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Internet jako narz´dzie do zarzàdzania procesami
logistycznymi
E-mail, strony www, sà jednà z szybszych i taƒszych metod wymiany informacji. Sami te˝ widzimy, jak Internet
coraz g∏´biej wtargnà∏ w nasze codzienne ˝ycie. Z pozytywnych cech sieci www chcà korzystaç niemal˝e wszyscy. Chcia∏bym pokazaç tak˝e i inne zastosowanie Internetu oraz mo˝liwoÊci
integracji procesów biznesowych
w bran˝y logistycznej.
Przyk∏adem b´dzie firma kurierska,
dzia∏ajàca i posiadajàca na rynku europejskim swoje oddzia∏y. Zdaj´ sobie
spraw´, ˝e istniejà rozbudowane systemy do zarzàdzania tego typu us∏ugami,
jednak powa˝nà wadà tych rozwiàzaƒ
jest wysoka cena, która na poczàtku
dzia∏alnoÊci mo˝e byç du˝ym obcià˝eniem finansowym. Firma mia∏aby si´
zajmowaç rozwo˝eniem przesy∏ek pomi´dzy oddzia∏ami rozmieszczonymi
w Europie. Zlecenia przeznaczone na
dalsze trasy przyjmowane by∏yby za poÊrednictwem lokalnych kurierów, dostarczajàcych przesy∏ki do jednostki
centralnej, obs∏ugujàcej jakiÊ wi´kszy
obszar, np. województwo. Zak∏adam,
˝e raz na dob´ transport wyrusza na
wyznaczonà tras´, przeje˝d˝ajàc przez
kilka oddzia∏ów w Europie. Gdy tylko
jest miejsce, przesy∏ki zbierane sà tak˝e po drodze. Dla przyk∏adu: jadàc
z Warszawy do Pary˝a jedziemy przez
Berlin, Amsterdam, Bruksel´, zabieramy przesy∏ki z poszczególnych punktów; oczywiÊcie jeÊli miejsce docelowe
po∏o˝one jest na naszej trasie. Wyobraêmy sobie sytuacj´, gdzie mamy
kilka bàdê kilkanaÊcie takich tras, obs∏ugujàcych inne cz´Êci Europy. Podstawowym problemem jaki powstaje, jest
takie zarzàdzanie taborem, aby by∏ on
maksymalnie wykorzystany. Nale˝a∏oby
w jakiÊ sposób tak powiadamiaç inne
oddzia∏y, aby wiedzia∏y, ˝e na jakiÊ
przelotowy transport mogà przyjmowaç zlecenia lub nie. Pod uwag´ nale˝y
te˝ wziàç nag∏à rezygnacj´ klienta
z us∏ugi przewozowej i zwiàzanej z tym
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faktem informacji, ˝e na jadàcy transport mo˝na przyjàç wi´cej zleceƒ, ni˝
mia∏o to mieç miejsce. Jak widaç, ca∏e
sedno sprawy opiera si´ na jednym
stwierdzeniu: potrzebna jest szybka
i dok∏adna informacja.
Spróbuj´ przedstawiç takie rozwiàzanie, które realizowa∏oby w miar´
mo˝liwoÊci te potrzeby. Dodatkowym
atutem by∏by stosunkowo niski koszt
wytworzenia. Zaprezentowane rozwiàzanie sk∏ada∏oby si´ serwera internetowego i pracujàcej na nim bazy danych,
obs∏ugiwanej przez j´zyk skryptowy.
Preferowany przeze mnie wybór to baza danych udost´pniana na zasadach
Open Source – PostgreSQL i j´zyk skryptowy PHP. Ca∏e te rozwiàzanie mog∏oby
pracowaç pod kontrolà systemu operacyjnego Linux. Wszystkie wymienione
przeze mnie programy udost´pniane
sà bez op∏at licencyjnych, co znacznie
przyczynia si´ do obni˝enia kosztów.
Do budowanej przez nas aplikacji,
u˝ytkownicy z wszystkich oddzia∏ów
mieliby dost´p za poÊrednictwem
stron internetowych. Podstawowà
sprawà jest bezpieczeƒstwo i poufnoÊç
informacji, dlatego te˝ dost´p do aplikacji poprzedzony by∏by logowaniem.
Nast´pnym elementem jest interfejs
programu, który musi byç przyjazny
dla u˝ytkownika i zarazem posiadaç
mo˝liwoÊç pracy za pomocà przeglàdarki internetowej. Wpisywane przez
u˝ytkowników informacje musia∏yby
w jednoznaczny sposób opisywaç nasz
transport. Proponowa∏bym tutaj zapis
nast´pujàcych informacji: data i miejsce wyjazdu, daty i miejsca kolejnych
postojów, zape∏nienie bàdê iloÊç wolnego miejsca na ka˝dym z odcinków
trasy. Zak∏adajàc, ˝e transport rusza
z Warszawy do Pary˝a, oddzia∏ w Warszawie wprowadza do systemu dane na
temat planowanych godzin przyjazdów
oraz informacje na temat iloÊci wolnego miejsca. W momencie wprowadzenia tych informacji, oddzia∏y w kolej-

nych krajach, za poÊrednictwem Internetu, widzà wszystkie dane na temat
jadàcego transportu. Mogà od tej chwili podejmowaç decyzje czy, np.: czekajà na mniej za∏adowany transport
z Warszawy i do niego dok∏adajà przesy∏ki, czy te˝ w wyniku braku miejsca
wysy∏ajà inny samochód. Oddzia∏y
w poszczególnych krajach na bie˝àco
widzà, co dzieje si´ z transportem i na
podstawie tego mogà podejmowaç
trafne decyzje.
Na podstawie tak zebranych informacji mo˝na zaprojektowaç analizy, które
mogà nam odpowiedzieç na nast´pujàce pytania:
– Jakie odcinki tras w zadanym okresie
czasowym mia∏y zape∏nienie samochodu poni˝ej jakiejÊ wartoÊci procentowej?
– Na jakich odcinkach tras przesy∏ek
jest wi´cej ni˝ nasze mo˝liwoÊci
przewozowe?
– Jakie sà minimalne i maksymalne czasy pokonywania poszczególnych tras?
Odpowiedzi pozwolà nam na lepsze
dopasowanie taboru do poszczególnych tras, zmniejszenie strat spowodowanych przejazdami „na pusto”, polepszenie jakoÊci us∏ug.
Jak widaç, zaprezentowane rozwiàzanie zbudowania w∏asnego systemu do
zarzàdzania poszczególnymi procesami
biznesowymi nie jest czymÊ niemo˝liwym do wykonania. Czasem takie rozwiàzanie na poczàtku dzia∏alnoÊci pozwoli zaoszcz´dziç koszty, przy zachowaniu dost´pu do szybkiej i rzetelnej
informacji. W porównaniu z systemami,
które pozwalajà na prac´ wielooddzia∏owà, nasze rozwiàzanie jest du˝o taƒsze i ∏atwiejsze do wdro˝enia. Niekiedy
takie rozwiàzanie mo˝e byç rozwiàzaniem tymczasowym, np. do czasu zdobycia odpowiedniej iloÊci klientów
bàdê umocnienia si´ na rynku. MyÊl´
wi´c, ˝e niejedna firma wchodzàca na
rynek europejski takie rozwiàzanie
uzna∏aby za wystarczajàce.

