Us∏ugi logistyczne

Wirtualny niemiecko-polski
logistyczny system brokerski
P

odczas V Niemiecko-Polskiej Konferencji Logistycznej w 2000 roku
w Wildau, narodzi∏a si´ idea realizacji mi´dzynarodowego projektu pn.
„Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski”. Zamiar ten
zosta∏ poparty przez polityków; ze
strony niemieckiej przez premiera
Brandenburgii Manfreda Stolpe,
z polskiej zaÊ przez Marsza∏ka
Sejmiku Samorzàdowego Województwa Wielkopolskiego Stefana
Miko∏ajczaka. Celem niemiecko-polskiego przedsi´wzi´cia jest utworzenie innowacyjnej sieci logistycznej,
opartej na integracji nowoczesnych
technik informacyjnych i komunikacyjnych w formie logistycznego systemu
brokerskiego oraz rozwój nowoczesnych form kooperacji w logistyce.
Punktem wyjÊcia dla tej koncepcji
sta∏ si´ fakt, i˝ przep∏yw towarów pomi´dzy Niemcami a Polskà (wzgl´dnie krajami Êrodkowoeuropejskimi)
odbywa si´ na trasie Berlin – Frankfurt
n/Odrà – Poznaƒ – Warszawa – na
teren Europy Wschodniej. W II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym, zgodnie z aktualnymi prognozami, b´dzie realizowane 35%
wszystkich transportowych operacji
Zachód – Wschód oraz 25% w
kierunku Wschód – Zachód. Oznacza to, ˝e nale˝y podjàç kompleksowe dzia∏ania w zakresie logistyki,
w celu efektywnego obs∏u˝enia tych
przep∏ywów.
JeÊli za∏o˝ymy, ˝e wszystkie us∏ugi logistyczne powinny tworzyç aktywny system popytu i poda˝y pomi´dzy odbiorcami i oferentami us∏ug logistycznych,
staje si´ jasne, ˝e potrzebujemy nowej,
efektywnej formy ∏aƒcucha dostaw.
Proponowany projekt ma charakter
pilotowy i w przysz∏oÊci b´dzie mo˝liwy do zaimplementowania w innych
rejonach.
Wirtualny logistyczny system brokerski powinien zapewniç osiàgni´cie

nast´pujàcych celów:
1. Po∏àczenie us∏ugodawców logistycznych i us∏ug logistycznych poprzez centralnà platform´ internetowà generujàcà transgraniczne ∏aƒcuchy dostaw.
2. Rozwój systemu popytu i poda˝y
na ró˝norodne us∏ugi i us∏ugodawców w Niemczech i w Polsce.
3. Rozwój systemu popytu i poda˝y
na kompleksowe oferty prze∏adunków, przyjaznymi Êrodowisku rozwiàzaniami transportu szynowego
i wodnego.
4. Redukcja transportu drogowego
i odcià˝enie infrastruktury drogowej
oraz optymalizacja transportów na
granicy – poprzez nowe us∏ugi logistyczne na granicy.
5. Budowa wirtualnego E-LOG-MARKETPLACE posiadajàcego funkcj´
brokerskà dla us∏ug i us∏ugodawców logistycznych.
6. Stworzenie wizualnej formy systemu
brokerskiego, z mo˝liwoÊcià Êledzenia ∏aƒcuchów dostaw w portalu logistycznym.
7. Utworzenie polsko-niemieckiego
przedsi´biorstwa kierujàcego systemem.
8. Rozbudowa logistycznego systemu
brokerskiego, z mo˝liwoÊcià póêniejszego wdro˝enia na wschodniej
granicy Polski (w perspektywie rozszerzenia granic Unii Europejskiej).
Wirtualny niemiecko-polski logistyczny system brokerski powinien byç realizowany w oparciu o 5 nast´pujàcych zasadniczych funkcji:
1. Funkcja integrujàca polegajàca na
stworzeniu neutralnego dost´pu do
systemu dla wszystkich zainteresowanych us∏ugodawców i us∏ugobiorców, z wykorzystaniem wszystkich rodzajów transportu.
2. Funkcja brokerska: ten modu∏ zawiera kompletnà logik´ i logistyk´
regulacji popytu i poda˝y oraz
us∏ug transportowych i zwiàzany

z nimi serwis.
3. Funkcja optymalizujàca: ten modu∏
oferuje klientom, wed∏ug przez nich
okreÊlonych kryteriów, optymalne
∏aƒcuchy dostaw, z uwzgl´dnieniem niedok∏adnoÊci i czasowej
dyspozycji oraz sterowania.
4. Funkcja rezerwacji: tutaj b´dzie
mia∏o miejsce, zgodnie z okreÊlonymi scenariuszami, kojarzenie danych wprowadzonych przez us∏ugobiorców i us∏ugodawców.
5. Funkcja „interface”; ta funkcja gwarantuje dost´p partnerów i us∏ug zewn´trznych (m. in. ubezpieczenia,
formalnoÊci celne).
Instytut Logistyki i Magazynowania
i Technische Fachhochschule Wildau
(Niemcy) b´dà kierowaç projektem,
którego rozpocz´cie planowane jest
na sierpieƒ 2001 r. Do wrzeÊnia
2002 r. trwaç b´dà prace projektowe,
po zakoƒczeniu których zostanie utworzone niemiecko-polskie przedsi´biorstwo. Realizacja i testowanie ca∏ego
systemu b´dà trwaç do lipca 2004 r.
Podsumowanie

Wspó∏praca Instytutu Logistyki i Magazynowania oraz Technische Fachhochschule Wildau zaowocowa∏a
opracowaniem koncepcji mi´dzynarodowego projektu pn. „Wirtualny Niemiecko-Polski Logistyczny System Brokerski”. Celem projektu jest stworzenie
w mi´dzynarodowej sieci logistycznej
portalu internetowego jako E-LOG-Marketplace oraz systemu brokerskiego –
aktywnie równowa˝àcego sytuacj´ popytu i poda˝y us∏ug logistycznych.
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