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Innowacje technologiczne i informatyczne w logistyce
Obok ekonomicznie efektywnego przep∏ywu produktów i informacji, celem logistyki jest przede wszystkim satysfakcja
klientów. Ich wymagania, sugestie czy
uwagi pokazujà problemy, z jakimi borykajà si´ operatorzy logistyczni. Rozpoznanie problemu to po∏owa sukcesu do
jego rozwiàzania. Ch´ç poprawy funkcjonalnoÊci i sprawnoÊci procesu logistycznego skutkuje zatem dynamicznym rozwojem rynku informatycznego i technologicznego.
Zaawansowane technologie i innowacyjne rozwiàzania cieszà si´ obecnie
ogromnym zainteresowaniem wÊród
firm, wykorzystujàcych w swoim funkcjonowaniu rozmaite strategie logistyczne.
Nowoczesna i efektywna strategia logistyczna jest w dzisiejszych czasach na
wag´ z∏ota, poniewa˝ pozytywnie wp∏ywa na szybkoÊç, pewnoÊç i bezpieczeƒstwo dostaw ró˝nego rodzaju towarów,
przy zachowaniu zasady optymalizacji
kosztów. Priorytetem wielu przedsi´biorstw, obs∏ugujàcych ∏aƒcuchy dostaw,
jest redukcja kosztów magazynowania
do mo˝liwie najni˝szego poziomu. Badania przeprowadzone w USA wskazujà, ˝e
blisko 60% spedytorów i operatorów logistycznych planuje nabycie bàdê unowoczeÊnienie systemu informatycznego obs∏ugujàcego ∏aƒcuchy dostaw. Dla porównania, w roku 2006 zainteresowanych tego typu posuni´ciem by∏o tylko 41% spoÊród nich.
Widoczny dynamizm Êwiatowego rynku us∏ug logistycznych sprzyja rozwojowi
technologii i poszukiwaniu jak najlepszych rozwiàzaƒ logistycznych, wspierajàcych procesy produkcyjne, us∏ugowe
i informacyjne. Wi´kszoÊç przedsi´biorstw, które g∏ównie skupiajà swojà
uwag´ na redukcji ogólnych kosztów
prowadzenia dzia∏alnoÊci, zamierza rozpoczàç wdra˝anie systemu samofakturowania si´ operacji gospodarczych.
Przyk∏adem systemu usprawniajàcego
funkcjonowanie ksi´gowoÊci w firmie
jest TMS (ang. Transportation Management
System). Dzi´ki niemu operator logistyczny bàdê spedytor p∏aci przewoênikowi
okreÊlonà cen´ za us∏ug´, ∏àcznie z op∏a-
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tami dodatkowymi, w momencie otrzymania potwierdzenia o dostarczeniu towaru od dostawcy. Fakt ten ma niebagatelne znaczenie z ekonomicznego punktu widzenia, poniewa˝ ca∏y proces dotyczàcy kontroli ksi´gowania operacji finansowych spoczywa na przewoêniku.
W zamian przewoênik otrzymuje natychmiastowà sp∏at´ swoich nale˝noÊci.
Szybka obs∏uga sp∏aty zobowiàzaƒ operatora w znacznym stopniu usprawnia
„cash – flow” przewoênika. Ponadto operator procesu logistyczno – transportowego eliminuje koszty zwiàzane z prowadzeniem ewidencji zdarzeƒ gospodarczych zwiàzanych z us∏ugami transportowymi. Twórcy TMS zapowiadajà rozwój
swojego produktu pod wzgl´dem funkcjonalnoÊci oraz zwi´kszania zasi´gu
geograficznego. Co wi´cej, firma która
opracowa∏a TMS spodziewa si´, ˝e amerykaƒscy dostawcy, obecnie wspó∏pracujàcy z tym systemem, b´dà szukaç mo˝liwoÊci nawiàzania kontaktów handlowych
w Europie i Azji.
Przedsi´biorstwa coraz cz´Êciej odchodzà od tradycyjnych metod rozliczeƒ finansowych z przewoênikami i zamieniajà
je na wspó∏prac´ on-line. Rozwiàzanie to
eliminuje ewentualne nadp∏aty oraz
umo˝liwia tworzenie raportów o wydatkach zwiàzanych z ∏adunkami. Analizy
kosztów, sporzàdzane na podstawie tych
raportów, stanowià baz´ do wyliczania
wysokoÊci ceny wyjÊciowej. Dzi´ki temu
przedsi´biorstwa wzmacniajà swojà pozycj´ podczas negocjacji dotyczàcych korzystniejszych stawek przewozowych czy
op∏at dodatkowych. Istotnym, lecz cz´sto niedostrzeganym obszarem podniesienia zyskownoÊci przedsi´biorstwa,
jest umiej´tnoÊç dopasowania informacji
o alokacji kosztów do systemu op∏at
zwiàzanych z ∏adunkiem. Zapobiega ona
efektowi chaosu, wynikajàcego z nieodpowiednich decyzji z zakresu cenotwórstwa, strategii inwestycyjnych produktu,
projektów sieci dystrybucji czy strategii
pozyskiwania informacji i klientów.
W czasach, gdy wydatki na transport stale zwi´kszajà swój procentowy udzia∏
w ogólnych kosztach prowadzenia dzia-

∏alnoÊci, dok∏adne ich wyliczenie sta∏o
si´ niezwykle istotne. Pomaga ono w wyborze odpowiedniej strategii dla konkretnego przedsi´biorstwa.
Firma GT Nexus niedawno poinformowa∏a o swoim nowym produkcie GT Nexus Trade, który pozwoli operatorom logistycznym i instytucjom finansowym Êledziç przep∏yw i status otrzymywanych
zamówieƒ, zasobów i frachtu w skali globalnej. Tym samym otwierajà si´ nowe
mo˝liwoÊci wzmocnienia pozycji kapita∏u pracujàcego za pomocà nowych, bardziej kreatywnych strategii finansowych.
Innym przyk∏adem jest firma GXS, lider
na rynku rozwiàzaƒ logistycznych. Aby
w przysz∏oÊci zwi´kszyç szybkoÊç przep∏ywów pieni´˝nych, zaproponowa∏a
us∏ug´ dostarczania faktur wed∏ug indywidualnych zasad i regulacji obowiàzujàcych w przedsi´biorstwie.
Kiedy na rynku pojawi∏y si´ rozwiàzania „na ˝àdanie” („on demand service”),
niektóre firmy by∏y do nich doÊç sceptycznie nastawione. Wynika∏o to przede
wszystkim z obaw co do obni˝enia poziomu bezpieczeƒstwa czy os∏abienia integracji biznesowej. WàtpliwoÊci te zosta∏y rozwiane w drodze badaƒ przeprowadzonych w przedsi´biorstwach ró˝nej
wielkoÊci i z rozlicznych bran˝ na terenie
Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo
w trakcie wykonywania badaƒ zaobserwowano wystàpienie efektów synergii.
Sprzedawcy oferujàcy oprogramowanie
transformujà systemy informatyczne tak,
aby niezale˝ne aplikacje zosta∏y ujednolicone w formie platformy. Za jej poÊrednictwem pracownicy przedsi´biorstwa
i ∏aƒcucha wartoÊci mogliby realizowaç
proces, zgodnie z podzia∏em na role (poprzez interfejs i us∏ugi sieci Web). Dzi´ki
us∏ugom tego typu uwaga skupiona jest
przede wszystkim na terminowoÊci dostaw us∏ug transportowych, planowaniu
oraz realizacji wszelkich procesów decyzyjnych, zachodzàcych w przedsi´biorstwach. Kierunek koncentracji ulega jednak modyfikacjom i rozszerza si´ o przep∏ywy pracy, procesy biznesowe, a tak˝e
u˝ytkowników – zarówno wewnàtrz
przedsi´biorstwa, jak i uczestników glo-
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balnego ∏aƒcucha wartoÊci. Mo˝liwoÊç
obserwacji przebiegu procesów, decyzji
zarzàdu oraz przedstawienie zakresu
uprawnieƒ kierowniczych w postaci zintegrowanej platformy elektronicznej daje
mo˝liwoÊç kontroli w czasie rzeczywistym. Dodatkowo eliminuje koszty zwiàzane z samym wdro˝eniem us∏ugi i jej integracjà z partnerami biznesowymi
przedsi´biorstwa.
Niewiele jednak technologii ma tak
szeroki wp∏yw na obszary decyzji biznesowych, jak RFID – automatyczna identyfikacja z wykorzystaniem cz´stotliwoÊci
radiowych. Obietnica oszcz´dnoÊci, poprawy wydajnoÊci oraz przejrzystoÊci
w ∏aƒcuchu dostaw sk∏oni∏y wiele firm do
wdro˝enia tej technologii. Badania dotyczàce wdra˝ania systemu RFID w krajach
Europy Zachodniej, Azji i Stanach Zjednoczonych, wykonane przez amerykaƒskich specjalistów dowodzà, ˝e koszty
wdro˝enia systemu, cele projektów oraz
skala korzyÊci (uzyskanych bàdê spodziewanych) sà zró˝nicowane i zale˝à
w g∏ównej mierze od regionu. JeÊli naszym g∏ównym kryterium b´dà tylko
koszty, a pominiemy lokalizacj´, to Stany
Zjednoczone plasujà si´ na pierwszej pozycji. Obecnie USA wydajà najwi´cej pieni´dzy na implementacj´ i utrzymanie
systemu RFID. Ka˝da z firm wspó∏pracujàcych z RFID, ze wzgl´du na swój profil
dzia∏alnoÊci mo˝e zostaç sklasyfikowana
w jednej z 3 grup:
• producenci i detaliÊci
• operatorzy 3PL (Third Party Logistics)
• przedsi´biorstwa z bran˝y informatycznej i elektrotechnicznej.
Technologia RFID oferuje znaczàce korzyÊci w przedsi´biorstwach, które zdecydowa∏y si´ na rozpocz´cie wspó∏pracy
z tym systemem, w postaci:
• szybszej reakcji na pojawiajàce si´ potrzeby klientów
• obni˝enia kosztów pracy
• zmniejszenia wielkoÊci zapasów.
W przysz∏oÊci, oczekiwane korzyÊci to
przede wszystkim post´pujàca redukcja
zapasów, polepszenie i usprawnienie
obs∏ugi klienta oraz redukcja kosztów
pracy.
Cennym êród∏em informacji na temat
nowych, bardziej funkcjonalnych rozwiàzaƒ w ramach systemu RFID, sà corocznie
organizowane kongresy, na których zostajà przyznane nagrody „RFID Journal

Award”. W tym roku ta presti˝owa nagroda w kategorii „Najlepsze zastosowanie
RFID w us∏ugach” przypad∏a firmie DHL
za pilota˝owy program zatytu∏owany
„Temperature – monitored Pharmaceutical Logistics with RFID”. Podczas realizacji tego przedsi´wzi´cia wszelkie aplikacje RFID rozwijane by∏y we wspó∏pracy
z takimi partnerami jak IBM czy Infratab.
Dzisiaj produkty farmaceutyczne
w g∏ównej mierze sk∏adajà si´ ze sk∏adników wra˝liwych na oddzia∏ywanie temperatury. Mogà one straciç swoje w∏aÊciwoÊci, kiedy sà umieszczane w niew∏aÊciwych warunkach temperaturowych. Spó∏ka DHL Innovation Initiative wdro˝y∏a do
swego systemu innowacyjne rozwiàzanie, dotyczàce monitorowania termoczu∏ych produktów farmaceutycznych w ca∏ym procesie logistycznym. Czujniki wyprodukowane przez Infratab zosta∏y
umieszczone w paczkach z medykamentami. Pomiary danych, co do stanu ∏adunku, mogà byç dokonywane przez system
RFID bez koniecznoÊci kontaktu fizycznego, a jedynie za poÊrednictwem fal radiowych. W ca∏ym procesie ∏adunek nawet nie musi byç otwierany. Link do bazy
danych utrzymywany jest dzi´ki rozwiàzaniu stworzonemu przez IBM. Dzi´ki
nowej us∏udze firmy farmaceutyczne mogà oddzia∏ywaç na temperatur´, która
przekroczy∏a dopuszczalne granice, nawet w trakcie trwania procesu transportowego. Chip wraz z wbudowanà funkcjà
alarmu, montowany jest w ∏adunku, a zapis uruchamia si´ automatycznie w momencie wykroczenia temperatury poza
dozwolone limity. W przysz∏oÊci dzi´ki
tej us∏udze niezdatne do u˝ytku, przeterminowane medykamenty b´dà mog∏y zostaç usuni´te z ∏aƒcucha dostaw o wiele
szybciej. Opierajàc si´ na temperaturze
konkretnego medykamentu, chip jest
w stanie okreÊliç indywidualnà dat´ przydatnoÊci takiego leku. W rezultacie lekarze i farmaceuci mogà dystrybuowaç produkty o najkrótszym terminie wa˝noÊci
w pierwszej kolejnoÊci. Chroni to lekarstwa przed zepsuciem po tym, jak opuÊci∏y ∏aƒcuch transportowy. Monitoring
∏adunków bazujàcy na systemie RFID daje klientom z bran˝y farmaceutycznej
szans´ na szybkà reakcj´ w przypadku
problemów transportowych. W zamian
system ten przyczyni si´ do wzrostu poziomu satysfakcji i lojalnoÊci klienta.

Przy pomocy tej us∏ugi DHL ods∏oni∏
nowe, niewykorzystane jak dotàd obszary zastosowania technik kontrolujàcych
warunki przechowalnicze, które mogà
stanowiç dodatkowe êród∏o dochodów.
Pilota˝owy projekt stwarza szanse na
wprowadzenie na rynek dobrze rokujàcej
us∏ugi dla przemys∏u farmaceutycznego
i innych sektorów, szukajàcych rozwiàzaƒ
dla przewozów ∏adunków wymagajàcych
kontrolowanej temperatury. Po sukcesie
tego projektu firma DHL po raz pierwszy
zamierza zaoferowaç nowà us∏ug´ swoim klientom jeszcze jesienià tego roku.
Na polu logistyki pierwszym istotnym
osiàgni´ciem, które w znaczàcy sposób
wp∏yn´∏o na procesy integracyjne, by∏a
standaryzacja kontenerów. Kolejnym
prze∏omem mo˝e byç standaryzacja komunikacji w sieciach dostaw. Istnieje du˝e prawdopodobieƒstwo, ˝e u˝ytecznoÊç logistyczna mo˝liwa do wyra˝enia
w jednostkach miary, przekona ka˝de
przedsi´biorstwo do elektronicznej wymiany informacji i realizacji procesów
biznesowych. Najtrudniejszym, a jednoczeÊnie najbardziej czasoch∏onnym krokiem do realizacji wizji przysz∏oÊci jest
zebranie i oczyszczenie danych. Jest to
etap o niebagatelnym znaczeniu. Wówczas operatorzy logistyczni i spedytorzy
mogliby wysy∏aç okreÊlone dane w sposób zestandaryzowany. Procesy oczyszczania1 i zbierania danych wymagajà
wi´kszej uwagi, ni˝ mia∏o to miejsce dotychczas. Niezadowalajàca jakoÊç danych
jest obecnie g∏ównym problemem, z którym muszà si´ zmierzyç spedytorzy
i operatorzy logistyczni. Innym sposobem usprawnienia procesu czyszczenia
danych i opanowania procesów powinna
byç praca na zestandaryzowanej elektronicznej platformie logistycznej.
Proponowane podejÊcie do problemu,
z u˝yciem metody wykorzystanej w standaryzacji kontenerów ∏adunkowych,
umo˝liwia wypracowanie fizycznej jednostki, bioràcej udzia∏ w budowie ca∏ego
procesu. Ma to istotne znaczenie dla
wzrostu wartoÊci u wszystkich uczestników ∏aƒcucha dostaw. Przedsi´biorstwa
powinny dzia∏aç wed∏ug okreÊlonych
standardów dotyczàcych mi´dzy innymi
formatu informacji czy dokumentów. Pozwoli to rozwiàzaç wiele problemów
zwiàzanych z jakoÊcià coraz wi´kszej
liczby danych.

czyszczenie danych (ang. cleaning up data) – porzàdkowanie danych, wyst´pujàcych pod ró˝nymi oznaczeniami, a dotyczàcych tych samych zagadnieƒ.
Proces majàcy na celu unifikacj´ oznaczeƒ i jednostek miar.
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