anymi wiadomoÊciami w firmie, a jednoczeÊnie potrafi prowadziç tzw. elektronicznà ksi´g´ jakoÊci, zgodnà z normami zarzàdzania ISO 9000:2002, interaktywnie dokonujàcà zmian we wszystkich procedurach, schematach i wizualnych interpretacjach algorytmów procesów biznesowych firmy. Firma Komfort posiada zaÊ, oparty na us∏udze aktywnych stron internetowych ASP, wewn´trzny portal korporacyjny (Info.Komfort), b´dàcy platformà wymiany informacji i raportowania. Jest to zatem swoisty system CSCW, dopasowany dla rozproszonych miejsc dzia∏alnoÊci firmy. Portal obs∏uguje nie tylko procesy biznesowe, ale równie˝ wymian´
myÊli i prowadzi ksi´g´ jakoÊci przedsi´biorstwa.
Systemy specjalizowane sà przeznaczone do wspomagania prac zespo∏owych w konkretnych dziedzinach dzia∏alnoÊci ludzkiej, np. w zarzàdzaniu
przedsi´biorstwem, wytwarzaniu ró˝nego typu produktów (tj. w procesach
produkcji), in˝ynierii oprogramowania.
W szczególnoÊci szeroko rozumiana

dzia∏alnoÊç projektowa (projektowanie
mechaniczne, elektroniczne, architektoniczne itp.) jest obszarem, w którym
specjalizowane systemy CSCW znajdujà
swoje zastosowanie. Systemy takie sà
z regu∏y konstruowane na bazie wczeÊniej zaprojektowanych programów,
przeznaczonych dla jednego u˝ytkownika – przez co ∏àczà tradycyjny sposób
projektowania z mo˝liwoÊcià wieloosobowej wspó∏pracy projektantów.

Systemy CSCW a systemy ERP
Jak wspomniano, wspó∏praca jest fundamentem niemal wszystkich dzia∏aƒ logistycznych. Dlatego w ostatnich latach
obserwujemy tendencje integracji technologii CSCW z systemami klasy ERP,
które w konsekwencji zapewniajà
wspó∏prac´ wi´kszoÊci uczestników ∏aƒcucha dostaw. Jest to szczególnie wyraênie w najnowszych systemach klasy ERP
II. ERP II to specyficzne dla okreÊlonej
bran˝y, zintegrowane ze sobà aplikacje,
które wspomagajà klientów i udzia∏owców poprzez udost´pnienie i optymalizacj´ procesów zarówno wewnàtrz
przedsi´biorstwa jak i pomi´dzy przedsi´biorstwami – partnerami. WÊród tych
procesów wyró˝nia si´ procesy operacyjne i procesy finansowe, w zakresie co
najmniej: ksi´gowoÊci, zakupów, rejestracji zamówieƒ, sprzeda˝y, kosztorysowania. WÊród procesów operacyjnych
powinny znajdowaç si´ te, które umo˝liwiajà wspó∏prac´ z partnerami przedsi´biorstwa na drodze udost´pniania im
kluczowych informacji.
ERP II powinno byç równie˝ postrzegane jako swoista strategia biznesowa,
wykorzystujàca wy˝ej wymienione procesy. To co odró˝nia systemy ERP II od
swoich poprzedników (ERP) – to otwarcie przedsi´biorstwa na zewn´trznych
partnerów, z czym wià˝e si´ potrzeba
udost´pnienia najistotniejszych informacji na temat wspólnych procesów. Taka wymiana informacji powoduje stworzenie spo∏ecznoÊci grupujàcej podmioty, które ∏àczà wspólne interesy. Pozwala to na aktywny udzia∏ w ca∏ym ∏aƒcuchu wartoÊci pomi´dzy wspó∏pracujàcymi przedsi´biorstwami.
Z technicznego punktu widzenia, ERP
II ró˝ni si´ od swojego poprzednika
tym, ˝e jego architektura bazuje na sie-

Zastosowania technologii agentowej w logistyce omówiono szerzej w: J. Wieliƒski, W. Wieczerzycki, Zastosowanie Technologii Agentowej w logistyce, „Logistyka” 4/2003
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ci, jest otwarta – co umo˝liwia integracj´ z innymi systemami, a w konsekwencji szerokie wspomaganie wspó∏pracy3. Âmia∏o wi´c mo˝na zatem powiedzieç, ˝e systemy ERP II sà specyficznym rodzajem nowej generacji systemów CSCW. OczywiÊcie ich wdra˝anie jest jednym z najtrudniejszych zadaƒ, jakie stojà przed wspó∏czesnymi
przedsi´biorstwami, gdy˝ powoduje
ono nast´pstwa idàce znacznie dalej
ni˝ w przypadku wi´kszoÊci innych systemów. W praktyce oznacza to diametralnà zmian´ dotychczas realizowanych przez firmy dzia∏aƒ biznesowych,
w szczególnoÊci logistycznych4.
Otwarta architektura systemów ERP II
umo˝liwia projektowanie aplikacji integrujàcych dzia∏ania przedsi´biorstwa
z pracà dostawców i producentów,
a jednoczeÊnie pozwala na jak najlepszà
obs∏ug´ coraz bardziej indywidualnych
wymagaƒ klientów. Na bazie systemów
klasy ERP II wyposa˝onych w elementy
3
4

technologii CSCW stosunkowo ∏atwo
mo˝na konstruowaç aplikacje pracy grupowej, np. wspólnej, dokonywanej
przez dystrybutora i producenta analizy
zg∏aszanego przez klientów popytu.
Aplikacje te mogà wymagaç na dostawcach sformalizowanej procedury potwierdzeƒ zamówieƒ. Mogà one zawieraç, np. publikowane i obs∏ugiwane
przez stron´ WWW forum wymiany myÊli, zg∏aszania zamówieƒ czy chocia˝by
zg∏aszania reklamacji przez klientów.

Konkluzja
Obserwowany w ostatnich latach
burzliwy rozwój technologii Internetu,
w szczególnoÊci zorientowany na zintegrowanie jej z technologià CSCW, pozwala przewidywaç, ˝e w niedalekiej
przysz∏oÊci firmy wi´kszoÊç konfiguracji swoich ∏aƒcuchów logistycznych
oprà na wykorzystaniu sieciowych narz´dzi informatycznych. Niezale˝nie od

http://republika.pl/safer1/EwolucjaSystemowERP/EwolucjaSystemowERP.htm
Adam Michalewicz, Katarzyna Nowosielska: Logistyka dystrybucji, Wydawnictwo Difin Warszawa 2001

tego czy narz´dzia te b´dà bazowa∏y na
zg∏aszaniu popytu lub poda˝y na gie∏dach internetowych, czy te˝ b´dà konstruowane na bazie sta∏ych platform
wspó∏pracy z poszczególnymi dostawcami lub odbiorcami – to zawsze b´dà
budowane na platformie Internetu. Ze
wzgl´du na powszechnoÊç tego medium, na niski koszt jego u˝ywalnoÊci
– inne kana∏y wymiany informacji b´dà
powoli eliminowane.
Niedaleka przysz∏oÊç jawi si´ chyba
taka, ˝e ca∏y proces konstrukcji ∏aƒcucha dostaw, poczàwszy od zg∏oszonego
popytu przez konsumenta, przez planowanie produkcji, a˝ wreszcie po planowanà dystrybucj´, b´dà projektowa∏y
systemy komputerowe na bazie wymyÊlonych przez cz∏owieka algorytmów.
A mo˝e pojawià si´ i upowszechnià
równie˝ systemy interaktywnego konstruowania procesów, takich jak kompletacja towarów, zarzàdzanie bazà
transportowà, optymalizacja rozwozu?

