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Tworzenie podpisu elektronicznego i jego rola w e-logistyce
Do 11 paêdziernika 2001 r. e-logistyka stosowana w operacyjnych dzia∏aniach polskich przedsi´biorstw zawiera∏a znanà powszechnie technologi´
elektronicznej wymiany dokumentów
EDI (Electronic Data Interchange), ale bez
stosowania mo˝liwoÊci elektronicznego
podpisu. Od tej daty rozpocz´∏a si´ nowa rzeczywistoÊç polskiej e-logistyki.
Obecnie dokument papierowy mo˝e
byç ca∏kowicie zast´powany przez dokument elektroniczny. Jednak by by∏ on
równowa˝ny dokumentowi papierowemu musi spe∏niaç odpowiednie wymagania stawiane przez ustawodawc´ i w dalszej kolejnoÊci przez Parlament Europejski. Przytacza si´ tu dwie podstawowe cechy dokumentu i podpisu elektronicznego: poufnoÊç i wiarygodnoÊç.
Mo˝liwoÊci stosowania technologii podpisu elektronicznego sà bardzo szerokie i odnoszà si´ nie tylko, jak to powszechnie si´ uwa˝a, do transakcji zawieranych przez Internet (chodzi tu
o transakcje klient – przedsi´biorstwo –
B2C oraz przedsi´biorstwo – przedsi´biorstwo – B2B), ale równie˝ szeroko
poj´tej problematyki komputerowo
wspomaganej logistyki CAL (Computer
Aided Logistics) rys. 1. Systemy tego typu
spe∏niajà nast´pujàce szczegó∏owe funkcje w e-logistyce: planowania i harmonogramowania, koordynacji taktyczno –
operacyjnej, kontroli, ewidencji, rozliczeƒ (z bankiem, urz´dem skarbowym,
ZUS – em), komunikacji informatycznej
(EDI, SAI), symulacji i wizualizacji procesów (pakiety synoptyczne).
Poni˝ej opisano dwa przypadki w operacyjnych dzia∏aniach przedsi´biorstwa,
które majà na celu przybli˝enie istoty
podpisu elektronicznego.
Przyk∏ad 1 – ZAKUP W SKLEPIE INTERNETOWYM
Tego rodzaju transakcja (dokonywana
przez Internet) zwykle zawiera nast´pujàce elementarne czynnoÊci: wyszukanie
e-sklepu, zamówienie, p∏atnoÊç, dostawa, obs∏uga posprzeda˝na. Tak wi´c trzy
czynnoÊci mo˝na operacyjnie wykonaç
drogà elektronicznà – wyszukaç e-firm´,
z∏o˝yç elektroniczne zamówienie pod-
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• Elektroniczny podpis (e-podpis)

Rys. 1. Funkcje informatycznych systemów wspomagania logistyki CAL

pisane e-podpisem i zap∏aciç kartà elek- i bezpieczne przeprowadzenie w ramach
tronicznà lub przelewem bankowym.
komputerowo zintegrowanego systemu,
który wspomaga zarzàdzanie firmà.
Przyk∏ad 2 – OCHRONA OSOBOWA
DANYCH INFORMACYJNYCH
Podpis elektroniczny (e-podpis)
Wi´kszoÊç komputerowych systemów – podstawowa terminologia
wspomagania zarzàdzania klasy ERP pozwala u˝ytkownikom na prowadzenie
Podpis na dokumencie sk∏ada si´
daleko idàcych symulacji biznesowych, w koƒcowej jego cz´Êci stwierdzajàc
wymiany informacji z klientami itp. Wy- fakt, i˝ podpisujàcy zapozna∏ si´ z jego
maga to prowadzenia i administrowa- treÊcià i jà akceptuje. Jednak podstawonia du˝à iloÊcià danych (niejednokrot- wà funkcjà podpisu sà: identyfikacja wynie bardzo wa˝nych informacji marketin- stawcy dokumentu oraz po∏àczenie dagowych, fizycznych i osobowych). Wy- nej osoby z treÊcià dokumentu. Podobst´puje tu koniecznoÊç zapewnienia od- ne zadanie ma podpis elektroniczny,
powiedniej ochrony przed dost´pem do choç gdy o nim si´ mówi, cz´sto u˝ywa
nich niepowo∏anych osób. Dotychczas si´ nieco mniej znanej popularnie termistosowano dwie doÊç skomplikowane nologii, przez co sprawa podpisu elektrometody: szyfrowania poczty e-mail oraz nicznego wydaje si´ byç niejasna i skomodpowiedniego upakowania danych i ich plikowana. Stàd poni˝ej zamieszczono
kodowania. Obs∏uga takich przesy∏ek definicje podstawowych terminów.
wià˝e si´ z pos∏ugiwaniem si´ stosownyPodpis elektroniczny stanowià dane
mi kluczami do kodowania. Zmiana klu- w postaci elektronicznej, które wraz
cza (zagubienie, kradzie˝) wymaga∏a ro- z innymi danymi, do których zosta∏y dozes∏ania zainteresowanym nowych wer- ∏àczone, lub z którymi sà logicznie posji kluczy, które ju˝ w czasie przesy∏ki wiàzane, s∏u˝à do identyfikacji osoby
mog∏y trafiç w niepowo∏ane r´ce.
sk∏adajàcej taki podpis. Przyj´te rozwiàZastosowanie w obu tych przypadkach zania opierajà si´ na systemie domnietechnologii elektronicznej koresponden- maƒ prawnych. W odniesieniu do bezcji i e-podpisu umo˝liwia ich sprawne piecznych podpisów elektronicznych za-
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pisano dwa domniemania: dotyczàce
osoby okreÊlonej w certyfikacie jako
sk∏adajàcej podpis elektroniczny oraz
domniemanie prawdziwoÊci znakowania czasem. Znakowanie czasem przez
kwalifikowany podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne wywo∏uje w szczególnoÊci skutki prawne daty pewnej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Domniemanie to oznacza, ˝e podpis
elektroniczny znakowany czasem (tzn.
godzinà oraz datà) przez kwalifikowany
podmiot Êwiadczàcy us∏ugi certyfikacyjne zosta∏ z∏o˝ony nie póêniej ni˝ w chwili dokonywania tej us∏ugi.
Certyfikat to potwierdzenie klucza publicznego wygenerowanego przez danà
osob´ lub instytucj´ przez instytucj´ autoryzacyjnà, która autoryzuje dany klucz
publiczny. Klucz publiczny instytucji jest
autoryzowany przez nià samà lub instytucj´ dzia∏ajàcà w innym kraju, ponadto
jest udost´pniony do u˝ytku publicznego. Istnieje kilka typów (poziomów) certyfikacji. Niektóre powinny byç u˝ywane
tylko w prostych zastosowaniach. Wówczas weryfikacja to˝samoÊci podczas ich
wydawania odbywa si´ w sposób uproszczony. Sà te˝ takie, w których proces ten
jest bardzo drobiazgowy. Wówczas –
gdyby korzystajàcy z podpisanych elektronicznie dokumentów poniós∏ straty
na skutek niedba∏oÊci centrum autoryzacyjnego – urzàd gwarantuje ich wyrównanie do pewnej okreÊlonej kwoty.
Centrum certyfikacji, na Êwiecie znane jako PKI (Public Key Infrastructure) – to
infrastruktura niezb´dna do Êwiadczenia
us∏ug zwiàzanych z zarzàdzaniem certyfikatami kluczy publicznych. Jest to jakby trzecia strona w procesie dzia∏ania
podpisu cyfrowego – organizacja odpowiedzialna zajmujàca si´ wydawaniem
odpowiednich certyfikatów na klucze
publiczne firm i obywateli danego kraju.
Przechowuje wszystkie wydane certyfikaty (w repozytoriach) oraz certyfikaty
i listy uniewa˝nionych kluczy. Polskie
Urz´dy Certyfikacyjne: www.centrum.pl;
www.polcert.pl; www.signet.pl.
Klucz zwany te˝ frazà (ró˝ni si´ od popularnego has∏a tym, ˝e powinien byç
d∏u˝szy) mo˝e si´ sk∏adaç z ca∏ego zdania,
na przyk∏ad dobrà frazà jest cytat z jakiegoÊ dzie∏a literackiego. Poniewa˝ w zdaniu
znajdujà si´ wielkie litery, odst´py mi´dzy wyrazami i znaki interpunkcyjne, taka
fraza daje stosunkowo dobre zabezpieczenie. Bardzo d∏uga fraza jest niepraktyczna je˝eli cz´sto jej u˝ywamy (równie˝

nale˝y si´ liczyç z naszymi mo˝liwoÊciami
zapami´tania jej). Zbyt d∏ugi klucz powoduje zwolnienie procesów przetwarzania
dokumentów. Rozsàdnà d∏ugoÊcià klucza
jest d∏ugoÊç ok. 2048 bitów.
Klucz publiczny (Public Key) i klucz prywatny (Priwate Key) to para z tym, ˝e
klucz prywatny przechowuje i u˝ywa
w∏aÊciciel danego podpisu elektronicznego, a drugi – publiczny przechowuje centrum certyfikacyjne. Klucz prywatny i publiczny sà generowane w jednym czasie
i niepowtarzalne w swoim rodzaju.
W przypadku zmiany jednego z nich lub
wygaÊni´cia wa˝noÊci generuje si´ nowà
par´ kluczy. Dokumenty popisane kluczem który zaginà∏ (lub jest niewa˝ny) sà
wa˝ne do daty zagini´cia klucza (lub
up∏yni´cia daty wa˝noÊci). Program komputerowy u˝ywany do tworzenia kluczy
gwarantuje ich unikalnoÊç. Klucz, ka˝dy
mo˝e wykonaç we w∏asnym zakresie lub
skorzystaç z odpowiedniej firmy, która
Êwiadczy w tym zakresie us∏ugi.
Kryptografia to szyfrowanie zarówno
wiadomoÊci jak zbiorów elektronicznych, gdzie u˝ywa si´ do kodowania jak
równie˝ odszyfrowywania odpowiednich algorytmów. W technologii podpisu elektronicznego u˝ywa si´ systemu
szyfrowania niesymetrycznego (od 1970,
choç literatura podaje, ˝e rok 1967 by∏
koƒcem ery tzw. „szyfrowania symetrycznego” w elektronicznej technologii
popisywania dokumentów). Celem kryptografii jest poprzez tzw. „klucze” ochro-

na danych przesy∏anych pomi´dzy stronami przez Internet.
PIN to ciàg znaków zabezpieczajàcy
dost´p do klucza prywatnego. Jest odpowiednikiem kodu PIN znanego z kart
bankowych czy dost´pu do odpowiednich funkcji w telefonie komórkowym.
Skrót, nazywany te˝ odciskiem palca,
to ciàg kilkunastu znaków wygenerowanych na podstawie d∏u˝szego ciàgu, na
przyk∏ad klucza publicznego. Pozwala
∏atwo wykryç zmiany fragmentu tekstu
bàdê podmian´ jednego napisu na inny.
Wzgl´dnie trudno jest utworzyç inny
klucz publiczny lub napis, który dawa∏by ten sam skrót. Majàc sam skrót, nie
mo˝na te˝ poznaç napisu, na podstawie
którego zosta∏ wygenerowany. Natomiast bardzo szybko odbywa si´ weryfikacja, czy klucz publiczny bàdê inny
napis i skrót pasujà do siebie.
Istota tworzenia i pos∏ugiwania
si´ podpisem elektronicznym
Rozró˝nia si´ dwa podstawowe dzia∏ania w zakresie tworzenia podpisu elektronicznego. Sà to:
1.Tworzenie podpisu elektronicznego
bez udzia∏u centrum certyfikacji.
• Strona wysy∏ajàca dokument (np. Kowalski) podpisuje go elektronicznie
i wysy∏a przez Internet do kontrahenta
(np. firmy AAA). Kowalski generuje wi´c
na swoim komputerze dwa klucze: pry-

Rys. 1. Funkcje informatycznych systemów wspomagania logistyki CAL
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watny i publiczny. Pierwszy s∏u˝y do
sk∏adania cyfrowego podpisu i nie nale˝y go nikomu udost´pniaç. Publiczny
pozwala zweryfikowaç sygnowany elektronicznie dokument. Powinien wi´c
zostaç dostarczony ka˝dej osobie, która b´dzie korzysta∏a z takich dokumentów. Kowalski zapisuje klucz prywatny
w pami´ci karty mikroprocesorowej
(chipie) lub na dyskietce. Dodatkowym
zabezpieczeniem klucza prywatnego
jest PIN, niezb´dny do tego by korzystaç z us∏ug podpisu elektronicznego.
• Kowalski idzie do swojego partnera
biznesowego firmy AAA z kluczem publicznym. Pracownicy firmy AAA sprawdzajà to˝samoÊç klienta na przyk∏ad na
podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu to˝samoÊci. Podpisywana jest odpowiednia umowa upowa˝niajàca firm´ AAA do honorowania
korespondencji od Kowalskiego, których autentycznoÊç mo˝na potwierdziç
za pomocà dostarczonego klucza publicznego. W umowie powinien zostaç
wydrukowany albo ca∏y ten klucz jako
ciàg liter i cyfr, albo jego skrót. Inaczej
Kowalski móg∏by póêniej próbowaç zakwestionowaç treÊç przes∏anego dokumentu, twierdzàc, ˝e dostarczy∏ zupe∏nie inny klucz publiczny.
• W opisywanej sytuacji Kowalski osobiÊcie musi podpisaç umow´. JeÊli przes∏a∏
by swój klucz publiczny przez Internet,
pracownicy firmy AAA nie mieliby ˝adnej pewnoÊci, ˝e pochodzi on od osoby,
za którà partner w biznesie si´ podaje.
• Kowalski po powrocie do swojej firmy
pisze na swoim komputerze, na przyk∏ad zamówienie na pewne us∏ugi w firmie AAA. Do dokumentu cz´sto automatycznie dodawana jest data i czas,
wskazujàce na moment podpisania
w tym wypadku zamówienia. Nast´pnie
Kowalski wk∏ada kart´ (dyskietk´) do
czytnika komputera ze swoim kluczem
prywatnym. Podaje kod PIN. W pierwszej sytuacji komputer wysy∏a dyspozy-

cj´ do uk∏adu na karcie chip, który wykonuje obliczenia matematyczne na
podstawie klucza prywatnego i treÊci
zamówienia, tworzàc dokument podpisany elektronicznie, gotowy do przes∏ania do firmy AAA. JeÊli Kowalski przechowuje klucz na dyskietce, wszystkich
przekszta∏ceƒ dokonuje komputer.
• Zamówienie w jawnej postaci wraz
z podpisanym skrótem w´druje przez
Internet do firmy AAA, z którà Kowalski
kooperuje. Na podstawie klucza publicznego Kowalskiego system komputerowy firmy AAA mo˝e zweryfikowaç,
czy zamówienie zosta∏o przes∏ane
przez uprawnionà osob´. Dok∏adniej –
komputery przekszta∏cajà podpisany
elektronicznie skrót do wersji pierwotnej, niezaszyfrowanej. Nast´pnie generujà drugi skrót bezpoÊrednio z dostarczonego zamówienia. JeÊli oba sà identyczne, zamówienie nale˝y realizowaç.
Gdyby by∏y ró˝ne, wykryto by prób´
oszustwa. Oznacza∏oby to, ˝e dokument zosta∏ utworzony przez nieuprawnionà osob´ lub zmodyfikowany ju˝ po
wys∏aniu go przez Kowalskiego.
• Firma AAA powinna przechowywaç
w pami´ci komputerów nie tylko treÊç
samego zamówienia, ale te˝ podpisany przez Kowalskiego skrót. Tylko oba
elementy tworzà ∏àcznie dokument
sygnowany elektronicznie i pozwalajà dowieÊç firmie AAA Kowalskiemu,
˝e z∏o˝y∏ zamówienie, gdyby póêniej
wypiera∏ si´ tego. Inaczej, w razie jakiejkolwiek reklamacji firma AAA ponosi win´. Poniewa˝ na podstawie klucza publicznego nie mo˝na wygenerowaç klucza prywatnego, nie ma ryzyka, ˝e nieuczciwy pracownik firmy
AAA zmieni zamówienie Kowalskiego. Poni˝szy tok z∏o˝enia zmówienia
przez Kowalskiego w firmie AAA
przedstawiono na rysunku 2.

Wprowadzanie podpisu elektronicznego w Polsce
2. Tworzenie podpisu elektronicznego
z udzia∏em centrum certyfikacji.

K i l o me t r o w n i k Po l ski
- szczegó∏owa mapa Polski,
43 500 po∏àczonych ze sobà punktów

770,- z∏

K i l o me t r o w n i k Euro py
- obejmuje teren od Portugalii po Bajka∏,
48 000 punktów w 46 krajach (jedna mapa)
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• Podobnie jak wczeÊniej Kowalski generuje dwa klucze: prywatny i publiczny. Publiczny klucz dostarcza do centrum autoryzacyjnego. Nast´puje
sprawdzenie to˝samoÊci Kowalskiego. Do klucza do∏àczane sà dane osobowe Kowalskiego. Ca∏oÊç urzàd podpisuje swoim kluczem prywatnym.
W ten sposób powstaje potwierdzony
certyfikat Kowalskiego.
• Zak∏adamy, ˝e firma AAA ufa instytucji,
która potwierdzi∏a klucz publiczny Kowalskiego. Kowalski nie musi, wi´c osobiÊcie udawaç si´ do firmy AAA aby
podpisaç umow´ o wspólnym dzia∏aniu. Wystarczy, ˝e wype∏ni odpowiedni formularz na stronie internetowej
firmy AAA, podpisze go swoim kluczem
prywatnym i przeÊle do firmy AAA wraz
z certyfikatem poÊwiadczonym przez
zaufanà instytucj´ autoryzacyjnà.
• Firma AAA zna klucz publiczny firmy autoryzujàcej klucz publiczny Kowalskiego. ¸atwo wi´c sprawdzi, czy dostarczony przez Kowalskiego certyfikat rzeczywiÊcie do niego nale˝y. Skontroluje
te˝, czy zosta∏ podpisany elektronicznie przez centrum i czy zawarte w nim
dane osobowe zgadzajà si´ z informacjami podanymi przez Kowalskiego.
• Nast´pnie firma AAA upewni si´, czy
zamówienie przes∏ane od Kowalskiego by∏o sygnowane przez t´ samà osob´, sprawdzajàc, czy podpisano go
kluczem prywatnym, do którego pasuje klucz publiczny Kowalskiego. Schemat dzia∏ania podpisu elektronicznego zamieszczony na rys. 2 dotyczy
równie˝ powy˝szego przypadku (istotna ró˝nica w/w metod dotyczy sposobu dostarczenia do firmy AAA klucza
publicznego Kowalskiego i zawarcie
umowy z firmà AAA).

1110,- z∏

-

Po podpisaniu ustawy o podpisie elek-

obliczenie d∏ugoÊci tras w kilometrach i kosztów transportu
optymalizacja tras objazdowych, planowanie transportu z uwzgl´dnieniem przepisu AETR
po pod∏àczeniu do jednostki GPS mo˝na u˝yç w charakterze mobilnego systemu nawigacji
mo˝liwoÊç zakazu przejazdu na wyznaczonych odcinkach dróg dla okreÊlonych pojazdów i terminów
bazy danych u˝ytkownika (znaki na mapie z w∏asnymi uwagami)

TRANIS s.r.o.
Slezská 103; 130 00 Praha 3
tel. +4202 72739452
e-mail: tranis@tranis.cz
http://www.tranis.cz
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tronicznym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej szczegó∏owe wdro˝enia
powinny byç dok∏adnie analizowane,
sprawdzane i koordynowane przez upowa˝nione w ustawie jednostki rzàdowe.
W dzie∏o wdra˝ania podpisu elektronicznego anga˝uje si´ obecnie polska: gospodarka, instytucje prawa, instytucje zajmujàce si´ standaryzacjà i administracja.
Polska ma przed sobà wejÊcie do Unii
Europejskiej, w której sprawy podpisu
elektronicznego reguluje dyrektywa
o podpisach elektronicznych Parlamentu
Europejskiego i Rady UE z 13.12.99 r. Powy˝sza dyrektywa mówi, ˝e podpis elektroniczny powinien byç oparty na zasadzie pary „kluczy”, z których ka˝dy by∏by algorytmem kryptograficznym i s∏u˝y∏
do kodowania i dekodowania podpisu.
Podpis elektroniczny w UE nie jest tak
rozwini´ty jak w USA, które uwa˝a si´ za
kolebk´ popisu elektronicznego. Ró˝nice w technologii kryptografii i dzia∏aƒ
zwiàzanych z udost´pnianiem doÊwiad-

czeƒ pomi´dzy UE i USA stopniowo powinny si´ zmniejszaç po wycofaniu przez
USA przepisów o zakazie eksportu najnowszych technologii o podwójnym znaczeniu: cywilnym i wojskowym.
Polska w tej cz´Êci Êwiata jest najwi´kszym rynkiem elektronicznego biznesu,
zaraz po Czechach, wg wyników badaƒ
IDC (z 2001 roku). Do roku 2005 mo˝e
si´ wysunàç na czo∏o. Jednak wymaga to
pewnej strategii dzia∏ania rzàdu polskiego. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e rzàd polski nie
posiada obecnie w∏asnego portalu internetowego (poszczególne ministerstwa
posiadajà). Nie ma te˝ programu zmodernizowania swoich us∏ug, tak by by∏y
zwrócone ku obywatelowi. Podpis elektroniczny daje mo˝liwoÊci za∏atwienia
wszystkich spraw, szybko i w jednym
miejscu – tak jak zakupy w supermarkecie. Jest to jednak odleg∏a przysz∏oÊç.
Choç mo˝na sobie wyobraziç powszechne wybory do Sejmu, wybory samorzàdowe – w których g∏osowanie odbywa

si´ poprzez Internet z wykorzystaniem
podpisu elektronicznego.
System obiegu dokumentów i informacji
w systemach ERP
Najnowszej generacji komputerowe
systemy wspomagania zarzàdzania
przedsi´biorstwami do tej pory nie mog∏y korzystaç (ze zrozumia∏ych wzgl´dów) z udogodnieƒ jakie niesie z sobà
u˝ywanie elektronicznego podpisu
w komputerowo wspomaganym zarzàdzaniu firmà. Pozwala∏y zaprojektowaç
przep∏yw dokumentów towarzyszàcy
produkcji i dystrybucji towarów i us∏ug,
koordynowa∏y równie˝ dzia∏anie poszczególnych ogniw w ∏aƒcuchu dostaw,
ale jednak je˝eli nawet akceptowano
elektroniczne dokumenty, to po realizacji lub w trakcie realizacji przedmiotowej
transakcji nale˝a∏o obligatoryjnie dostarczyç dokument papierowy. Obecnie rzeczywistoÊcià staje si´ „biuro bez papie-
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rów”. Procesy gospodarcze b´dà si´ odbywaç znacznie szybciej ni˝ dotàd to by∏o mo˝liwe. Zw∏aszcza w zakresie dost´pnoÊci do informacji, pracy z aktualnymi dokumentami, szybkiej i rzetelnej
wymiany informacji pomi´dzy stronami
w biznesie. Zintegrowany komputerowo
system wspomagania pracy firmy pozwoli na „bezpapierowà” obs∏ug´ finansów,
ksi´gowoÊci, p∏ac, gospodarki materia∏owej, Êrodków trwa∏ych, transportu, zleceƒ, eksploatacji poszczególnych Êrodków itp. Prze∏omem stanie si´ np. bezpoÊredni kontakt pracownika niskiego
szczebla firmy z jej management’em.
Pewien przedsmak dzia∏ania „bezpapierowego biura” poznaliÊmy ju˝ w Polsce przy okazji wprowadzenia przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (ZUS)
mo˝liwoÊci dostarczania wymaganych
przez t´ instytucj´ dokumentów poprzez Internet lub poczt´ elektronicznà
(e-maila) – ta mo˝liwoÊç nale˝y do 2 grupy, tzn. nie wymaga elektronicznego
podpisu, a polega na szyfrowaniu dokumentu i przes∏aniu go e-mail’em. Pracodawcy, którzy zdecydowali si´ na rozpocz´cie przesy∏ania dokumentów rozliczeniowych do ZUS – u na pewno byli
zaskoczeni faktem, ˝e gdy przeszli pomyÊlnie Êcie˝k´ certyfikacji, napotykali
na problemy typu przepustowoÊci sieci,
szybkoÊci transmisji danych itp. (to nowe problemy e-logistyki).
Jest rzeczà oczywistà, ˝e w najbli˝-

szym czasie b´dzie konieczne opracotowarowych, transportowych
wanie ogólnodost´pnych i powszechnie • u∏atwienie dost´pu do obiegu dokuobowiàzujàcych dokumentów elektromentów w firmie (e-dokumentów) –
nicznych. Dokumenty te powinny byç
zmniejszenie czasu uzyskiwania niedost´pne z odpowiednich stron WWW
zb´dnych podpisów
dla wszystkich zainteresowanych, lub • u˝ywania w korespondencji mi´dzy
przechowywane w swego rodzaju magastronami w biznesie elektronicznych
zynach e-dokumentów zwanych repozywzorców dokumentów wg rodzajów
toriami.
zastosowaƒ oraz tworzenia baz danych tych wzorców wraz z oprogramoRola elektronicznego podpisu w e-logistyce
waniem ich obs∏ugi opracowanych
specjalnie dla e-logistyki
Upowszechnienie umiej´tnoÊci korzy- • skrócenie czasu dokonywania transakstania z dobrodziejstw e-podpisu zmiecji, a tym samym zwi´kszenie ich iloÊci
ni przede wszystkim istniejàcy stan rze- • powstania odpowiednich systemów
czy i dotychczasowe przyzwyczajenia
zaopatrzeniowo-dystrybucyjnych rew e-logistyce. Aby to osiàgnàç, niezb´dagujàcych na szybkie zmiany popytu
ne b´dzie kreÊlenie podstawowych stan(dalszy rozwój systemów komputerodardów post´powania w okreÊlonych
wego wspomagania zarzàdzania i gosytuacjach biznesowych – uchwalenie
spodarki magazynowej)
odpowiednich przepisów prawnych, • powstanie portali posiadajàcych zasoby
i informacje dot. elektronicznej wymiaoraz zmiana ÊwiadomoÊci ludzi pracujàny danych o klientach, transakcjach itp.
cych w e-logistyce.
Wa˝nà rzeczà jest przejÊcie „Êcie˝ki”
Nale˝y spodziewaç si´ nast´pujàcych
efektów dzia∏aƒ upowszechnienia i sto- uzyskiwania certyfikacji podpisu elektrosowania technologii podpisu elektro- nicznego. W artykule tego nie omówiono, gdy˝ ka˝da firma udzielajàca certyfinicznego w e-logistyce:
upowszechnienie
i
stosowanie
stankacji pomaga swojemu przysz∏emu klien•
dardów elektronicznych dokumentów towi wype∏niç wszystkie formalnoÊci cypodpisanych elektronicznie (w kon- wilno-prawne, poniewa˝ pobiera op∏aty
taktach B2B i B2C, w przetwarzaniu za swoje us∏ugi wg okreÊlonego cennika.
i obiegu dokumentów w firmie)
Rzeczà bardzo wa˝nà jest opracowanie
zwi´kszenie
handlu
(transakcji)
interodpowiednich systemów implementacji
•
netowego
e-podpisu w firmach, aby jego przebieg
dost´pu
firm
do
internetowych
gie∏d
oparty by∏ na pewnej strategii wdro˝enia.
•

Kontenery na ko∏ach
Nadstawki do palet
Palety stalowe
Sk∏adane pojemniki logistyczne
Kontenery na cz´Êci motoryzacyjne
Sk∏adane pojemniki logistyczne
Oferujemy równie˝ rega∏y magazynowe,
wózki do transportu r´cznego oraz
pomosty prze∏adunkowe

Optymalne rozwiàzania dla:
Logistyki
Magazynu
Dystrybucji
Zabezpieczenia towaru
Gospodarki
Na wszystko znajdzie sie sposób

PUH UNICO sp. z o. o., ul. Mazowiecka 25, 30-09 Kraków
tel. (0-12) 633 71 24, 632 57 05, fax 633 43 95, e-mail: dzia∏-meta@unico.net.pl,
dzia∏-expresso@unico.net.pl, dzia∏-vs@unico.net.pl www.unico.net.pl
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