Us∏ugi logistyczne

Andrzej Wartecki

Kierunki informatyzacji zarzàdzania logistycznego
w firmie transportowej
Autor opracowania przeprowadzi∏
ocen´ rozwiàzaƒ w dziedzinie informatycznego wspomagania zarzàdzania logistycznego firmy „Wega A” spó∏ki z o. o. mieszczàcej si´ w Kaliszu.
Wymienione przedsi´biorstwo jest
wieloletnim partnerem (od 1991 r.) General Motors. W okresie od 1991 do
chwili obecnej Wega A przewioz∏a do
Polski z Niemiec, Belgii i Holandii
wszystkie Ople, które zaimportowa∏
General Motors Poland. Od poczàtku
swego istnienia Wega A przyj´∏a koncepcje wielobran˝owoÊci, pozwalajàcà
elastycznie reagowaç na zmiany koniunktury na polskim i zagranicznym
rynku, a tak˝e g∏´bokich zmian systemowych w zakresie zarzàdzania.
Zarzàdzanie logistyczne jest poj´ciem z∏o˝onym obejmujàcym szeroki
wachlarz zagadnieƒ i procesów. Z semantycznego punktu widzenia
pierwszy cz∏on, czyli s∏owo – zarzàdzanie – mo˝e byç identyfikowane jako system dzia∏aƒ
regulujàcy sposób i zasady
funkcjonowania okreÊlonej
organizacji zgodnie z wytyczonymi celami. Stàd cz´sto uto˝samia si´ je z zarzàdzaniem przez cele
i Êwiadomym formu∏owaniem tych ostatnich. W takim znaczeniu organizacja,
jako przedmiotowa i podmiotowa sfera zarzàdzania to:
• grupa ludzi majàca wspólny cel,
zadania, plan, program, np. organizacja spo∏eczno-polityczna
• forma, system, sposób w jaki coÊ jest
zorganizowane, np. szko∏a, szpital,
oddzia∏ o dobrej lub z∏ej organizacji –
jako uk∏adzie sposobów dzia∏ania
jednostek, podgrup, instytucji, które-

go celem jest zapewnienie porzàdku
˝ycia spo∏ecznego
• organizowanie, to dzia∏anie majàce
na celu urzàdzenie czegoÊ, wiàzanie
w ca∏oÊç ludzi, Êrodków, z uwzgl´dnieniem sposobów zarzàdzania i kierowania ludêmi.
Krótko mówiàc, zarzàdzanie w swej
istocie obejmuje takie funkcje jak: planowanie, organizowanie, motywowanie oraz kontrol´1. Drugi cz∏on (logistyka) postrzegana jest jako dziedzina naukowo – badawcza o organizowaniu
procesów przemieszczania oraz magazynowania surowców, materia∏ów i wyrobów gotowych w uj´ciu systemowym, zmierzajàcym do optymalizacji
∏aƒcuchów zaopatrzeniowych (aktual-

Rys. 1. Model struktury organizacyjnej
Przedsi´biorstwa Wielobran˝owego „WEGA
– A” Sp. z o. o. w Kaliszu.
èrod∏o Opracowanie w∏asne
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nie coraz cz´Êciej mowa jest o ∏aƒcuchach logistycznych) tj. od pozyskania
surowca do konsumenta, a tak˝e zajmujàca si´ zagospodarowaniem produktów pou˝ytkowych2.
Po∏àczeniem obu terminów mo˝e byç
za∏o˝enie, ˝e na zarzàdzanie logistyczne
sk∏ada si´ formu∏owanie strategii, planowanie, sterowanie i kontrola (odbywajàcych si´ w sposób efektywny i minimalizujàcy globalne koszty) procesów przep∏ywu i magazynowania surowców i materia∏ów, zapasów, produkcji w toku.
Wyrobów gotowych i odpowiednich informacji od punktu pozyskania do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego
dostosowania si´ do potrzeb klienta i
ich zaspokojenie3. Wszystkie przytaczane aspekty terminologiczne muszà odnieÊç si´ do wymiaru, jaki wyst´puje
w teorii, w praktyce, a nade wszystko do
post´pu technicznego, który jest si∏à
nap´dowà sk∏aniajàcà przedsi´biorstwa do okreÊlonych dostosowaƒ.
Kwestià kluczowà jest spojrzenie na zarzàdzanie logistyczne
przez pryzmat nowoczesnych standardów w dziedzinie zarzàdzania, gdzie
modelem mo˝e byç idea
dobrze pojmowanej jakoÊci
tego, co si´ robi. Zastosowania systemu jakoÊci
w uk∏adzie przedmiotowym
i podmiotowym przedstawia
rysunek 1.
Uwzgl´dniajàc powy˝sze uwagi
zaprezentowana zostanie charakterystyka i ocena rozwiàzaƒ wspomagajàcych zarzàdzanie logistyczne, jakie funkcjonuje w firmie „Wega A wspó∏pracujàcej w dziedzinie produkcji i dystrybucji
samochodów marki Opel z koncernem
General Motors
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Centrum zarzàdzania przedsi´biorstwem skoncentrowane jest w siedzibie (Kalisz), gdzie funkcjonujà wszystkie s∏u˝by – piony gwarantujàce prawid∏owe jego dzia∏anie. Oprócz Kalisza
w sk∏ad przedsi´biorstwa wchodzà:
Centrum Logistyki Samochodów w Józefowie i Kleszczowie, Filia – Gliwice
(Opel), Warszawa (Daewoo), Tychy
(Fiat). Jak widaç zasi´g przedsi´biorstwa odzwierciedla styl i sposób zarzàdzania, jak i model organizacji. Struktur´ organizacyjnà przedsi´biorstwa
Wega A, ilustruje rysunek 1.

ne systemy informatyczne: GM Drive –
General Motors Drive oraz GPS – Global Positioning System (Globalny System Pozycjonowania).
Pierwszy GM Drive jest systemem informatycznym, opracowanym na potrzeby General Motors. W systemie
tym pracujà wszystkie oddzia∏y koncernu GM takie jak: Genera∏ Motors
Poland, Genera∏ Motor Hungary, Genera∏ Motors Spain i inne. Na terenie Polski dystrybutorem samochodów Opel
jest Genera∏ Motors Poland, którego
siedzibà jest Warszawa. Zarówno fir-

Rys. 1. Model struktury organizacyjnej Przedsi´biorstwa Wielobran˝owego „WEGA – A” Sp. z o. o.
w Kaliszu. èrod∏o Opracowanie w∏asne

Istotnymi elementami struktury organizacyjnej firmy Wega A sà: pion logistyki zarzàdzany przez Dyrektora ds.
Logistyki i transportu, dzia∏y zarzàdzania jakoÊcià kierowane przez Pe∏nomocnika Zarzàdu ds. Systemu Zarzàdzania JakoÊcià oraz pion ekonomiczny. W pionie logistyki firmy bardzo
wa˝nà funkcj´ spe∏niajà dzia∏y: transportu i zapewnienia ruchu. Mo˝na zatem zauwa˝yç zarówno ukierunkowanie organizacji na sprawne zarzàdzanie firmà, jak i wysokie walory jakoÊciowe potwierdzone w 2000 r. przyznaniem certyfikatu ISO 9002.
Zarzàdzanie logistyczne w wymienionej firmie wspierane jest przez ró˝-

my zagraniczne jak i krajowe, w tym
GM Poland oraz PW Wega- A z Kalisza,
pod∏àczone sà do systemu GM Drive,
którego centrum znajduje si´ w Antwerpii (Belgia). Tam jest te˝ zlokalizowana fabryka samochodów marki
Opel. Ide´ systemu ilustruje rys. 2.
System wykorzystywany jest przy
operacjach dotyczàcych przewozów
samochodów, odbioru ∏adunków przez
dealerów, zlecenia nowych us∏ug transportowych czy ich anulowania, jak
równie˝ wykonania dzia∏aƒ zwiàzanych z magazynowaniem. System GM
Drive pozwala producentowi kontrolowaç stan i miejsce pobytu konkretnych
modeli samochodów. Ponadto istnieje

mo˝liwoÊç wglàdu co do iloÊci i rodzaju pojazdów znajdujàcych si´ w magazynach, a tak˝e skierowaniu ich do dealerów krajowych i zagranicznych. Firmy kooperujàce z centralà w Belgii maja mo˝liwoÊç podglàdania zleceƒ transportowych, dzi´ki czemu mogà planowaç i sprawnie realizowaç us∏ugi.
System GM Drive pozwala na sk∏adanie zamówieƒ na okreÊlonà liczb´ samochodów z zaznaczeniem modelu,
koloru i wyposa˝enia. Informacja taka
przesy∏ana jest do przedstawicielstwa
GM Poland w Warszawie. Tutaj sprawdza si´ czy w którymÊ
z magazynów znajduje si´
okreÊlona liczba pojazdów, je˝eli nie to informacja przesy∏ana jest do centrali w Antwerpii, gdzie
w zale˝noÊci od sytuacji
uruchamia si´ dodatkowa
produkcj´, jednoczeÊnie
informujàc o terminie wyprodukowania zamówionych samochodów.
W przypadku gdy samochód jest gotowy do odbioru, wysy∏any jest FAX
do Wega o potrzebie przewozu ∏adunku i równolegle ta informacja pojawia
si´ w systemie GM Drive.
Dokument zlecajàcy wykonanie us∏ugi transportowej
zawiera szczegó∏owe dane
o ∏adunku iloÊci samochodów, modele i kolory poszczególnych aut VIN –
oznaczajàcy nr nadwozia
oraz JOB nr fabryczny. W momencie
przyj´cia samochodu wystawiony zostaje dokument zwany CMR – Mi´dzynarodowy List Przewozowy, który zawiera takie dane jak: miejsce pobrania,
dat´ i godzin´ pobrania, iloÊç samochodów z numerami VIN oraz OCO –
numer wewn´trzny ∏adunku nadawany
przez GM. W sytuacji przewo˝enia samochodu przez granic´ dokument
CMR jest upowa˝nieniem do przekroczenia przejÊcia granicznego. Po odprawie granicznej ∏adunek dostarczany
jest do Agencji Celnej, gdzie informacje o samochodzie wprowadzane sà do
systemu GM Drive.
Dzi´ki takim rozwiàzaniom GM
w Warszawie ma bie˝àcy przeglàd sytuacji w ca∏ym kraju. Dystrybutor korzystajàc z systemu konfrontuje zamó-
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Rys. 3. Rozwiàzanie transportowe i lokalizacyjne (GPS) w fimie
WEGA-A z Kalisza. èród∏o: Wykonanie w∏asne

wienie daelerskie z stanami magazynowymi oraz sprawdza, czy dany dealer nie ma zaleg∏oÊci finansowych
w Opel Banku. Po czym w systemie
tym przesy∏a si´ zlecenie wydania samochodu, wystawienia WZ i list przewozowych. Fakt wywozu samochodów
z magazynu jest odnotowany w systemie GM Drive. Ka˝dy dealer po otrzymaniu samochodów ma obowiàzek
potwierdzenia przyj´cia w systemie informatycznym.
System GM Drive ma wiele zalet
umo˝liwiajàcych sprawne i szybkie porozumiewanie si´ pomi´dzy poszczególnymi elementami ∏aƒcucha logistycznego dystrybucji samochodów,
wÊród których mo˝na wymieniç:
• szybka wymiana informacji
• Êledzenie poszczególnych ogniw
sk∏adowania i dystrybucji samochodów, identyfikacji towarów
• sprz´˝enie zwrotne oznaczajàce
przesy∏anie informacji w obie strony.
Drugi system – Globalny System Pozycjonowania (GPS) wykorzystywany
jest przede wszystkim w celu ciàg∏ego
i systematycznego realizowania podstawowych funkcji zarzàdzania (planowania, organizowania, motywowania
i kontroli).
GPS zosta∏ opracowany z myÊlà
o dok∏adnym, szybkim i niezawodnym
przep∏ywie informacji o bie˝àcej pozy-
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Rys. 2. Modelowe zastosowanie systemu GM Drive w zarzàdzaniu logistycznym w firmie WEGA A z Kalisza. èród∏o: Wykonanie w∏asne

cji ruchomego obiektu. System GPS
oparty jest na zespole 24 satelit krà˝àcych po orbicie ziemskiej i emisji sygna∏ów, które sà nast´pnie przetwarzane przez odbiorniki naziemne.
Dzi´ki temu mo˝liwe jest okreÊlenie
pozycji, kierunku ruchu, szybkoÊci i innych parametrów obiektów. Ide´ tego
rozwiàzania ilustruje rys. 3.
Na Êwiecie zainstalowanych jest 15
milionów odbiorników systemu GPS.
SpoÊród ró˝nych wersji tego rozwiàzania na ogó∏ wykorzystywany jest System Rejestracji Trasy GPS 6100 TXD.
Urzàdzenie to sk∏ada si´ z dwóch elementów: odbiornika oraz kasety zawierajàcej zapis trasy. Tak zwana obróbka kasety odbywa si´ za pomocà
szczytnika i programu „Rejestrator”.
Program ten wyÊwietla kolejne punkty
trasy na podk∏adzie dok∏adnych map
cyfrowych zawierajàcych uaktualniane
informacje (drogi, miasta, wioski, itp.).
Ka˝dy zapisany punkt zawiera informacj´ daty, godziny zapisu, po∏o˝enia
geograficznego, pr´dkoÊci w momencie zapisu, numeru samochodu, zu˝ycie paliwa, inne. Podczas przeglàdania
trasy na bie˝àco jest wyÊwietlana iloÊç
przejechanych kilometrów, czas jazdy,
czas postojów i zatrzymaƒ, pr´dkoÊç
Êrednia, maksymalna.
Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç anonimowania automatycznego. Bie˝àce Êle-

dzenie odbywa si´ za pomocà systemu
telefonii komórkowej. Ca∏oÊç rejestrowanych informacji dostarczana jest
przez 24 satelity i zbierane przez anten´ satelitarna o wymiarach 50 x 42
x 18 mm. System GPS pozwala na systematycznà kontrol´ kierowców bez
ich udzia∏u i wiedzy oraz lepszà koordynacj´ transportu. Dodatkowo bezpieczeƒstwo przewo˝onych samochodów poprawia mo˝liwoÊç odci´cia dop∏ywu paliwa i unieruchomienia pojazdu w przypadku kradzie˝y przez kierowc´. Opcj´ takà wykonuje kierowca
pos∏ugujàc si´ specjalnym pagerem.
Uwzgl´dniajàc prezentowane praktyczne aspekty zarzàdzania logistycznego nie trudno zauwa˝yç silne dà˝enie do idei, jakà kieruje si´ logistyka.
Utrzymanie na rynku us∏ug transportowych jak widaç wymaga systematycznego doskonalenia zarówno metod,
jak i narz´dzi. Dopiero takie podejÊcie
gwarantuje stabilizacj´ oraz pewnoÊç
utrzymania si´ na rynku. Dodaç nale˝y,
˝e owa stabilizacja w przeliczeniu na
pieniàdze miesi´cznie oznacza wydatki na poziomie ok. 2.5 miliona z∏otych.
W konkluzji omawianego problemu
(zarzàdzania logistycznego) trzeba silnie zaakcentowaç koniecznoÊç powiàzania profesjonalizmu w bran˝y oraz
wysokiej jakoÊci oferowanych us∏ug
(dà˝enie do certyfikacji ISO).

