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e - Logistyka
Klient tworzy wartoÊç kupujàc produkt – ta
oczywista prawda stopniowo doprowadzi∏a do zmian w tradycyjnym gospodarowaniu, opartym na skali produkcji i wysoko
wydajnej technologii. JesteÊmy Êwiadkami
jak pojawiajàce si´ wcià˝ nowe wyzwania
wspó∏pracy gospodarczej, wymagajà innych wymiarów zarzàdzania – skróconego
czasu realizacji procesów biznesowych
i globalnego ich zasi´gu, szybkiej reakcji
i wysokiej dynamiki zmian w ∏aƒcuchach
dostaw, nadà˝ajàcej za potrzebami rynku,
wi´kszej elastycznoÊci i niezawodnoÊci
dzia∏ania, wy˝szej jakoÊci i poziomu obs∏ugi klienta. SpecjaliÊci ds. operacyjnych
zgodnie upatrujà ratunku w innowacyjnych rozwiàzaniach technologicznych i organizacyjnych, umo˝liwiajàcych zintegrowane planowanie operacji w oparciu
o wspólne i bie˝àco aktualizowane dane,
gromadzone w hurtowniach danych. Dynamiczne planowanie produktu i produkcji, harmonogramy produkcji bilansowane

w sieci kooperantów, zarzàdzanie zapasami u odbiorcy dostosowane do planów
produkcji lub sprzeda˝y, monitorowanie
produktu w drodze do klienta, elektroniczne transakcje i wymiana dokumentów
– to tylko niektóre z potrzeb masowego
przetwarzania danych, w celu szybkiej
analizy rynku i potrzeb klientów.

e-Logistyka wykorzystujàc sieç Internet i narz´dzia elektroniczne do
wspó∏pracy i przep∏ywu danych pomi´dzy partnerami w ∏aƒcuchach
i sieciach dostaw, tworzy potencja∏
koordynacji i integracji procesów logistycznych.

Przyk∏adem dynamicznie rozwijajàcych
si´ potrzeb wspó∏pracy partnerów w ∏aƒcuchu dostaw mo˝e byç rejon Morza Ba∏tyckiego, gdzie obecnie jest obserwowa-

ny (oraz prognozowany w perspektywie
roku 2030) znaczàcy wzrost transportu
paliw, owoców morza, surowców mineralnych oraz produktów drzewnych. Wynika
to ze sta∏ego wzrostu obrotów handlowych i wzrostu gospodarczego wielu
paƒstw w tym rejonie oraz importu i eksportu do paƒstw azjatyckich (rysunek 1).
Jednym z g∏ównych celów rozwoju intermodalnych ∏aƒcuchów dostaw jest mi´dzynarodowa (transgraniczna) wspó∏praca
oraz powiàzania komunikacyjne i informacyjne poszczególnych partnerów, portów i centrów logistycznych oraz regionów obs∏ugi logistycznej. Wiele narz´dzi
i prac projektowych, planowanie intermodalnych dostaw, jest zorientowanych na
wspomaganie decyzji wyboru najbardziej
efektywnej drogi przewozu (ludzi lub towarów), z punktu startowego do docelowego punktu trasy.
Wobec zmieniajàcej si´ sytuacji na lokalnych i globalnych rynkach zaopatrzenia

2006
2007

Transport wewn´trzny
rejonu Morza Ba∏tyckiego
+ 147 M Ton
+ 83%

Transport
w konwencji importu
do rejonu Morza Ba∏tyckiego
+ 270 M Ton
+ 68%

Transport w konwencji eksportu
poza rejon Morza Ba∏tyckiego
+ 270 M Ton
+ 68%

Rys. 1. Prognozy rozwoju zapotrzebowania na transport w rejonie Morza Ba∏tyckiego do roku 2030. èród∏o: Northern Maritime Corridor Project –
Results of researches of NMC2 project.
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i sprzeda˝y, przedsi´biorstwa zacz´∏y masowo wykorzystywaç narz´dzia internetowe, umo˝liwiajàce realizacj´ elektronicznych transakcji z partnerami w ∏aƒcuchach dostaw. Wzrost udzia∏u handlu
elektronicznego w handlu ogó∏em (na
Êwiecie i w Polsce), wywo∏uje potrzeb´
dost´pu on-line do us∏ug logistycznych
wÊród dostawców i odbiorców. W naturalny sposób wywo∏uje tak˝e potrzeb´ wirtualnego oferowania us∏ug przez przedsi´biorstwa sektora TSL.
ZdolnoÊç do tworzenia i podwy˝szania
wartoÊci produktu zale˝y od zdolnoÊci
wspólnego planowania, prognozowania
i uzupe∏niania zapasów (CPFR - Collaborative Planning, Forecasting & Replenishment)
oraz kontroli i sterowania powiàzanych
procesów w ∏aƒcuchu dostaw. Integracja
dzia∏aƒ w stron´ „jednego wspólnego pla-

nu”, bazujàcego na potrzebach rynku, jest
najistotniejszà i zarazem najtrudniejszà
ze sztuk wspó∏pracy przedsi´biorstw
w ∏aƒcuchu dostaw. Z tej integracji wynika
koordynacja planów marketingu, dystrybucji, produkcji, zaopatrzenia, a tak˝e
planów finansowych, inwestycyjnych, rozwoju zasobów ludzkich, itd.
Wspó∏zale˝noÊç planów jest podstawà
dalszej synchronizacji dzia∏aƒ operacyjnych i ma podstawowe znaczenie dla
p∏ynnoÊci przep∏ywu ∏adunku w ∏aƒcuchu
dostaw. Wiele dost´pnych portali internetowych dla bran˝y TSL (na przyk∏ad
eSchenker, platforma AX4) ma na celu zapewnienie swobodnej wymiany danych,
w∏aÊnie ze wzgl´du na integracj´ procesów planowania i bie˝àcej kontroli operacji logistycznych w sieci dostaw. Dostawcami us∏ug e-logistyki mogà byç zarówno

DU1

tradycyjne firmy logistyczne (na przyk∏ad
Maersk Logistics czy WebLogistics), jak
i rynki elektroniczne (na przy∏ad eLogistics czy FreightMatrix). Na portalach internetowych dokonywane sà transakcje
elektroniczne kupna - sprzeda˝y us∏ug logistycznych, po czym firmy logistyczne
obs∏ugujà procesy fizyczne dostaw (us∏ugi
magazynowe, spedycyjne, transportowe,
itd.).
Mo˝liwoÊci e-wspó∏pracy partnerów
w ∏aƒcuchach dostaw, zwi´ksza wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, dzia∏ajàcych w oparciu o systemy
nawigacji satelitarnej i nowoczesne systemy telematyczne, w zakresie Êledzenia,
nadzoru i zarzàdzania transportem. Informacje pozyskane w obszarze dzia∏ania
tych systemów (z systemów pomiaru ruchu, urzàdzeƒ metrologii drogowej, sys-
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Us∏ugi (opis, koszty, jednostki
transportowe, terminy, ograniczenia,
inne warunki)
U1: us∏uga lokalna w CL1
U2: transport CL1 – P2
U3: transport MAG1 – CL1
U4: transport CL3 – MAG1
U14: transport P1 – MAG1
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Us∏ugi (opis, koszty, jednostki
transportowe, terminy,
ograniczenia, inne warunki)
U5: us∏uga lokalna w CL3
U6: us∏uga lokalna w CL3
U7: transport CL1 – MAG2
U8: transport P1 – MAG1
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CL2
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U12

CL1
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U2
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U14

U3
Legenda:
DU1, DU2, DU3 – dostawcy us∏ug,
CL1, CL2, CL3 – centra logistyczne,
MAG1, MAG2 – magazyny
P1, P2 – porty
U1 – U14 – us∏ugi logistyczne

Us∏ugi (opis, koszty, jednostki
transportowe, terminy,
ograniczenia, inne warunki)
U9: transport P2 – P1
U10: transport P1 – P2
U11: transport CL2 – PL2
U12: transport MAG2 – CL2
U13: transport MAG2 – P2

U7
U4

MAG2

CL3
U6

MAG1
U5

Tworzenie ∏aƒcucha logistycznego
(produkt, opis, iloÊci, Êcie˝ka, inne warunki)
S1: transport towaru T1 z MAG2 do MAG1;
Êcie˝ka: U7, U5, U4

KL1

Tworzenie ∏aƒcucha logistycznego
(produkt, opis, iloÊci, Êcie˝ka, inne warunki)
S2: transport towaru T2 z CL2 do MAG1;
Êcie˝ka: U11, U9, U14

KL2

Rys. 2. System wspó∏pracy partnerów i wymiany danych na potrzeby planowania ∏aƒcuchów dostaw i korytarzy transportowych.
èród∏o: LOGIT system, InterBaltic Project, Instytut Logistyki i Magazynowania.

Big Fish poszukuje dla swojego Klienta osob´ na stanowisko:
Dyrektor Zak∏adu
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d7/24/2166137.htm

Logistyka 5/2007

13

Koncepcje i strategie logistyczne

temów ∏àcznoÊci z centrami nadzoru ruchu, systemów nawigacji satelitarnej,
map cyfrowych wraz z warstwami geograficznymi i operacyjnymi), umo˝liwiajà
dost´p do danych o lokalizacji i stanie ∏adunków w transporcie. Wp∏ywajà na znaczàce podwy˝szenie bezpieczeƒstwa
w transporcie oraz umo˝liwiajà planowanie dostaw po przepustowych drogach
z uwzgl´dnieniem danych pogodowych.
Systemy wspomagajàce planowanie
mi´dzynarodowych, intermodalnych korytarzy transportowych i ∏aƒcuchów dostaw, gromadzà dane o w´z∏ach sieci
transportowej (portach morskich, làdowych, centrach logistycznych itd.) oraz
o us∏ugach logistycznych dost´pnych
w tych w´z∏ach. Gromadzone dane obejmujà wszelkie informacje, niezb´dne z logistycznego i informatycznego punktu widzenia, do poprawnego projektowania
∏aƒcuchów obs∏ugi logistycznej dostaw.
Informacje dost´pne na portalach internetowych wspomagajà mened˝erów w podejmowaniu decyzji dotyczàcych wyboru
korytarzy transportowych, a tak˝e decydentów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych o rozbudowie infrastruktury logistycznej portów czy centrów logistycznych. Przyk∏ad wykorzystania systemu e logistyki do wspó∏pracy partnerów w ∏aƒcuchu dostaw i wymiany danych operacyjnych na potrzeby planowania ∏aƒcuchów
dostaw i korytarzy transportowych,
przedstawiono na rysunku 2.
Opisy lokalizacji operatorów logistycznych w systemach e - logistyki (przedstawione na rysunku 2) i Êwiadczonych przez
nich us∏ug, tworzà grafy sieci transporto-

HW1

wej i operacyjnej ∏aƒcucha dostaw. W´z∏ami grafu sà lokalizacje, a kraw´dzie wyznaczone sà przez us∏ugi lokalne i transportowe. Us∏ugi lokalne, jak na przyk∏ad
przepakowywanie w inne jednostki transportowe, prze∏adunek, magazynowanie
itd., tworzà kraw´dzie b´dàce p´tlami.
Us∏ugi transportowe wyznaczajà ∏uki –
kraw´dzie ∏àczàce dwa ró˝ne w´z∏y. Systemy wspomagajàce planowanie zawierajà zazwyczaj modu∏y map cyfrowych,
umo˝liwiajàcych wizualizacj´ geograficznej lokalizacji operatorów logistycznych,
punktów lokalizacji ∏adunku oraz bie˝àce
uzyskanie informacji na temat czasu, szacowanego kosztu i innych istotnych parametrów realizowanych dostaw. Mapy cyfrowe sà najcz´Êciej do∏àczane do systemów e - logistyki jako zewn´trzne serwisy www, stale aktualizowane. Warstwy
operacyjne map cyfrowych mogà zawieraç
ró˝ne rodzaje sieci transportowych – drogowe, kolejowe, morskie, lotnicze, wodne - Êródlàdowe, umo˝liwiajàc planistom
optymalizacj´ trasy, ze wzgl´du na przyj´te kryteria wyboru (na przyk∏ad czas, odleg∏oÊç, koszt). Przyk∏ad z∏o˝enia danych
trzech warstw operacyjnych sieci transportowych na podk∏adzie mapy cyfrowej,
wykorzystanych w procesie planowania
∏aƒcucha dostaw, przedstawiono na rysunku 3.
Wiele przedstawionych i dodatkowych
funkcji u˝ytkowych, realizowanych w systemach e - logistyki, jak:
• mo˝liwoÊç centralizacji i koordynacji
dzia∏aƒ logistycznych w lokalnych i globalnych ∏aƒcuchach dostaw
• monitoring infrastruktury logistycznej,

Port (H1) z po∏àczeniem do
sieci kolejowej i drogowej
Sieç dróg wodnych

Sieç kolejowa

N2b

N2

HR1
RR2
Sieç drogowa

SR2
HS1
Czas i koszty zmiany pomi´dzy pociàgiem i statkiem
Czas i koszty zmiany pomi´dzy samochodem i statkiem
Czas i koszty zmiany pomi´dzy samochodem i pociàgiem

Stacja kolejowa

Rys. 3. Przyk∏ad operacji planowania prze∏adunku i z∏o˝enia danych trzech warstw operacyjnych
sieci transportowych, na podk∏adzie mapy cyfrowej. èród∏o: LOGIT system, InterBaltic Project, Instytut Logistyki i Magazynowania.
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a w szczególnoÊci magazynów i punktów cross-dockingu
• monitoring przep∏ywu ∏adunku i funkcjonalnoÊç systemów track & trace
w powiàzaniu z systemami GPS i modu∏ami map cyfrowych
• standaryzacja i koordynacja procesów
logistycznych prowadzàca do ich
usprawnienia i umo˝liwiajàca ich kontrol´ oraz analizy porównawcze
• wspomaganie kadry kierowniczej logistyki w procesach planistycznych, kontrolnych i koordynacyjnych
Êwiadczy o wartoÊci i u˝ytecznoÊci internetowych systemów w zarzàdzaniu logistykà przedsi´biorstw i ∏aƒcuchami dostaw.
Podsumowujàc, wykorzystanie platform
internetowych i narz´dzi e-logistyki w obs∏udze realizowanych przez przedsi´biorstwa transakcji gospodarczych, niesie ze
sobà wiele korzyÊci:
• zwi´kszenie konkurencyjnoÊci, wiarygodnoÊci i dost´pnoÊci polskich przedsi´biorstw z bran˝y TSL na rynku polskim i rynkach zagranicznych, a tak˝e
zwi´kszenie udzia∏u polskiego sektora
MSP w transportowo – logistycznej obs∏udze wymiany towarowej
• wzrost efektywnoÊci przep∏ywu ∏adunków w europejskich sieciach logistycznych
• wzrost produktywnoÊci wykorzystywanej infrastruktury i popraw´ zwrotu
z zainwestowanego kapita∏u
• zwi´kszenie przepustowoÊci i zmniejszenie zat∏oczenia na europejskich szlakach komunikacyjnych (w paneuropejskich korytarzach transportowych)
• wzrost bezpieczeƒstwa i niezawodnoÊci transportu
• optymalizacj´ podejmowanych decyzji
inwestycyjnych o rozwoju infrastruktury logistycznej i transportowej
• redukcj´ kosztów transportu w skali
przedsi´biorstw i ∏aƒcuchów dostaw,
a tak˝e centrów logistycznych
• usprawnienie operacji w ∏aƒcuchach dostaw oraz usprawnienie przep∏ywu informacji, dokumentów i Êrodków finansowych wÊród uczestników ∏aƒcuchów
dostaw
• wspomaganie wspó∏pracy planistyczno-operacyjnej centrów dystrybucyjno-logistycznych i operatorów logistycznych
w Polsce oraz Europie
• zintegrowanie systemu gromadzenia informacji o ∏adunkach w sieciach logistycznych
• standaryzacj´ wymiany danych transportowych i logistycznych.
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