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Oprogramowanie dla zarzàdzania ∏aƒcuchami dostawczymi
w Êwietle analizy wartoÊci – zagadnienia wybrane

Kluczowe procesy ∏aƒcucha dostawczego

Zarzàdzanie biznesem wkroczy∏o systemie przep∏ywu informacji – umo˝Chocia˝ termin „wartoÊç” mo˝e wyw er´ wspó∏zawodnictwa sieciowego. liwiajà szybkà reakcj´ na zmiany (w po- dawaç si´ jednoznaczny i prosty,
Zamiast marka przeciwko marce lub za- pycie, w systemach produkcyjnych w praktyce posiada on wiele znaczeƒ.
sób kontra zasób, wyst´pujà przeciwko i dostawczych). Zagadnienie to istotne W terminologii finansowej kreowanie
sobie konfiguracje dostawców, zaso- jest w sytuacji, gdy coraz wi´cej firm wartoÊci ma miejsce, gdy zwrot z inwebów i marek - ca∏e ∏aƒcuchy dostawcze decyduje si´ na wdro˝enie informa- stycji przekracza koszty zaanga˝owaprzeciwko innym ∏aƒcuchom dostaw- tycznego systemu wspomagajàcego za- nego kapita∏u; klient dostrzega warczym. Coraz cz´Êciej zarzàdzanie zbio- rzàdzanie zintegrowanymi procesami toÊç, gdy produkt (us∏uga) przekracza
rowymi procesami w ∏aƒcuchu dostaw- zwiàzanymi z przep∏ywem produktów jego oczekiwania; w procesie produkczym jest odnoszone do tzw. zarzàdza- i informacji od êróde∏ surowców, do fi- cyjnym wartoÊç powstaje w sytuacji,
nia ∏aƒcuchami dostawczymi (Supply nalnego odbiorcy. W tym momencie ro- gdy wytworzony produkt przewy˝sza
Chain Management, SCM ). Zgodnie z de- dzi si´ pytanie,
swà funkcjonalnoÊcià funkcjonalnoÊç
finicjà podanà przez The Global Supply
jakà wartoÊç wnosi oprogramowanie wchodzàcych w jego sk∏ad cz´Êci. IstotChain Forum w 2001 roku, zarzàdzanie dla zarzàdzania ∏aƒcuchami dostaw- nym dla dalszych rozwa˝aƒ b´dzie
∏aƒcuchem dostawczym (SCM) jest inte- czymi?
przyj´cie, ˝e:
gracjà kluczowych procesów biznesowych, od finalnego odbiorcy poprzez doPrzep∏yw informacji
stawców (oraz w kierunku
odwrotnym), którzy zapew
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opracowanie w∏asne na podstawie Lambert D.M, Supply Chain Management, What Does it Involve?, Supply Chain& Logistics Journal, 2001
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1.WartoÊç jest celem, który wraz z insnych inwestycji. Klienci mierzà warnymi celami pozwala decydentom na
toÊç w kategoriach jakoÊci i elastyczwszystkich szczeblach zarzàdzania
noÊci, a dostawcy – determinujà waroceniaç alternatywne strategie. SkontoÊç poprzez „widzialnoÊç” systecentrowanie si´ na wartoÊci wp∏ywa
mów reagowania na zmienne ˝àdana proces podejmowania decyzji.
nia odbiorców.
W miar´ jak rynek staje si´ coraz bardziej konkurencyjny, poprzez zarzàW tym kontekÊcie „wartoÊç” oprogradzanie musi si´ maksymalizowaç mowania dla ∏aƒcucha dostawczego
tworzonà wartoÊç.
mo˝na szacowaç z wielu perspektyw2,
a odpowiedê na postawione wy˝ej py2.WartoÊç mo˝na rozpatrywaç na wie- tanie wymaga zrozumienia, który z prolu poziomach w organizacji, przy cesów ∏aƒcucha dostaw tworzy wartoÊç
czym ka˝dy poziom organizacji cha- dla przedsi´biorstwa, co stanowi t´
rakteryzuje si´ innym zbiorem czyn- wartoÊç i w jaki sposób mo˝na dokonaç
ników, które na t´ wartoÊç majà jej pomiaru.
wp∏yw. Na przyk∏ad kierownik produkcji mo˝e mierzyç wartoÊç
Pierwszym krokiem w zrozumieniu
w aspekcie zwi´kszonej przepusto- istoty zagadnienia jest wyjaÊnienie:
woÊci i wy˝szego poziomu wskaênika
obrotu zapasami; prezes firmy – czym jest aplikacja SCM?
przez stopieƒ zwrotu zainwestowaOgólnie rzecz ujmujàc aplikacje SCM
nego kapita∏u.
dostarczajà analitycznych systemów,
3.Wspó∏pracujàce firmy ró˝nie po- które w czasie rzeczywistym sterujà
strzegajà wartoÊç. Istnieje wielu przep∏ywem produktów i informacji
twórców wartoÊci w z∏o˝onych ∏aƒ- w sieci przedsi´biorstw, w ramach wycuchach dzia∏aƒ. Akcjonariusze roz- odr´bnionych kluczowych procesów
wa˝ajà wartoÊç jako zwrot z w∏a- biznesowych (rys.1). Procesy te obej-

mujà wiele ró˝norodnych funkcji, takich jak: okreÊlanie êróde∏ zaopatrzenia, planowanie produkcji, magazynowanie, transport, prognozowanie zapotrzebowania, obs∏ug´ klienta itp. Oferowane do niedawna rozwiàzania odpowiada∏y tym funkcjonalnym podzia∏om, przy czym wielu dostawców oprogramowania dla SCM dzia∏a∏o w okreÊlonym segmencie rynku odbiorców,
którymi mog∏y byç: przedsi´biorstwa
produkcyjne (zaawansowane planowanie); organizacje handlowe (planowanie
popytu); centra dystrybucji (planowanie
transportu) (rys. 2 i tabela 1)3.
Kluczem do odpowiedzi na pytanie:

w jaki sposób aplikacje SCM
kreujà wartoÊç?
sà dwa s∏owa podane w definicji aplikacji SCM, a mianowicie „analityczny”
oraz „czas rzeczywisty”. Aplikacje sà
analityczne, gdy˝ dostarczajà wyszukanych narz´dzi (zaawansowane algorytmy, analiza scenariuszy) umo˝liwiajàcych podejmowanie w∏aÊciwych decyzji
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Rys. 2. Rynek aplikacji SCM

Od strony nabywców tych systemów analizuje si´ jà na przyk∏ad poprzez wp∏yw rozwiàzaƒ na wskaênik efektywnoÊci inwestycji (ROE) czy poziom obs∏ugi klienta. Z punktu widzenia dostawcy oprogramowania, wartoÊç ta najcz´Êciej okreÊlana jest jako „wielkoÊç zaoszcz´dzonych kosztów” powstajàca
w wyniku zastosowania okreÊlonego rozwiàzania.
3 Na podstawie: Steven J. Kahl., What's the "Value" of Supply Chain Software?, Supply Chain Management Review 1/1, 1999
2
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w krótkim (rzeczywistym) czasie, co
z kolei prowadzi do realizacji wielu postulatów, takich jak: szybszy transport
do klienta, elastycznoÊç niezale˝nie od
nieprzewidzianych zdarzeƒ itp. Natomiast kolejnym logicznym problemem
staje si´:

jak i gdzie w organizacji nale˝y
mierzyç t´ wartoÊç ?
Dzisiaj: analiza wartoÊci znajduje si´
w centrum zainteresowania jednostki
organizacyjnej. Wiele spoÊród firm implementujàcych nowe oprogramowanie
ogranicza si´ do okreÊlania swoich zysków na poziomie jednostki organizacyjnej (dzia∏u), w której system zosta∏
wdro˝ony, co w praktyce oznacza, ˝e
„wartoÊç” tworzonà przez systemy SCM
szacuje si´ w kontekÊcie realizacji okreÊlonych funkcji, koncentrujàc si´ na
dzia∏alnoÊci operacyjnej i obs∏udze
klienta (tab. 2)4.
Rodzàcy si´ obecnie rynek nowych
aplikacji SCM (rys. 3)5, kszta∏towany
jest przez nast´pujàce tendencje:
1.dà˝enie do zintegrowanego planowania (planowanie ∏aƒcucha dostawczego zsynchronizowane z planowaniem
popytu, planowaniem produkcji, logistykà i planowaniem poda˝y)
2.dà˝enie do integracji w ramach oprogramowania SCM dzia∏alnoÊci operacyjnej z zarzàdzaniem finansami, zarzàdzaniem cyklem ˝ycia produktów
czy zarzàdzaniem personelem. Podobnie jak dostawcy oprogramowania, ERP oferowali integracj´ na poziomie transakcji, tak dostawcy
oprogramowania SCM dà˝à do integracji analitycznych procesów, które
sterujà dzia∏alnoÊcià gospodarczà organizacji. Oznacza to, ˝e w przeciwieƒstwie do systemów klasy ERP
aplikacje dla zarzàdzania ∏aƒcuchami
dostawczymi nie sà systemami transakcyjnymi w takim znaczeniu, ˝e
zbierajà dane i rozwiàzujà codzienne
zadania. Sà to raczej systemy, które
poprzez skomplikowane algorytmy
i analiz´ scenariuszy umo˝liwiajà
mened˝erom oddzia∏ywanie na operacje i lepsze zrozumienie wp∏ywu
strategicznych decyzji
4
5

Tab. 1. Zestawienie i charakterystyka stosowanych aplikacji SCM

Lp.

Aplikacja - nazwa systemu

Ogólna charakterystyka

1

ERP (Enterprise Resource Planning)

Automatyzuje i synchronizuje codzienne operacje
zwiàzane z finansami, zasobami ludzkimi, produkcjà,
zapasami.

2

Zaawansowane planowanie
i harmonogramowanie

Tworzy plany i harmonogramy produkcyjne. Dzia∏a
w oparciu o istniejàce ograniczenia i regu∏y post´powania

3

Planowanie popytu

Stosujàc wyszukane algorytmy- przewiduje popyt
oraz mierzy trafnoÊç prognoz

4

Dane o popycie

Dostarcza dodatkowych informacji do wyznaczania
prognoz sprzeda˝y

5

Planowanie zapasów

Cel: równowa˝enie popytu i poda˝y. Plan jest niezb´dny w ka˝dym punkcie dystrybucji

6

Zarzàdzanie produkcjà

Zarzàdza przep∏ywem produktów w procesach produkcyjnych

7

Zarzàdzanie gospodarkà
magazynowà

Zarzàdzanie i sterowanie zapasami, zarzàdzanie magazynami

8

Planowanie transportu

Optymalizuje wybór trasy, wybór Êrodka transportu,
wielkoÊç za∏adunku

9

Dane o transporcie

Gromadzi i dostarcza informacje pomagajàce optymalizowaç sieç dystrybucji

10

Systemy transportowe

Automatyzuje operacje transportowe takie jak: przesy∏ki, prze∏adunek, dokumentacja

11

Zarzàdzanie zamówieniami

Automatyzuje operacje zwiàzane z obs∏ugà klientów

12

Zarzàdzanie dostawami

Administruje danymi dotyczàcymi produktów i ich dostawców, (tak˝e w zakresie strategicznych êróde∏ zaopatrzenia);wspomaga proces nabywania

13

Zarzàdzanie produktem

Grupuje produkty i zarzàdza wymianà danych „od projektu do produkcji”

14

Zarzàdzanie strategiczne

Pomaga modelowaç ∏aƒcuch dostawczy (selekcja)
w celu podejmowania strategicznych decyzji

15

Zarzàdzanie kontaktami
z klientami

Zarzàdza cyklem ˝ycia klientów w zwiàzku z automatyzacjà dzia∏aƒ handlowych

Tab. 2. Miary wartoÊci wykreowanej przez aplikacje SCM
PodejÊcie operacyjne

Miary obs∏ugi klienta

• Redukcja zapasów

• Dostawy „na czas”

• Wi´kszy obrót zapasami

• Szybka reakcja na zmienne zapotrzebowanie

• Zwi´kszona przepustowoÊç

• Niewielka iloÊç zwrotów

• Krótszy okres planowania

• Wzrost poziomu satysfakcji klienta

• Wi´ksza trafnoÊç prognoz
• Ni˝sze koszty transportu
• Ma∏a liczba nadgodzin
• Likwidacja pracy zmianowej

ibidem
ibidem
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3.dà˝enie do zintegrowania planowa- 4.dà˝enie do zacieÊniania wspó∏pracy
nia strategicznego z planowaniem
mi´dzy firmami w celu osiàgania wieoperacyjnym (u∏atwienie podejmolostronnych korzyÊci (kluczowe prowania decyzji o tym, gdzie lokowaç
cesy biznesowe – nowe p∏aszczyzny
zasoby: inwestowaç w rozwój infrazintegrowanego zarzàdzania ∏aƒcustruktury produkcyjnej czy magazychami dostawczymi).
nowej) . Istniejàce do tej pory rozwiàzania ( por. rys. 1) nie by∏y przystosoZatem jutro: organizacja musi spojwane do realizacji tego typu zadaƒ
rzeç szerzej na „wartoÊç” kreowanà
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przez nowe aplikacje SCM. Celem jest
konsolidacja ró˝norodnych funkcji
w ramach tzw. kluczowych procesów
biznesowych (rys.1) realizowanych
w sieci firm, zatem „wartoÊç” ta musi
byç okreÊlana w stosunku do tych procesów i dla rozszerzonej liczby podmiotów (sieci przedsi´biorstw uczestniczàcych w danym przedsi´wzi´ciu).
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