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Zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw z wykorzystaniem modelu
SCOR
SCM jako uzupe∏nienie MRP
Konkurencja pomi´dzy przedsi´biorstwami wymusza na nich koniecznoÊç
stosowania zaawansowanych metod zarzàdzania i planowania ∏aƒcuchem dostaw. Najwy˝szà form´ zarzàdzania gospodarkà wewnàtrz przedsi´biorstwa
jest SCM (Supply Chain Management).
Przez ostatnie dziesi´ciolecia pojawi∏o
si´ wiele teorii zarzàdzania. Jednà z nich
jest teoria Portera mówiàca, ˝e ka˝dy
proces przejÊcia produktu od surowca
poprzez etap produkcji do momentu dotarcia do konsumenta da si´ opisaç ∏aƒcuchem wartoÊci. Je˝eli przedsi´biorstwo korzysta z us∏ug innych firm, to
sukces jego wyrobów nie zale˝y wy∏àcznie od niego. Do wytworzenia towaru
cechujàcego si´ wysokà jakoÊcià potrzebne jest zaopatrywanie w odpowiednià jakoÊç i iloÊç prefabrykatów.
Produkujàc nawet najlepszy towar za
niewielkà cen´, przedsi´biorstwo mo˝e
byç zdane na us∏ugi innego, dystrybucyjnego, jego logistyki, jakoÊci oraz ceny.
Mo˝e byç to przyczynà zaistnienia sytuacji, gdy dobry wyrób jest s∏abo widoczny na rynku, nie odnosi oczekiwanego
sukcesu. Rozwiàzaniem mo˝e byç przej´cie firmy zaopatrzeniowej i dystrybucyjnej przez przedsi´biorstwo produkcyjne, jednak próby realizacji tej strategii nie sà zbyt efektywne. Du˝o lepsze
w praktyce okazuje si´ zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw.
Widaç wyraênie, ˝e nie mo˝na powa˝nie rozpatrywaç wdro˝enia aplikacji
SCM bez uprzedniej implementacji
w Êrodowisko przedsi´biorstwa systemu
zarzàdzania zasobami przedsi´biorstwa
ERP [2,4]. Metodologia SCM nie oferuje
gotowych mechanizmów matematycznie wydajniejszej optymalizacji od MRP
II, a co za tym idzie lepszej i wi´kszej
dochodowoÊci. Nie stanowi kolejnego

etapu rozwoju narz´dzi MRP, lecz uzupe∏nia dotychczasowe.
Stosunkowo cz´sto powstajà namiastki rozwiàzaƒ SCM. Zazwyczaj jest
to witryna do komunikacji z partnerem
biznesowym, s∏u˝àca do zamawiania
produktów. Niezintegrowana z systemem magazynowym, nie przekazuje informacji o aktualnym portfelu zamówieƒ i nie daje efektu poprawy wydajnoÊci zarzàdzania gospodarkà materia∏owà, logistykà i produkcjà. W taki sposób mo˝na osiàgnàç jedynie wàtpliwej
jakoÊci usprawnienie procesu zamawiania produktu, wàtpliwej - bo brak obiegu informacji z systemem magazynowym powoduje cz´stà frustracj´ po
stronie zamawiajàcego, gdy dowiaduje
si´, ˝e zamawianego wyrobu nie otrzyma∏ na czas, pomimo ˝e system zg∏asza∏
jego dost´pnoÊç [3,4].
Wdro˝enie SCM zale˝y od dost´pnoÊci danych, pozwalajàcych na optymalizacj´ ∏aƒcucha dostaw. Najlepiej do tego
celu nadaje si´ stabilnie dzia∏ajàcy system klasy ERP. W du˝ej mierze tego warunku nie spe∏nia jeszcze wiele polskich
firm. Drugim warunkiem jest ch´ç i mo˝liwoÊci lidera w ∏aƒcuchu dostaw zapoznania z zaletami rozwiàzaƒ SCM pozosta∏ych podmiotów – uczestników ∏aƒcucha.

Model SCOR
Do lepszej oceny i identyfikacji mo˝liwoÊci rozwoju przedsi´biorstw, organizacja SCC (Supply – Chain Council) [3]
w 1997 r. wdro˝y∏a pierwszà wersj´
swojego modelu odnoszàcego si´ do
operacyjnego zarzàdzania ∏aƒcuchem
dostaw – model SCOR (Supply Chain Operations Reference). Jest to swego rodzaju
zbiór regu∏, majàcych zastosowanie
w SCM [1,3]. Ze wzgl´du na rozleg∏e
dzia∏anie ∏aƒcucha dostaw, równie˝ mo-

del musia∏ obejmowaç wi´kszoÊç dzia∏aƒ przedsi´biorstwa. Wià˝e wi´c dzia∏alnoÊç zwiàzanà z zarzàdzaniem gospodarkà materia∏owà, wytworzeniem produktu, dystrybucjà oraz dostarczeniem
produktów. Nie obejmuje natomiast
strony administracyjnej sprzeda˝y, rozwoju technologicznego, projektowania,
rozwoju i serwisu. Model zak∏ada po∏àczenie procesów wzd∏u˝ ∏aƒcucha, czynnoÊci, opisów i definicji dla przedstawienia stanu obecnego oraz osiàgania lepszych wyników dzia∏ania.
Elementy modelu uwzgl´dniajà struktur´ operacyjnà wzd∏u˝ ∏aƒcucha dostaw
(np. statystyczne porównanie przychodów i kosztów towarów), w celu znalezienia systematycznej drogi identyfikacji, ewolucji i monitorowania stanu ∏aƒcucha dostaw. SCOR utrzymuje drog´
definiowania czynnoÊci w standaryzowanej formie, analizuje relacje w ∏aƒcuchu na poziomie produktu, porównuje
wyniki statystyczne zaczerpni´te od
cz∏onków uczestniczàcych w przedsi´wzi´ciu.
Model spe∏nia wyznaczone cele poprzez swój silny, wyraêny zakres mo˝liwoÊci. Zawiera bowiem elementy poczàwszy od prognozy popytu, koƒczàc
na formach i warunkach p∏atnoÊci. Ponadto, proces opiera si´ na opisie wed∏ug danych komponentów: planuj, nabàdê, zrób, dostarcz, wróç. Uk∏ad jest
przedstawiony pi´ciowymiarowo poprzez niezawodnoÊç, pr´dkoÊç reagowania, elastycznoÊç, koszt oraz wydajnoÊç.
Na najwy˝szym poziomie modelu
procesy sà opisane przez wzajemne relacje w kanale dostaw. CzynnoÊci „planuj”, majà za zadanie wprowadzenie
równowagi pomi´dzy popyt i zaopatrzenie. Prowadzà do integracji czynnoÊci w przedsi´biorstwie w zakresie gospodarki materia∏owej, prognoz popytu, rzeczywistego zainteresowania pro-
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duktami oraz dystrybucji. „Nabàdê”, to
czynnoÊci zwiàzane z rozwojem gospodarki materia∏owej. Majà na celu scharakteryzowanie, a nast´pnie kszta∏towanie powiàzania z dostawcami.
„Zrób”, zawiera zbiór czynnoÊci transformujàcych zakupione materia∏y
w produkty koƒcowe. Jednak nie
wszystkie firmy, np. dystrybutorzy nie
wykonujà czynnoÊci zwiàzanych z elementami „zrób”. Jest to ÊciÊle zwiàzane
z charakterem przedsi´biorstwa. CzynnoÊci okreÊlane przez „dostarcz”, sà kojarzone z zarzàdzaniem zamówieniami
i dostarczaniem gotowych wyrobów do
odbiorców. CzynnoÊci „wróç”, sà rozumiane przez te, które wià˝à powrót surowców do dostawców lub powrót wyrobów koƒcowych od klientów. Ogólny
schemat modelu SCOR przedstawiono
na rys. 1.
Poziom pierwszy SCOR jest ÊciÊle
zwiàzany z celami biznesowymi. Jednak
pi´cioelementowy proces mo˝e podlegaç dekompozycji do poziomu 2 i 3. Jest
to wskazane dla lepszego wglàdu w detale procesu wewnàtrz ∏aƒcucha dostaw.
Zarzàdzanie bowiem nie rozpoczyna si´
i nie koƒczy na poziomie ogólnej charakterystyki i luênych powiàzaƒ zarówno wewnàtrz przedsi´biorstwa, jak
i z jego kooperantami. Dekompozycja
do poziomu 4 pozwala na specyficzne
zarzàdzanie. Jest zalecana jedynie
w szczególnych przypadkach.
Pierwszym opisem ∏aƒcucha dostaw
jest mapa procesu [1,3]. Mapowanie zazwyczaj rozpoczyna si´ od stworzenia
diagramu po∏àczeƒ. Przyk∏ad takiego
diagramu przedstawiono na rys. 2. Ten
rodzaj rozpoznania pomaga w wizualizacji ∏aƒcucha dostaw, ale wcià˝ nie do-

Rys. 2. Diagram po∏àczeƒ ∏aƒcucha dostaw wed∏ug SCOR w hipotetycznym przedsi´biorstwie,
gdzie: P – planuj, Z – zrób, D – dostarcz. Opracowanie w∏asne na podstawie [3]

starcza satysfakcjonujàcych informacji,
nie jest w stanie udzieliç potwierdzenia
czy ∏aƒcuch dostaw spe∏nia cele biznesowe, które si´ mu powierza. Dlatego do
modelu wprowadza si´ ocen´ ∏aƒcucha
dostaw wed∏ug pi´ciu parametrów. Przyk∏ad rozumienia poszczególnych parametrów przedstawiono w tab. 1.

cucha dostaw. Pozosta∏e planowanie
mo˝e byç wykonywane tradycyjnie - w
ramach tradycyjnego rozwiàzania ERP.
Wyniki optymalizacji za pomocà APO sà
przenoszone do systemów transakcyjnych (ERP) i dalej przetwarzane jako
standardowe zlecenia planowane w obszarze produkcji lub dystrybucji.

Inne modele SCM.

Wg Manugistics [4], firma ewoluuje od
form najprostszych, gdzie uzyskanie odpowiedniej jakoÊci produktu jest problemem kluczowym do najbardziej zaawansowanych, w których staje si´ liderem
w spo∏ecznoÊci ∏aƒcucha dostaw. Ewolucja odbywa si´ poprzez pi´ç kolejnych
poziomów:
1. Fundamenty
2. Zespo∏y funkcjonalnej integracji
3. Zintegrowane przedsi´biorstwo
4. Rozszerzony ∏aƒcuch dostaw
5. Spo∏ecznoÊç ∏aƒcucha dostaw

Inne modele wspierania zarzàdzania
∏aƒcuchem dostaw to, np. APO, Manugistics.
Komponent APO (Advanced Planner and
Optymizer) [4] umo˝liwia utworzenie mapy powiàzaƒ pomi´dzy partnerami gospodarczymi, gdzie ka˝dy z nich ma w∏asnà lokalizacj´, foldery planistyczne z indywidualnymi wariantami prognoz oraz
ró˝nego typu harmonogramy. Z punktu
widzenia potrzeb optymalizacji, APO
przetwarza dane tylko o tych zapasach,
które podlegajà obrotowi w ramach ∏aƒ-

Najwy˝szy poziom rozwoju to spo∏ecznoÊç ∏aƒcucha dostaw, gdy firma stara si´ osiàgnàç poziom lidera rynku.
Warto zwróciç uwag´, ˝e na tym etapie
firmy starajà si´ rozwijaç swoje kana∏y
dystrybucji tak˝e w ten sposób, by poprzez Internet docieraç bezpoÊrednio
do klientów, odkrywajà nowe metodologie biznesu, wdra˝ajà te˝ programy lojalnoÊciowe. Technologià, która umo˝liwia stworzenie spo∏ecznoÊci ∏aƒcucha
dostaw jest Internet.

Wnioski.

Rys. 1. Procesy w modelu SCOR. Opracowanie w∏asne na podstawie [3]
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Poprzez definiowanie poj´ç i dekomponowanie procesów daje mo˝liwoÊç oce-
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Tab. 1. Miary pierwszego stopnia dla w∏asnoÊci ∏aƒcucha dostaw w modelu SCOR

W∏asnoÊç
∏aƒcucha dostaw

Definicja/okreÊlenia

Miara
pierwszego poziomu

NiezawodnoÊç
dostaw

Spe∏nianie przez ∏aƒcuch dostaw dostarczania odpowiedniego produktu we w∏aÊciwe miejsce, w odpowiednim czasie, w odpowiednim stanie, odpowiednio opakowany, z odpowiednià dokumentacjà do w∏aÊciwego odbiorcy

* stan dostaw
* wielkoÊç zamówieƒ

Reagowanie

Pr´dkoÊç z jakà ∏aƒcuch dostaw przekazuje
produkt do odbiorcy

* czas realizacji
zamówieƒ

ElastycznoÊç

SprawnoÊç ∏aƒcucha dostaw w tworzeniu
odpowiedzi na zmiany rynkowe dla osiàgania przewagi nad innymi

* czas odpowiedzi
∏aƒcucha dostaw
* elastycznoÊç produkcji

Koszt

Koszty zwiàzane z operacjami w ∏aƒcuchu
dostaw

* koszt sprzeda˝y
* ca∏kowite koszty
SCM
* wypracowana
wartoÊç dodana

Organizacyjna efektywnoÊç w zarzàdzaniu
ca∏ym uk∏adem wspierania popytu ∏àcznie
z aktywami i pasywami firmy

* cykl cash-to-cash

ny istniejàcego stanu ∏aƒcucha dostaw
oraz warunki do przeprowadzania optymalizacji wed∏ug okreÊlonych kryteriów.
Istnieje koniecznoÊç prowadzenia prac
w zakresie poszukiwania i wdra˝ania
metod optymalizacji ∏aƒcuchów dostaw,
zw∏aszcza w odniesieniu do niezawodnoÊci dostaw i przep∏ywu informacji.
Nowe narz´dzie optymalizujàce zarzàdzanie SCM powinno obejmowaç, poza
dzia∏alnoÊcià zwiàzanà z wytworzeniem
i dystrybucjà produktów, stron´ administracji sprzeda˝y, rozwój technologiczny
organizacji oraz obs∏ug´ posprzeda˝nà.
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