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Systemy informatyczne w firmach logistycznych
okresu transformacji (cz. 1)
W okresie transformacji zasadniczo
zmienia si´ zakres i Êrodowisko dzia∏ania firm logistycznych. Je˝eli przyjmiemy, i˝ transformacja oznacza przejÊcie
z gospodarki centralnie planowanej do
rynkowej, a przejÊciu temu towarzyszy
szeroki zakres reform, to za konieczne
nale˝y uznaç zmian´ zasad funkcjonowania firm logistycznych.
Na sytuacj´ w sektorze wp∏yw majà
okreÊlone grupy czynników. Do pierwszej zaliczyç nale˝y wdra˝ane reformy,
które obejmujà liberalizacj´ obrotu,
uwolnienie cen, prywatyzacj´. Dzi´ki
temu wzrasta konkurencja krajowa i zagraniczna. Ponadto wyst´puje zwi´kszenie wymagaƒ w zakresie jakoÊci, terminowoÊci, obni˝enia kosztów. RównoczeÊnie zachodzàce zmiany podlegajà
rewolucji informatycznej, komunikacyjnej, silnej presji na zaspokojenie potrzeb spo∏ecznych. Konsekwencjà jest
wzrost ryzyka dzia∏alnoÊci. Na rynku
pozostajà jedynie te jednostki, które sà
w stanie opracowaç optymalnà, z punktu widzenia klienta, ofert´ i jà w∏aÊciwie zrealizowaç.
Celem artyku∏u jest przedstawienie
wp∏ywu systemu informacyjnego na
dzia∏ania przedsi´biorstw logistycznych, dzia∏ajàcych w okresie transformacji. Przyj´to za∏o˝enie, i˝ odpowiedni system informacji sprzyja przyj´ciu
w∏aÊciwej strategii i prowadzi do osiàgni´cia przewagi konkurencyjnej.
Bioràc pod uwag´ zakres zmian i ich
tempo w okresie transformacji, wyst´pujà trzy podstawowe rodzaje nisz rynkowych:
• monopolistyczna
• wolnego rynku
• kwestionowana.
Pierwsza nawiàzuje do zasad majàcych miejsce w gospodarce niedoboru.
Dzi´ki rozwiàzaniom instytucjonalnym
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Rys. 1. Wp∏yw czynników na funkcjonowanie firm logistycznych w okresie transformacji. èród∏o:
opracowane w∏asne

przedsi´biorstwo posiada uprzywilejowanà pozycj´ na rynku, ogranicza dost´p konkurencji oraz okreÊla ramy
wspó∏pracy. Ocena zadaƒ odbywa si´
w oparciu o rachunek rzeczowy, natomiast wyniki finansowe pe∏nià drugorz´dnà rol´. Nisza wolnego rynku
oznacza taki segment, w którym o wyborze partnerów decyduje przedstawiona oferta i ka˝dy z partnerów posiada swobodny do niej dost´p. Kryteria oceny sprowadzajà si´ do osiàganych wyników finansowych. Ostatni rodzaj, niszy kwestionowanej, mo˝na
okreÊliç mianem niszy mieszanej. Zawiera bowiem rozwiàzania typowe dla
niszy monopolistycznej jak i wolnego
rynku.
Nale˝y podkreÊliç, i˝ w ka˝dym z rodzajów niszy przedsi´biorstwa tworzà
swoistà sieç powiàzaƒ. W literaturze
przedmiotu wyst´puje szereg definicji
opisujàcych powiàzania sieciowe.
1. Strategiczna sieç zintegrowana jest
stabilnym uk∏adem kierowania przez

centralnie zlokalizowane przedsi´biorstwo. Przyk∏adem mo˝e byç zwiàzek firmy dominujàcej (centrali) z jednostkami zale˝nymi, np. spó∏kami.
2. Przedsi´biorstwo wirtualne. Dzi´ki
wykorzystywaniu systemów informatycznych uczestnicy sieci biorà
udzia∏ w incydentalnych transakcjach.
3. Zintegrowana sieç operacyjna, gdzie
wspó∏praca bazuje na zintegrowanym systemie operacyjnym, pozwalajàcym na wykorzystanie wolnych
mocy produkcyjnych czy nadmiernych stanów magazynowych.
4. Regionalna sieç zintegrowana,
wspó∏praca ma∏ych lokalnych firm
w zale˝noÊci od rodzajów i wielkoÊci
zamówieƒ1.
Powiàzania w obr´bie sieci mogà prowadziç do d∏ugofalowej wspó∏pracy
i nie ograniczaç si´ tylko do jednego
przedsi´wzi´cia. Uzasadnienie d∏ugofalowej wspó∏pracy opiera si´ na przyj´ciu za∏o˝enia dotyczàcego specjalizacji
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partnerów. W wyniku posiadanej specjalizacji firma koncentruje si´ na
zwiàzkach z okreÊlonymi grupami dostawców, producentów, podwykonawców, konsultantów. W ten sposób skonstruowana sieç podmiotów tworzy sta∏y uk∏ad zale˝noÊci. Zintegrowana sieç
posiada nast´pujàce cechy: trwa∏oÊç,
wspólny cel, tendencje do dzia∏ania,
kreowanie wspólnych wartoÊci, synergi´ dzia∏aƒ.
W zintegrowanej sieci przedsi´biorstwo logistyczne znacznie zwi´ksza
zakres wspó∏pracy. Nie ogranicza si´
tylko do poÊrednictwa pomi´dzy dostawcà i odbiorcà, ale utrzymuje kontakty z hurtowniami, firmami konsultingowymi, producentem. W ten sposób przedsi´biorstwo logistyczne jest
podstawowym elementem tworzàcym
zintegrowanà sieç. Nie tylko organizuje partnerów, ale w sposób kluczowy
wp∏ywa na zakres rzeczowy wykonywanych zadaƒ. Jest tak˝e inicjatorem
procesów innowacyjnych. Sprawne
funkcjonowanie firmy logistycznej
sprzyja obni˝eniu kosztów dzia∏ania
partnerów, rzutuje na terminowoÊç
dostaw, co w konsekwencji prowadzi
do podwy˝szenia jakoÊci us∏ug i uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jest
tak˝e inicjatorem wdro˝enia nowych
technologii.
W celu sprawnego funkcjonowania,
koordynowania wspó∏pracy w ramach
sieci, przedsi´biorstwo logistyczne powinno bazowaç na odpowiednim systemie powiàzaƒ komunikacyjnych. Tylko
w ten sposób jest w stanie lepiej poznaç potrzeby partnerów, opracowaç
odpowiedni plan dzia∏aƒ i elastycznie
reagowaç na zmiany.
System komunikacji pomi´dzy przedsi´biorstwami, tworzàcymi sieç powiàzaƒ, bazuje na zastosowaniu technologii informatycznych. Post´p naukowy
sk∏ania do wprowadzenia nowoczesnych rozwiàzaƒ. W poczàtkowej fazie
usprawnia∏y one funkcjonowanie
przedsi´biorstwa, ale z up∏ywem czasu
sta∏y si´ tak˝e istotnym instrumentem
kontaktów zewn´trznych2. Wprowa-
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Rys. 2. Zakres dzia∏ania i korzyÊci wynikajàce z dzia∏ania firmy logistycznej w zintegrowanej
sieci powiàzaƒ. èród∏o: opracowanie w∏asne

dzone reformy rynkowe wymusza∏y
(zw∏aszcza wÊród producentów, dostawców sprz´tu, firm specjalistycznych) dotarcie do jak najszerszego kr´gu odbiorców. Tym procesem nale˝y
t∏umaczyç popularnoÊç portali internetowych. Za pomocà tego instrumentu
potencjalni odbiorcy mogli uzyskaç pe∏nà wiedz´ na temat oferowanych towarów, us∏ug. Ponadto dzi´ki mo˝liwoÊciom dialogu, uzupe∏niali swojà wiedz´ w odniesieniu do indywidualnych
przypadków3. Ten rodzaj kontaktów
pozwoli∏ nast´pnie rozwinàç strategie
zarzàdzania marketingowego, opartego na relacjach z klientem CRM (Customer Relationship Management). Posiadajà
one wymiar zarówno strategiczny, jak
i operacyjny. Ten pierwszy koncentruje
si´ na analizach zwiàzanych z rozwojem potrzeb klienta, zmian rynkowych,
mo˝liwoÊci skutecznego dzia∏ania. Natomiast drugi dotyczy bie˝àcej dzia∏alnoÊci przedsi´biorstwa. W tym celu firmy zmuszone zosta∏y do tworzenia
i sta∏ego uzupe∏niania baz danych (niekiedy w literaturze przedstawiane jako
hurtownie danych), które zawiera∏y informacje na temat klientów i rynku.
Konstruowanie baz danych odbywa si´
wed∏ug okreÊlonego schematu post´powania: identyfikacja potrzeb wiedzy

o kliencie, okreÊlenie êróde∏ informacji,
wyznaczenie odbiorców informacji,
opracowanie sposobu przetwarzania
informacji, upowa˝nienie pracowników
do dost´pu informacji4.
Tak zbudowana baza danych jest
istotnym êród∏em wiedzy i wspomaga
proces decyzyjny. Na tej podstawie wykszta∏ci∏y si´ m.in. procesy wspomagania zarzàdzania OLAP (on-line analitical
processing), DSS (data support system),
ERP (enterprise resource planning), SFA
(sales force automation), EIS (executive information system), szczególnie wykorzystywany w dzia∏aniach wy˝szego szczebla kierownictwa firmy5.
Literatura przedmiotu jednoznacznie
wskazuje na korzyÊci wynikajàce z aplikacji systemu CMR. Do najbardziej po˝àdanych zmian zaliczyç nale˝y:
• przep∏yw informacji w firmie
• powstanie Êcis∏ych zwiàzków z klientem
• eliminowanie zagro˝eƒ utraty informacji
• segmentacja rynku odbiorców
• obni˝enie kosztów sprzeda˝y
• integracja kana∏ów dystrybucji
• podwy˝szenie wskaênika utrzymania
odbiorców
• obni˝enie kosztów marketingu
• wzrost konkurencyjnoÊci firmy6.
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