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e-biznes na poczcie po europejsku
E-commerce „na poczcie”?
JesteÊmy spo∏eczeƒstwem ery informacyjnej, min´∏y czasy dominacji wielkiego przemys∏u. W erze postindustrialnej, zapoczàtkowanej w po∏owie
ubieg∏ego stulecia, strategicznà rol´
odgrywa posiadanie i umiej´tne wykorzystanie informacji. Bez niej trudno
wyobraziç sobie efektywne inwestowanie na gie∏dzie, wizyt´ u dobrego stomatologa czy wyjazd na udane wakacje. Byç mo˝e, jednym z najistotniejszych faktów majàcych wp∏yw na funkcjonowanie firm w dobie „globalnej
wioski” jest ewolucja ÊwiadomoÊci
klienta, któremu nie wystarczy tylko
zaoferowaç w∏aÊciwy produkt, ale równie˝ w formie dla niego najdogodniejszej, tj. we w∏aÊciwym czasie, miejscu,
iloÊci i po optymalnych kosztach1.
W naturalny sposób prowadzi to do
wzrostu znaczenia informacji oraz sposobów jej efektywnej wymiany. Stàd
ju˝ tylko krok do jej przedsi´biorczego
wykorzystania, przybierajàcego najcz´Êciej form´ e-biznesu.
Rynek e-commerce, jako cz´Êç e-biznesu, oparty jest na transakcjach kupna i sprzeda˝y produktów materialnych i niematerialnych via web side,
a dzia∏alnoÊç w tym obszarze mo˝e
obejmowaç nast´pujàce aspekty2:
• sell-side, czyli sprzeda˝ przez przedsi´biorstwo swoich produktów
w sieci
• buy-side, czyli pozyskiwanie przez
przedsi´biorstwo produktów wspomagajàcych jego dzia∏alnoÊç rynkowà
• marketplace, czyli uczestnictwo
w globalnym e-rynku kupujàcych
i sprzedajàcych, gdzie spektrum
ogniskujàcym wszystkie te podmioty
jest Internet.

Oferta sell-side, kluczowa dla naszego
artyku∏u, obejmuje przewa˝nie dwa obszary3:
• B2B (business to business), czyli relacj´,
gdzie obiema stronami transakcji
kupna-sprzeda˝y sà podmioty biznesowe
• B2C (business to customer), gdzie
sprzedajàcym jest firma a kupujàcym
indywidualny konsument.
Wymienione aspekty rozwoju rynków e-commerce sprawiajà, i˝ bran˝a
logistyczna dostrzega korzyÊci p∏ynàce
z dzia∏alnoÊci w tym obszarze. Dowodem tego sà powstajàce (np. w niemieckim Venlo) specjalne centra logi-

styczne, przeznaczone w∏aÊnie do obs∏ugi e-klienta4, jak równie˝ wzmo˝ona aktywnoÊç podmiotów nierozerwalnie zwiàzanych z przep∏ywem informacji i dóbr, jakimi sà organizacje
pocztowe.

Jak jest w Europie?
Przedstawiciele europejskiego systemu pocztowego, stanowiàcego cz´Êç
szeroko rozumianego rynku us∏ug TSL,
aktywnie anga˝ujà si´ w dzia∏alnoÊç
e-handlowà. Przyk∏adem tego mo˝e byç
prezentacja najwa˝niejszych e-inicjatyw realizowanych w zachodnich administracjach pocztowych (tab. 1).

Tab. 1. Wybrane przedsi´wzi´cia e-biznesowe europejskich operatorów pocztowych

Przedsi´wzi´cie
Pocztowe punkty
dost´pu
do Internetu
(e-Europe,
e-governement)

Realizator

Opis
Przedsi´wzi´cie zwiàzane bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià podstawowà

Poczta brytyjska – Projekt ILAP (Internet Learning Access Point) jest cz´Êcià og∏oszonej w 1999 r. przez Komisj´ Europejskà
Royal Mail
inicjatywy e-Europe – an Information Society for all
(Spo∏eczeƒstwa Informacyjnego) i jej kontynuacji –
projektu „eEurope2002”5. G∏ównà ideà tych dwóch
przedsi´wzi´ç jest przyspieszenie transformacji
Zjednoczonej Europy w nowoczesne spo∏eczeƒstwo informacyjne, a uczestnictwo Poczty, nie tylko
brytyjskiej, w tym zakresie jest dla niej szansà na
rozwój, ze wzgl´du chocia˝by na atut rozbudowanej infrastruktury jej placówek us∏ugowych. Projekt przewiduje tak˝e stworzenie systemu umo˝liwiajàcego swobodne za∏atwienie spraw urz´dowych w sposób niebezpoÊredni (m.in. przez Internet, telewizj´ kablowà, telefon, bank, supermarket
lub poczt´). Docelowo w brytyjskich urz´dach
pocztowych b´dzie mo˝na w sposób elektroniczny
wys∏aç formularze podatkowe, uzyskaç list´ szkó∏,
czy, np. lekarzy rodzinnych. Idea elektronicznej administracji – e-government, b´dzie znaczàcà dywersyfikacjà Êwiadczonych przez Royal Mail us∏ug
e-commerce, jak, np. bankowoÊci elektronicznej
(p∏atnoÊci i operacje bankowe na kontach bankowych za pomocà terminali w urz´dach pocztowych). Na realizacj´ ca∏ego programu ILAP przeznaczono 35 milionów funtów6.

I. Dembiƒska-Cyran, B. Tundys, E-zachowania przedsi´biorstw transportowych, spedycyjnych i logistycznych, „Spedycja i Transport” 2002, nr 11, s. 3-9.
T. Durfee, G. Chen, Should We E-?, “Journal of Business Strategy”, January/February 2002, s. 14.
3
Coraz cz´Êciej spotyka si´ jeszcze cztery inne relacje: C2B (customer to business), C2C (customer to customer), C2A (customer to administration) oraz B2A (business to administration).
4
Neue Logistikzentren für E-Commerce gerüstet, Logistik für Unternehmen, Januar/Februar 2001, s. 6-7.
5
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf
6
T.L. Krawczyk, Poczta uczy Internetu, Tygodnik „Poczta Polska” 2002, nr 19, s. 8-9.
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Przedsi´wzi´cie

Realizator

Opis
Przedsi´wzi´cie zwiàzane bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià podstawowà

Trimondo

Deutsche Post
World Net

Deutsche Post World Net jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie operatorów pocztowych w Europie, uznawanym za Êwiatowego lidera bran˝y TSL. Jego dzia∏alnoÊci w obszarze e-commerce
sprzyja Êcis∏a wspó∏praca Deutsche Post E-Business GmbH oraz Deutsche Post ITSolutions GmbH – autonomicznych biznesów niemieckiego operatora. Dzi´ki synergii mo˝liwe by∏o stworzenie wspólnie z Lufthansà, najwi´kszej w Europie elektronicznej gie∏dy towarów7. Elektroniczna platforma Trimondo obejmuje blisko 5 milonów produktów8. Wspó∏pracuje z nià ponad 200 dostawców, m.in. artyku∏ów biurowych, komputerów
i wyposa˝enia informatycznego, technologii IT i ró˝nego rodzaju us∏ug. Oprócz dwóch firm za∏o˝ycielskich
gie∏dy, z zakupów za jej poÊrednictwem korzysta oko∏o setki innych, du˝ych przedsi´biorstw. Podstawowym za∏o˝eniem tej inwestycji jest zmniejszenie kosztów zaopatrzenia o 80%, dzi´ki elektronicznym procedurom zakupu E-Procurement9.

ePost

Deutsche Post
World Net

W ramach portalu ePost mo˝na skorzystaç m.in. z nast´pujàcych us∏ug10:
• przekaz e-maili i kartek elektronicznych w ramach posiadanej skrzynki kontaktowej o pojemnoÊci
9 MB
• us∏ugi abonamentowe, m.in. prenumerata ponad 150 tytu∏ów czasopism
• przechowywanie cyfrowych zdj´ç w fotoalbumie, z mo˝liwoÊcià robienia ich odbitek.

Mailev@

Poczta
francuska –
La Poste

Francuski operator narodowy dostrzeg∏ zagro˝enie, jakim dla tradycyjnej, „papierowej” poczty jest poczta
elektroniczna11. Odpowiedzià na to jest projekt Mailev@, b´dàcy us∏ugà opartà na wysy∏aniu listów i druków
bezadresowych za pomocà sieci. Projekt ten szczegó∏owo scharakteryzowaliÊmy w dalszej cz´Êci artyku∏u.

eStamp

An Post (Irlandia) Zakup znaczków pocztowych w sieci12 oraz p∏atnoÊci on-line13.

Netposti

Suomen Posti
(Finlandia)

Wirtualny urzàd pocztowy, dzi´ki któremu klient mo˝e przy pomocy komputera pod∏àczonego do Internetu, skorzystaç z us∏ug dost´pnych w tradycyjnym urz´dzie pocztowym.
Przyk∏ady pozosta∏ych przedsi´wzi´ç e-biznesowych

Axepro

La Poste

Oferta zarzàdzania stronà internetowà ma∏ych i Êrednich firm14.

LeShop

Swiss Post
(Szwajcaria)

Codzienne zakupy w supermarkecie on-line (dost´pne sà nawet takie artyku∏y jak pieczywo, warzywa oraz
owoce). P∏atnoÊci realizowane sà bezpoÊrednio z rachunku ulokowanego na poczcie lub kartà p∏atniczà.
Dostawa na terenie ca∏ego kraju realizowana jest w czasie do 24 godzin (za standardowà op∏atà oko∏o 12
CHF)15.

Post.Trust

An Post (Irlandia) Certyfikacja podpisu elektronicznego i sprawdzanie bezpieczeƒstwa e-businessu16.

Direct Marketing
Shop

Deutsche Post
World Net

Produkty profesjonalnej kampanii marketingu bezpoÊredniego17.

Pralines Post

Deutsche Post
World Net

Mo˝liwoÊç przes∏ania s∏odyczy przez Internet18.

E-kioski

Suomen Posti
(Finlandia)

Terminale internetowe zainstalowane w 300 fiƒskich urz´dach pocztowych umo˝liwiajà m.in. wysy∏anie
i odbieranie korespondencji, dokonywanie p∏atnoÊci i sprawdzanie stanu konta bankowego.

dowolne oprogramowanie poczty elektronicznej. Schemat dzia∏ania us∏ugi
Mailev@ jest standardowà us∏ugà La przedstawiliÊmy na rysunku 1.
Oprócz nie wymagajàcej komentarza
Poste. Aby z niej skorzystaç, wystarczy
posiadaç pod∏àczenie do Internetu oraz szybkoÊci przes∏ania takiego listu, wa˝-

Mo˝e jakiÊ przyk∏ad?

ny jest równie˝ jego koszt. Przes∏anie
z Francji do Polski listu o wadze do 100
g kosztuje 1,14 euro, zaÊ o wadze do
200 g – 2,06 euro. Problemem dla indywidualnego klienta mogà byç na razie

J. Maruschzik, A. Seeman, Interaktion mit etablierten Prozessen, (w:) Die IT-Branche besinnt sich auf das Machbare, Logistik für Unternehmen, Mai/Juni 2002, s.10.
http://www.trimondo.com/html/de/index_flash.html
9
Niemcy: Trimondo to nieodzowna cz´Êç strategii eBusiness Poczty Niemieckiej, (w:) Biuletyn Informacyjny Biura Marketingu Centralnego Zarzàdu Poczty Polskiej,
wersja elektroniczna, 2002, cz. I, s. 6.
10
http://www.epost.de
11
Na przyk∏ad w styczniu ubieg∏ego roku w Wielkiej Brytanii wys∏ano 258 milionów listów pocztà tradycyjnà oraz 552 miliony e-maili z komputerów domowych (por.: B. Miko∏ajewska, Tradycyjna czy wirtualna?, Tygodnik „Poczta Polska” 2002, nr 20, s. 14-15).
12
http://www.irishstamps.ie/webapp/commerce/command/ExecMacro/IrishStamps/macros/home.d2w/report
13
https://www.billpay.ie/billpay.html
14
http://www.laposte.fr/axepro/
15
http://www.leshop.ch/cgi-bin/leshop/de/Willkommen.jsp?rnd=0.0106656240470831
16
http://www.post.trust.ie/
17
http://www.deutschepost.de/dpag?xmlFile=992
18
http://pralinespost.deutschepost.de/cgi-bin/praline.storefront
7
8
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LISTY
3 Wydruk dokumentu

i koperty
4 Kopertowanie
5 Adresowanie i frankowanie
1

6 Dostawa do sieci pocztowej

Wysy∏ka z okreÊleniem
sposobu (list lub fax)
FAKSY

3 Symultaniczna emisja

0 U˝ytkownik

Koncepcja dokumentu
Adresowanie
Zdefiniowanie opcji
wysy∏ki

przesy∏ki (priorytetowa lub zwyk∏a)
oraz miejsca przeznaczenia (ró˝ne strefy w kraju oraz za granicà). Wydruk korespondencji mo˝e byç standardowy
lub kolorowy oraz posiadaç dodatkowe
oznaczenia (np. logo firmy), a ustalenie
ostatecznej wielkoÊci op∏aty u∏atwia
szereg elektronicznych kalkulatorów,
dost´pnych w trakcie komunikacji u˝ytkownika z systemem.

faksu do odbiorcy

2 Ustalenie warunków

i sposobu p∏atnoÊci

7 Potwierdzenie dostarczenia przesy∏ki

Rys. 1. Zasada dzia∏ania us∏ugi Mailev@
èród∏o: T∏umaczenie na podstawie http://www.telepost.fr/maileva/fr_march.htm

ograniczenia iloÊciowe, przy których
us∏uga jest dost´pna (np. abonament
na min. 400 przesy∏ek w miesiàcu), ale
mo˝na si´ spodziewaç, ˝e us∏uga ta,
skierowana poczàtkowo do firm, z czasem b´dzie bardziej dost´pna dla klientów indywidualnych. Firmy korzystajàce z Mailev@ nie muszà kupowaç papieru listowego, kopert, drukowaç, adresowaç, segregowaç, archiwizowaç

Niezb´dnym warunkiem do wdro˝enia takich przedsi´wzi´ç musi byç jednak posiadanie rozleg∏ej, korporacyjnej
sieci komputerowej WAN (Wide Area Network). Dopiero wówczas mo˝liwe jest
∏àczenie tradycyjnej poczty z pocztà
elektronicznà. Technologi´ t´, opartà
na poczcie hybrydowej – czyli zastàpieniu cz´Êci tradycyjnej drogi dostarczania przesy∏ek elektronicznà transmisjà
danych – wykorzystujà równie˝, m.in.
amerykaƒski US Postal Service, kanadyjska Canadian Post, fiƒska Suomen Posti
oraz szwedzka Posten.

wys∏anej poczty czy naklejaç znaczków.
Robi to za nie La Poste, ograniczajàc
drogà outsourcingu koszty ich obs∏ugi
biurowej. G∏ówne zadanie u˝ytkowników systemu to elektroniczne opracowanie dokumentów, okreÊlenie adresaW nast´pnym numerze „Logistyki”
ta lub adresatów oraz oznaczenie opcji
wysy∏ki. Na dobranych przez u˝ytkow- przedstawimy aktualne doÊwiadczenia
nika kopertach drukowane sà znaczki, oraz zamierzenia w zakresie rozwiàzaƒ
o nominale uzale˝nionym od rodzaju internetowych Poczty Polskiej.

WARTO PRZECZYTAå:

„MyÊli przewodnie Druckera”
Wydawnictwo MT Biznes sp. z o.o.
Warszawa 2002, s. 512
ISBN 83-88970-15-1
„MyÊli przewodnie Druckera” to tytu∏ najnowszej ksià˝ki jednego z najwybitniejszych specjalistów naszych czasów w dziedzinie zarzàdzania, Petera
F.Druckera, która niedawno trafi∏a na rynek wzbudzajàc spore zainteresowanie. Zawarta w niej jest istota dorobku P.F.Druckera (od 1937 r. pracujàcego
w USA), oparta na jego ksià˝kach, poczynajàc od „Przysz∏oÊci cz∏owieka
w spo∏eczeƒstwie przemys∏owym” (1942), a koƒczàc na „Zarzàdzaniu w XXI
wieku” (1999). „MyÊli przewodnie Druckera” sà pomyÊlane jako spójne i pe∏ne wprowadzenie w tematyk´ zarzàdzania, a jednoczeÊnie syntetyczny
przeglàd kilkunastu prac tego autora, z których wi´kszoÊç wydano w j´z. polskim. Na ponad 500 stronach Drucker omawia m.in. cele i zadania firm biznesowych oraz czego mogà si´ one nauczyç od organizacji non profit, nowe paradygmaty zarzàdzania, zasady doboru personelu, strategie przedsi´biorcze, umiej´tnoÊç samooceny, przywództwo jako prac´ i zasady innowacji. Ksià˝k´ poleci∏bym w pierwszej kolejnoÊci m∏odym mened˝erom i ekspertom, jako pomocnà w zrozumieniu gospodarki i spo∏eczeƒstwa, a tak˝e w wykorzystaniu narz´dzi, dzi´ki którym
b´dà mogli realizowaç zadania, stawiane im przez przysz∏à gospodark´ i spo∏eczeƒstwo.
Iwo Nowak
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