Elektroniczna gospodarka

Nowoczesna wymiana danych
Firma A generuje dane elektronicznie do
formatu akceptowanego przez EDI i je eksportuje
Raben importuje wygenerowane dane
dotyczàce, np. zleceƒ transportowych
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tronicznej (analogowo z mo˝liwoÊcià szyfrowania danych). Koszt przes∏ania tych
informacji nie przekracza kosztu telefonicznego po∏àczenia lokalnego. Schemat
dzia∏ania ∏àczy EDI jest bardzo prosty.
Z zastosowania powy˝szego standardu dla klientów Grupy Raben p∏ynà nast´pujàce korzyÊci:
• oszcz´dnoÊç czasu i pieni´dzy – EDI
redukuje czasoch∏onne wype∏nianie
dokumentów
• zminimalizowane ryzyko b∏´du – eliminacja ludzkich b∏´dów powsta∏ych
wyniku r´cznego przepisywania danych
• sprawne realizowanie dostaw – eliminacja ryzyka braku towaru w magazynie
• konkurencyjnoÊç – szybkoÊç i pewnoÊç realizacji zleceƒ, eliminacja b∏´dów i minimalizowanie kosztów.
Firma Raben oferuje tak˝e specjalistyczny system ∏àcznoÊci elektronicznej pomi´dzy operatorem logistycznym i klientem,
tzw. Key Client. Produkt ten jest oferowany
dla klientów zlecajàcych tygodniowo powy˝ej 10 przesy∏ek. Klient rejestruje przesy∏ki w systemie Key Client oraz dokonuje
wydruku etykiet przewozowych z kodami
kreskowymi spójnymi z systemem spedycji
Grupy Raben. Dzi´ki temu klient, na ˝yczenie ma mo˝liwoÊç skanowania etykiet
w czasie za∏adunku we w∏asnym magazynie
przed jego fizycznà dystrybucjà. KorzyÊci jakie p∏ynà z zastosowania tego systemu sà
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Pierwszym krokiem, jaki pokonuje ka˝dy przedsi´biorca, ju˝ we wczesnym etapie rozwoju jest komputeryzacja firmy.
Na rynku funkcjonuje wiele programów
wspomagajàcych ksi´gowoÊç, fakturowanie, ewidencj´ magazynowà itp. Pomagajà one rozwiàzaç najbardziej palàce problemy takie jak zmniejszenie iloÊç
dokumentów papierowych i u∏atwiaç
emisj´ tych, które pozostajà niezb´dne.
Kolejnym krokiem w kierunku e-commerce
jest elektroniczna komunikacja poza firm´.
Takie formy komunikacji jak poczta elektroniczna czy faks bywajà czasami zawodne.
Dlatego te˝ pojawi∏a si´ potrzeba opracowanie systemu, za pomocà którego mogà porozumiewaç si´ ze sobà firmy zlokalizowane nawet w odleg∏ych zakàtkach Êwiata.
Na poczàtku lat osiemdziesiàtych EDI sta∏o si´ jeszcze bardziej popularne a to za sprawà standaryzacji formatu wymiany danych,
które poczàtkowo nie zawsze by∏y ze sobà
zgodne. Obecnie zastosowanie znalaz∏y dwa
g∏ówne standardy, a mianowicie ANSI X 12
oraz UN/EDIFACT (Electronic Data Interchange
For Administration, Commerce, and Transport).
Aby usprawniç i zminimalizowaç koszty wymiany danych pomi´dzy firmami,
Grupa Raben proponuje równie˝ swoim
klientom podobne rozwiàzania. Transfer
danych w formacie EDI mo˝e nast´powaç przy pomocy modemu (analogowo
lub cyfrowo) lub przy u˝yciu poczty elek-

Firma A importuje przetworzone dane
potwierdzajàce przyj´cie zlecenia

zbie˝ne do korzyÊci jakie dajà ∏àcza EDI.
Dodatkowo mo˝na jeszcze wymieniç:
• pewnoÊç i bezpieczeƒstwo – klient
sam wprowadza przesy∏ki do systemu
bez koniecznoÊci ingerencji z zewnàtrz
• oszcz´dnoÊç powierzchni magazynowych – za∏adunek towaru prosto
z produkcji na samochód, który pozostaje do dyspozycji klienta
• kompleksowe przygotowanie przesy∏ek do wysy∏ki – wydruki listów przewozowych zawierajàcych wszelkie
niezb´dne specyfikacje
• kontroli nad przesy∏kà – mo˝liwoÊç
Êledzenia drogi przesy∏ki
• monitoring – generowanie statystyk
i raportów dotyczàcych przesy∏ek
w systemie Key Client.
Systemy oferowane przez Grup´ Raben sà
stosowane po to, aby usprawniç i zmniejszyç koszty wymiany informacji pomi´dzy
klientem a operatorem logistycznym.
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