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Synchronizacja danych podstawowych – tylko potrzeba czy ju˝ koniecznoÊç
Firmy stosujàce elektronicznà wymian´ danych i inne narz´dzia wspierajàce
zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw coraz
cz´Êciej napotykajà na problem niekompatybilnoÊci danych podstawowych w ∏aƒcuchu. Te same produkty
u ró˝nych partnerów handlowych majà
ró˝ne nazwy, ró˝ne opisy. Towarzyszy
im mniej lub bardziej kompletny zestaw danych opisujàcych parametry
produktu i sposób pakowania. Problem
ten istnia∏ od zawsze, jednak dopiero
zastosowanie nowoczesnych metod
usprawniajàcych zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw ujawni∏o jego kluczowe
znaczenie. To troch´ tak, jakby si´
chcia∏o nowoczesnym samochodem dojechaç szybko do miejsca, do którego
nie ma dobrych dróg i prawid∏owo
oznaczonych szos. Na z∏ych drogach
nawet najlepszy samochód b´dzie jecha∏ z pr´dkoÊcià traktora.
NiezgodnoÊç i niedok∏adnoÊç danych w opisie produktu mi´dzy partnerami handlowymi to istotny czynnik
istotnie zmniejszajàcy efektywnoÊç
∏aƒcucha dostaw we wszystkich jego
ogniwach. Szczególnie jest to widoczne w du˝ych firmach, w których procesy przebiegajà przez wiele wewn´trznych wydzia∏ów i anga˝ujà licznych
partnerów zewn´trznych. Zarzàdzanie
przep∏ywem towarów wymaga wtedy
wymiany danych mi´dzy wieloma systemami informatycznymi i jeÊli informacja nie jest zsynchronizowana, b∏´dy i niedok∏adnoÊci sà nie do unikni´cia. Posiadanie tego samego produktu,
nazwanego inaczej w ró˝nych systemach, powoduje niepotrzebne tarcia
i zastoje zarówno w przebiegajàcych
w ∏aƒcuchu dostaw transakcjach, jak
i w relacjach z partnerami biznesowymi. Te tarcia mogà byç zarówno czysto
informacyjne, jak i powodowaç spowolnienie ∏aƒcucha dostaw na przyk∏ad poprzez wystawianie b∏´dnych
faktur czy wys∏anie niew∏aÊciwego
produktu. Bez wzgl´du na charakter
niedok∏adnoÊci danych i konsekwencji, jakie wywo∏uje, ka˝dy b∏àd wyma-
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wiedzialnej za standardy w zarzàdzaniu
∏aƒcuchem dostaw, która wkrótce doprowadzi∏a do powstania Globalnej Sieci Synchronizacji Danych (ang. GDSN –
Global Data Synchronization Network)
i konsekwentnie wdra˝a standardy dotyczàce opisu i wymiany danych podstawowych.

Problem ten zosta∏ ju˝ zauwa˝ony
w latach 90., gdy firmy zda∏y sobie
spraw´, ˝e ich funkcjonowanie jest znaczàco utrudniane przez fakt stosowania
odmiennej terminologii, protoko∏ów
i formularzy wykorzystywanych do opisu i przechowywania danych o produktach. Ka˝da z tych firm, zamiast jednego uniwersalnego j´zyka u˝ywa∏a w∏aÊciwego sobie ˝argonu, niezrozumia∏ego dla innych. Rezultatem by∏a powszechna nieefektywnoÊç procesów
dostaw i niezdolnoÊç do wspó∏pracy na
innych, ni˝ powierzchowne, zasadach.
Diagnozujàc ten problem, wielkie firmy
pod auspicjami Global Commerce Initiative (GCI), nieformalnej organizacji
zrzeszajàcej najwi´ksze globalne korporacje, zdecydowa∏y si´ na stworzenie
jednego wspólnego Êrodowiska i standardowych metod umo˝liwiajàcych dopasowanie danych podstawowych. Zadanie to zleci∏y organizacji GS1, odpo-

GDSN to sieç certyfikowanych katalogów elektronicznych, które mogà porozumiewaç si´ ze sobà w automatyczny
sposób u˝ywajàc jednolitych, standardowych komunikatów. Katalogi te gromadzà i przechowujà dane o produktach. Przep∏yw komunikatów i danych
mi´dzy nimi jest nadzorowany przez
Globalny Rejestr GS1, który pe∏ni funkcj´ ksià˝ki telefonicznej zawierajàcej
identyfikatory wszystkich produktów
i partnerów wymiany. Firma mo˝e korzystaç z dowolnego katalogu, dost´pnego w jej kraju lub poza granicami
pod warunkiem, ˝e katalog ten przeszed∏ pozytywnie proces certyfikacji.
Podstawowà zasadà sieci jest pojedynczy punkt dost´pu do niej, co oznacza,
˝e firma mo˝e korzystaç tylko z jednego katalogu. Taka konstrukcja sieci
umo˝liwia bezpiecznà i nieprzerwanà
synchronizacj´ danych o produktach.
Dzi´ki niej wszyscy partnerzy handlowi

ga r´cznej interwencji, która powoduje opóênienia w ∏aƒcuchu dostaw, podnosi koszty transakcji i tym samym
zmniejsza szanse na rynku.

Rys. 1. Sieç GDSN.
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posiadajà w swoich systemach spójne nerów handlowych jest to, ˝e wszyscy
dane o konkretnej jednostce w tym sa- pos∏ugujà si´ tymi samymi danymi.
mym czasie.
Konsekwencje z tego wyp∏ywajàce trafnie ujà∏ Milan Turk, Dyrektor ZarzàdzaZasady funkcjonowania sieci GDSN jàcy z Procter & Gamble, jednej z firm
ilustruje rysunek 1. Dostawcy i sieci , które najwczeÊniej i najaktywniej w∏àktórzy chcà synchronizowaç dane pod- czy∏y si´ w budowanie i wdra˝anie siestawowe ze sobà, realizujà to w wymie- ci GDSN: „Szybko dostrzegliÊmy ró˝nonionych poni˝ej 5 krokach.
rodne korzyÊci biznesowe, od wyraênej
poprawy dok∏adnoÊci zamówieƒ, które
1.¸adowanie danych (ang. Load Data): otrzymywaliÊmy od naszych partnerów
dostawca towaru (tak zwane êród∏o handlowych, a˝ do szeregu prze∏omodanych) rejestruje produkty i informa- wych zmian w procesie wprowadzania
cje o swojej firmie w dost´pnym, cer- nowych produktów, które uda∏o nam
tyfikowanym katalogu,
si´ wprowadziç z niektórymi innowacyjnymi partnerami. Generalnie uda∏o
2.Rejestracja danych (ang. Register Da- nam si´ uzyskaç wi´kszy stopieƒ zaufata): niewielki podzbiór tych danych nia do informacji, którà przekazujemy
jest wysy∏any do Globalnego Rejestru do naszych klientów”.
GS1, który nadzoruje ca∏à siecià,
W 2005 roku Global Commerce Ini3.Subskrypcja danych (ang. Subscrip- tiative i CapGemini, znana Êwiatowa
tion Request): kupujàcy (odbiorca da- firma konsultingowa, przeprowadzi∏y
nych), poprzez swój katalog elektro- badanie pt. „Globalna synchronizacja
niczny, dokonuje subskrypcji na in- w dzia∏aniu w rzeczywistym Êwiecie:
formacje o konkretnym towarze lub ilustracja korzyÊci biznesowych” (‘Glorodzaju, opierajàc si´ na numerach bal Data Synchronisation at Work in the
GTIN towarów, GLN partnerów han- Real World: Illustrating the Business Benedlowych i definicji kategorii towaru. fits’). Wyniki tych badaƒ pokaza∏y mi´Globalny Rejestr GS1 identyfikuje, dzy innymi nast´pujàce korzyÊci
w którym katalogu znajduje si´ po- z wdro˝enia synchronizacji danych
trzebna informacja i ˝àdanie sub- podstawowych:
skrypcji jest przekazywane do w∏aÊciwego katalogu,
• Holenderska sieç detaliczna Albert
Heijn podnios∏a produktywnoÊç
4.Publikacja danych (ang. Publish Data):
w swoim departamencie zarzàdzania
Katalog dostawcy przesy∏a kompletdanymi o 30 %
ny opis produktu i jego dostawcy do
kupujàcego. Na ˝yczenie kupujàcego • Wal-Mart, najwi´ksza sieç detaliczna
informacja taka jest przesy∏ana odtàd
w USA, obni˝y∏a czas zwiàzany wproautomatycznie przy ka˝dej zmianie
wadzeniem i utrzymaniem danych
w opisie produktu,
o towarze od 15 - 30 dni do 1 dnia
5.Potwierdzenie odbiorcy (ang. Reci- • Gillette Wenezuela znaczàco poprapient Confirmation): kupujàcy poprzez
wi∏a produktywnoÊç procesu zamaswój katalog przesy∏a potwierdzenie
wiania i wyeliminowa∏a niezgodnoÊci
do katalogu dostawcy o otrzymaniu
w danych z partnerami handlowymi
danych.
• Johnson and Johnson obni˝y∏ braki
Opisane powy˝ej kroki na rysunku
w zapasach o 2,5% przez wyeliminooznaczone sà tym samym numerem
wanie problemów z integralnoÊcià
i opisane po angielsku.
danych
• Procter & Gamble podniós∏ dok∏adnoÊç zamówieƒ o 3% koncentrujàc si´
na dopasowaniu przestarza∏ych proPodstawowà i najbardziej oczywistà
duktów
korzyÊcià z pe∏nej synchronizacji i dopasowania danych podstawowych mi´- • Unilever Columbia znaczàco zredudzy systemami informatycznymi partkowa∏ niespójnoÊç danych i przyspie-

KorzyÊci sà oczywiste

szy∏ czas wprowadzania nowych produktów na rynek o 2 - 3 tygodnie
• Wegmans Ford Markets, amerykaƒska sieç detaliczna, zwi´kszy∏a sprzeda˝ w sklepach przez skrócenie czasu
wprowadzania nowych towarów na
rynek o 2 tygodnie.
Pe∏ne opracowanie wyników badaƒ
jest dost´pne w j´zyku angielskim na
stronie W.

GDSN dost´pne w Polsce
Z GDSN na Êwiecie korzysta ponad
10 000 firm i ponad 1 mln towarów
oznaczonych numerem GTIN jest zarejestrowanych w Globalnym Rejestrze.
KoniecznoÊç jak najszybszego udost´pnienia mo˝liwoÊci w∏àczenia si´ do sieci GDSN spowodowa∏a podj´cie decyzji
o skorzystaniu z technologii, która ju˝
funkcjonuje w sieci GDSN – niemieckiego katalogu SINFOS. Polskie firmy ju˝
teraz majà realnà mo˝liwoÊç w∏àczenia
si´ do tej sieci, poprzez katalog EANIC-SINFOS. Katalog ten jest kontynuacjà
katalogu EANIC, budowanego i wdra˝anego przez Instytut Logistyki i Magazynowania, polskà organizacj´ GS1.
Dost´pny na polskim rynku pod nazwà EANIC-SINFOS katalog zawiera ponad 200 atrybutów opisujàcych produkt, co pozwala na zaspokojenie „apetytu na informacj´” wszystkich sieci
handlowych. Dane o produktach znajdujà si´ w jednym miejscu, co zapewnia
szybkà i prostà aktualizacj´, automatycznà dystrybucj´ danych do odbiorców i pe∏nà synchronizacj´ mi´dzy systemami dostawcy i odbiorcy. Za tym
idzie eliminacja b∏´dów w dokumentach, minimalizacja liczby zwrotów towarów, eliminacja r´cznej aktualizacji
danych, odbiorcy natomiast otrzymujà
automatyczne powiadomienia o zmianach dotyczàcych produktów, promocjach, datach dost´pnoÊci produktu.
Uczestnictwo w tym katalogu daje
klientom wiele bardzo wymiernych
i znaczàcych korzyÊci.
Szczegó∏owe informacje
na ten temat
znajdujà si´ na stronie

www.sinfos.pl.
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