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E-logistyka na morskim terminalu kontenerowym
W 2006 roku najwi´kszy na Êwiecie
terminal kontenerowy – port Singapur
– obs∏u˝y∏ prawie 25 mln kontenerów.
Drugi co do wielkoÊci port, Hong Kong,
ponad 1,5 mln TEU mniej1. W tym samym czasie gdyƒskie terminale kontenerowe – Baltic Container Terminal
(BCT) i Gdynia Container Terminal (GCT)
– oko∏o 480 000 TEU2. Ka˝dego dnia na
przyk∏ad bram´ BCT przekracza Êrednio ponad 1 000, a Singapuru – 68 000
TEU. Na rzecz ka˝dego z kontenerów
na terminalu wykonywane sà liczne
us∏ugi; takie, jak na przyk∏ad:
podj´cie/z∏o˝enie kontenera na placu
sk∏adowym
sk∏adowanie
prze∏adunek w relacji Êrodek transportu (làdowego, morskiego) – plac
sk∏adowy i odwrotnie
us∏ugi rzeczoznawstwa i kontroli ∏adunków (na przyk∏ad kontrola sanitarna, weterynaryjna, jakoÊciowa)
czynnoÊci zwiàzane z procedurami
celnymi
formowanie i rozformowywanie kontenera
sk∏adowanie i obs∏uga pustych kontenerów (na przyk∏ad fumigacja, naprawy).


go. Nie istnieje jeden wspólny, uniwersalny system informatyczny. Terminale wykorzystujà systemy autorstwa ró˝nych
dostawców (na przyk∏ad GCT w 2006 roku wdro˝y∏ nGen stworzony przez Hongkong International Terminals, natomiast
w BCT wprowadzono pod koniec czerwca br. system zaprojektowany przez Tideworks Technology Inc.), niemniej jednak zazwyczaj da si´ wyró˝niç w nich
wspólne modu∏y, obejmujàce poszczególne sfery pracy na terminalu. Niektóre
z nich pracujà wy∏àcznie na rzecz terminalu, co oznacza, ˝e klienci zewn´trzni
sà pozbawieni do nich dost´pu.









G∏ównym celem pracy terminalu –
niezale˝nie od wielkoÊci obrotów – jest
zawsze zapewnienie jak najszybszej
obs∏ugi kontenera w porcie. Skala operacji oraz liczba informacji, którà nale˝y tu przetworzyç jest ogromna.
P∏ynna i niezawodna praca bazy kontenerowej jest niewyobra˝alna bez spójnego systemu informacyjnego i informatycznego, pozwalajàcego wszystkim
uczestnikom làdowo-morskich ∏aƒcuchów dostaw na realizowanie wspó∏czesnych koncepcji logistycznych. Obecnie
ka˝dy liczàcy si´ kontenerowy port morski pracuje w oparciu o nowoczesny, zintegrowany i skalowalny system zarzàdzania operacjami terminalu kontenerowe1
2

Terminale wyposa˝one sà równie˝
w bezprzewodowe systemy czasu rzeczywistego do kontrolowania prze∏adunku kontenerów przez suwnice placowe i nabrze˝ne. S∏u˝by operacyjne
terminalu porozumiewajà si´ za pomocà elektronicznych komunikatów, a nie
– jak dawniej – radiowych czy papierowych (na przyk∏ad TRACS w GCT, Traffic
Control w BCT).
Rozliczenia finansowe mi´dzy terminalem a jego klientami umo˝liwiajà modu∏y automatycznego fakturowania (na
przyk∏ad eBilling), dost´pne tak˝e dla linii ˝eglugowych, korzystajàcych z wymiany slotów (na przyk∏ad EZBill w Singapurze). Papierowe faktury zast´pujà
faktury elektroniczne, a p∏atnoÊci odbywajà si´ w formie bezgotówkowej.





cz´sto przez aplikacj´ do zarzàdzania
sprz´tem prze∏adunkowym, optymalizujàcà jego wykorzystanie.

Rys. 1. Okno systemu Spinaker Vessel
Planning. èród∏o: www.tideworks.com

Platforma internetowa wykorzystywana jest natomiast przez modu∏ przeznaczony dla u˝ytkowników zewn´trznych
(na przyk∏ad spedytorów, linii ˝eglugowych, przewoêników drogowych, s∏u˝b
celnych), umo˝liwiajàc szybkà, dok∏adnà i prowadzonà w czasie rzeczywistym
komunikacj´ pomi´dzy terminalem
a klientami w otoczeniu portowym. Dla
przyk∏adu, w BCT sà to aplikacje „Mainsail Online” oraz „Forecast”; w GCT
funkcj´ t´ spe∏nia modu∏ o nazwie
„eXpress”, a w Singapurze „Cargo D2D”.
Wszystkie wykorzystujà powszechnie
dost´pne j´zyki Java i XML oraz oferujà
przyjazny w obs∏udze interfejs internetowy. Dost´p do systemu posiadajà wy∏àcznie zarejestrowani klienci terminalu
(na przyk∏ad w BCT obywa si´ to po zawarciu umowy o Êwiadczenie us∏ug bezgotówkowych i otrzymaniu tokena).

Podstawowy modu∏ odpowiedzialny
jest za prac´ na terminalu i prze∏adunki kontenerów w ró˝nych relacjach (na
przyk∏ad statek – wagon kolejowy),
planowanie placu sk∏adowego oraz
kontrol´ przestawieƒ kontenera.
Umo˝liwia on rejestrowanie i monitorowanie kontenerów przekraczajàcych
bram´ terminalu. Inny modu∏ pozwala
na planowanie za∏adunku na statek,
generowanie pracy suwnic oraz tworzenie sztauplanów (na przyk∏ad Spinaker Vessel Planning, EZShip, Guider).
Na bazie takich danych kontenera, jak
rozmiar, waga, nazwa statku, port
przeznaczenia, system automatycznie
przydziela optymalnie miejsce na statku czy placu sk∏adowym, co ogranicza
koniecznoÊç repozycjonowania konteAplikacja on-line umo˝liwia generonerów. Modu∏ ten wspomagany jest wanie i przeglàdanie informacji o kon-
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na rzecz statków (mi´dzy innymi zamówienie sztauerki, us∏ug pilota˝u i holowania – na przyk∏ad PORTNET w Singapurze), a tak˝e sprawdzanie planu
wejÊç/wyjÊç statków. Za pomocà systemów on-line linie ˝eglugowe/agenci
mogà przekazywaç na terminal mi´dzy
innymi ostateczne listy za∏adunkowe
oraz sztauplan kontenerowy. Poza tym
majà te˝ mo˝liwoÊç udost´pniania pustych kontenerów pod za∏adunek.

Rys. 2. Okno systemu Mainsail Online do awizacji z∏o˝enia kontenera. èród∏o: prezentacja systemu na www.bct.gdynia.pl

tenerach, tworzenie raportów, bukowanie, awizacj´, zatrzymanie i zwalnianie
kontenerów przez s∏u˝by celne oraz
sprawdzanie pozycji kontenera przez
spedytora podczas pobytu na terminalu. Punktem wyjÊcia operacji terminalo-

za∏adowcy, nazwa statku, numer bukingu, port wy∏adunku, dane kontenera
oraz sposób dostarczenia jednostki na
terminal (transport drogowy/kolejowy).
Wprowadza si´ ponadto dane dotyczàce towarów niebezpiecznych lub prze-

W wielu portach systemy terminalowe umo˝liwiajà tak˝e bukowanie przez
Internet (na przyk∏ad w Singapurze
umo˝liwia to modu∏ CargoD2D). Korzystajàc z takiej opcji mo˝na wybraç lini´
˝eglugowà, port przeznaczenia i zabukowaç miejsce pod kontener. Potwierdzenie bukowania nast´puje poprzez
nadanie numeru bukingu.
Sieç internetowa mo˝e byç wykorzystywana ponadto jako platforma dla
EDI, uzupe∏niajàc lub zast´pujàc sieci
VAN. Niektóre z terminalowych systemów on-line (na przyk∏ad Mainsail Online) sà przystosowane do wysy∏ania komunikatów elektronicznych EDI (na
przyk∏ad BAPLIE, CODECO) w∏aÊnie
przez Internet.

Potrzeba szybkiego i precyzyjnego
wspó∏dzia∏ania wszystkich partnerów
obrotu làdowo-morskiego, uczestniczàcych w ró˝nych etapach procesu obs∏ugi ∏adunku jest oczywista. Nowoczesne, informatyczne systemy zarzàdzania operacjami terminalu umo˝liwiajà
stworzenie maksymalnie efektywnej
i opartej na zasadzie ograniczenia biurokracji wspó∏pracy mi´dzy wszystkimi
Rys. 3. Okno modu∏u „eXpress” do awizacji podj´cia kontenera. èród∏o: „Instrukcja u˝ytkowania systemu komputerowego terminalu kontenerowego GCT”.
kooperantami terminalu, co nie pozostaje bez znaczenia dla efektywnoÊci
wych jest wprowadzenie danych doty- wo˝onych w kontenerach ch∏odzonych. ∏aƒcuchów dostaw.
czàcych kontenera. Na ich bazie two- Dla jednostek wychodzàcych z bazy
rzona jest karta kontenera, która poda- sporzàdzana jest awizacja podj´cia
je podstawowe informacje o kontene- kontenera, która obejmuje podobne
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