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Zastosowanie technologii agentowej w logistyce
JesteÊmy Êwiadkami burzliwego rozwoju technologii informatycznych i infrastruktury komunikacyjnej. Logistyka
nie pozostaje oboj´tna wobec rodzàcych si´, nieznanych wczeÊniej, mo˝liwoÊci jej wspomagania. Krok po kroku
w zarzàdzaniu ∏aƒcuchem dostaw pojawiajà si´ coraz to nowsze technologie
informacyjne, które bazujà na wykorzystaniu tej rozleg∏ej infrastruktury
teleinformatycznej.
Przyk∏adem takiej nowej technologii jest tzw. technologia agentowa
(agent technology). Zyskuje ona coraz
wi´kszà popularnoÊç, o czym Êwiadczyç mo˝e du˝a liczba mi´dzynarodowych konferencji poÊwi´conych tej
problematyce i rosnàca liczba rozwiàzaƒ prototypowych i komercyjnych,
które wykorzystujà t´ technologi´.
Technologia agentowa jest bardzo
obiecujàca ze wzgl´du na mo˝liwoÊci
jej zastosowania w logistyce, g∏ownie
za sprawà autonomicznego pozyskiwania informacji w rozproszonym Êrodowisku oraz du˝ej mobilnoÊci oprogramowania. Poniewa˝ tworzenie si´
rozleg∏ych ∏aƒcuchów dostaw jest to˝same z tworzeniem si´ rozleg∏ych sieci wymiany informacji – w naturalny
sposób powstaje platforma do bezpoÊredniego wdra˝ania technologii
agentowej, a w konsekwencji uzyskania nieznanych dotàd korzyÊci biznesowych, zw∏aszcza w odniesieniu do
dzia∏aƒ logistycznych.

Istota technologii agentowej
W potocznym rozumieniu s∏owo
agent oznacza kogoÊ oddelegowanego
do pracy w okreÊlonym miejscu i tam
wykonujàcego okreÊlone zadanie
zgodnie z wczeÊniej przyj´tymi za∏o˝eniami. W uj´ciu informatycznym mówi
si´ o agencie programowym, to znaczy
programie wykonywanym zdalnie, na
innym komputerze w sieci lub lokalnie.
Program taki dzia∏a wed∏ug ˝yczeƒ
u˝ytkownika lub innego agenta który
móg∏ go uruchomiç. Agent programo-
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wy posiada nast´pujàce cechy, które go
wyró˝niajà na tle innych, klasycznych
programów:
• otoczenie – agent dzia∏a w okreÊlonym otoczeniu, mo˝e nim byç dedykowane dla niego Êrodowisko, system operacyjny, aplikacja
• cel – który agent stara si´ go osiàgnàç swoim dzia∏aniem. Dzia∏anie to
charakteryzuje si´ du˝à autonomià.
Jednak pomimo samodzielnoÊci
w realizacji celów, agent zawsze
dzia∏a za przyzwoleniem u˝ytkownika który go delegowa∏ do pracy
• trwa∏oÊç – agent wymaga okreÊlonego czasu dzia∏ania. Powinien dzia∏aç
samodzielnie (tzn. prze˝yç w otoczeniu) tak d∏ugo jak jest potrzebny,
zmierzajàc do osiàgni´cia postawionego mu celu, nawet wówczas gdy
delegujàcy go u˝ytkownik od∏àczy
si´ od systemu
• adaptacja – agent posiada umiej´tnoÊç dopasowywania si´ do zmian
zachodzàcych w Êrodowisku. Przejawia zatem pewne cechy inteligencji,
Posiada zdolnoÊç uczenia si´ i wnioskowania
• mobilnoÊç – agent mo˝e przemieszczaç si´ w ramach otoczenia, bez
zmiany misji i sposobu w jaki dzia∏a.
Mo˝e wybieraç sobie dynamiczne
nowe miejsca wykonywania dla kontynuacji realizacji celów, do których
zosta∏ wyznaczony.
Dwie ostatnie cechy agentów, które
mogà wyst´powaç nawet w bardzo
du˝ej dysproporcji wzgl´dem siebie,
powodujà wyró˝nienie dwóch podstawowych klas agentów programowych:
mobilnych i inteligentnych. W kontekÊcie technologicznym najcz´Êciej spotykamy si´ z sytuacjà, ˝e agenty mobilne nie sà inteligentne i odwrotnie –
oznacza to, ˝e w praktyce cechy te
objawiajà si´ niejako w opozycji
wzgl´dem siebie. Wynika to z faktu,
i˝ du˝a inteligencja wymaga bardziej
rozbudowanego programu (kodu),
a ten z kolei trudniej przes∏aç w inne
miejsce w sieci.

Ka˝dy agent, bez wzgl´du na jego
charakterystyk´, wymaga okreÊlonego,
specjalistycznego Êrodowiska, w którym mo˝e funkcjonowaç. Ârodowiskiem tym nie mo˝e byç po prostu czysty system operacyjny, np. Windows
XP. Typowa architektura takiego Êrodowiska (tj. systemu agentowego) sk∏ada
si´ z aplikacji klienta (u˝ytkownika),
aplikacji serwera, dwóch warstw poÊrednich: podsystemu uruchomieniowego agentów i podsystemu komunikacji mi´dzy agentami oraz infrastruktury komunikacyjnej (sieci komputerowej). Warstwy poÊrednie wyst´pujà po
obu stronach: tak aplikacji serwera jak
i aplikacji klienta.
Funkcjonujàcy w przyjaznym sobie
Êrodowisku agent cz´sto zmienia
swój stan w ramach tzw. „cyklu ˝yciowego”: zaczynajàc od narodzin, po
okresy aktywnoÊci i uÊpienia, a skoƒczywszy na zakoƒczeniu pracy agenta.
W trakcie cyklu ˝yciowego agent mo˝e oczywiÊcie wielokrotnie migrowaç.
Zmiana stanu agenta odbywa si´ na
˝yczenie aplikacji u˝ytkownika, samego agenta, innych agentów, Êrodowiska uruchomieniowego lub systemu
operacyjnego.
Komunikacja w technologii agentowej wyst´puje pomi´dzy samymi agentami, agentami a aplikacjà u˝ytkownika, agentami a systemem operacyjnym.
Jest ona podstawowym sposobem pozyskiwania danych ze Êrodowiska oraz
jedynym sposobem wysy∏ania danych –
przez co agent wp∏ywa na to Êrodowisko. W przypadku, gdy mamy do czynienia ze Êrodowiskiem, w którym wiele agentów komunikuje si´ ze sobà –
mówimy o systemie wieloagentowym.

Zalety i wady technologii
agentowej
Wykorzystanie technologii agentowej nie ogranicza si´ do komputerów
stacjonarnych, „na sztywno” do∏àczonych do sieci. Jest ono mo˝liwe, co nawet wa˝niejsze z punktu widzenia po-
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tencjalnych zastosowaƒ, równie˝ przy
u˝yciu urzàdzeƒ mobilnych, takich jak
notebooki, palmtopy, telefony komórkowe. Urzàdzenia te mogà pracowaç
w trybie przy∏àczania i od∏àczania ich
od sieci. Po przy∏àczeniu do sieci agent
mo˝e zostaç przes∏any do Êrodowiska
i uruchomiony. Kontynuuje on swojà
prac´ nawet po od∏àczeniu urzàdzenia
inicjujàcego od sieci. Podczas kolejnych
pod∏àczeƒ mo˝liwe jest odebranie wyników pracy agenta oraz ewentualne
zlecenie mu nast´pnych zadaƒ. Nie
trzeba wyjaÊniaç, i˝ taki tryb pracy
agentów znacznie obni˝a koszty uzyskania informacji – co jest istotnà zaletà technologii agentowej. W praktyce
wykorzystuje si´ ten tryb choçby ze
wzgl´du na doÊç wysoki koszt po∏àczenia sta∏ego z wykorzystaniem telefonii
bezprzewodowej.
Drugà wa˝nà zaletà technologii agentowej jest to, ˝e nie wymaga ona efektywnych, dro˝nych komunikacyjnie kana∏ów transmisyjnych. Agent mo˝e autonomicznie gromadziç i przetwarzaç
dane na serwerze natomiast do klienta
(u˝ytkownika) przes∏any zostanie tylko
ostateczny wynik – rezultat pracy agenta. Zauwa˝my równie˝, ˝e w zwiàzku
z tym, i˝ agent wykonuje swoje operacje na serwerze – nie jest wymagane
aby urzàdzenie, z którego agent zosta∏
uruchomiony (przes∏any), potrzebowa∏o
du˝ych zasobów tak procesora jak i pami´ci (operacyjnej, dyskowej).
Istotnà wadà zastosowaƒ technologii
agentowej jest koniecznoÊç stworzenia
rozbudowanego systemu zabezpieczeƒ
Êrodowiska pracy agenta. Powa˝nym
zagro˝eniem mogà byç wirusy przes∏ane w kodzie agenta. Istniejà równie˝
obawy, ˝e w przysz∏oÊci b´dà pobierane op∏aty za mo˝liwoÊç uruchamiania
agentów po stronie serwera. W skrajnym przypadku mo˝e to doprowadziç
do sytuacji, w której korzystniej b´dzie
przes∏aç ca∏à niezb´dnà informacje
z serwera do u˝ytkownika i tam jà obrabiaç, ni˝ zlecaç to zadanie agentowi,
zap∏aciwszy wczeÊniej za mo˝liwoÊç jego zdalnej pracy.

wijanà dyscyplinà informacyjnà. Ze
wzgl´du na mo˝liwoÊç jej zastosowania w przypadku mobilnych urzàdzeƒ
cyfrowych (komputerów) – technologia
ta staje si´ bardzo obiecujàca, zw∏aszcza w przypadku zarzàdzania ∏aƒcuchami dostaw. Trzeba jednak tu uczciwie
powiedzieç, ˝e nie jest to technologia
ca∏kowicie nowa. PoÊrednio z agentami
mamy do czynienia korzystajàc z pakietu Microsoft Office. Zastosowano tam
bowiem, w sposób nie do koƒca jawny,
elementy technologii agentowej w formie najrozmaitszych asystentów i pomocników, które automatyzujà rutynowe dzia∏ania w edytorze tekstu czy arkuszu kalkulacyjnym (np. kreator wykresów w programie MS Excel).
Poni˝ej, w sposób intuicyjny, przedstawiono przyk∏ady zastosowania technologii agentowej w logistyce. Szerzej
scharakteryzowano zastosowanie tej
technologii w kolejnej sekcji artyku∏u,
odwo∏ujàc si´ do elektronicznego rynku transportowego.

Agenty wyszukujàce
Specyfikà tych agentów jest to, ˝e
wyszukujà one informacje wed∏ug ÊciÊle zadanych kryteriów. Mogà podejmowaç autonomiczne decyzje o zmianie swojej lokalizacji, jeÊli cel nie zosta∏
dotàd w pe∏ni osiàgni´ty. Najcz´Êciej sà
to agenty wysoce mobilne.

wer mo˝e przejÊç w stan uÊpienia. Jego
aktywacja mo˝liwa jest o zdefiniowanej
godzinie i dacie. Przyk∏adowo, agent
mo˝e wznowiç wyszukiwanie towarów
w ka˝dy poniedzia∏ek. W skrajnych sytuacjach agent mo˝e przebywaç na serwerze kilka tygodni, ca∏y czas monitorujàc ceny towarów. JeÊli ceny spadnà
poni˝ej zadanych progów, dopiero
wówczas komunikuje si´ z aplikacjà
u˝ytkownika.
Jak widaç, proponowane tu rozwiàzanie jest naturalnym rozszerzeniem
elektronicznego handlu (e-commerce)
w kontekÊcie dzia∏aƒ logistycznych
o technologi´ agentowà (pe∏niejszy
przyk∏ad takiego po∏àczenia zaproponowano w kolejnej sekcji artyku∏u, dotyczàcej elektronicznego rynku ofert
transportowych).
• OkreÊlanie liczebnoÊci okreÊlonych
produktów (w szczególnoÊci poni˝ej
przyj´tego minimum) w magazynach,
sklepach – tak w obrocie hurtowym
jak i w detalicznym. Przy za∏o˝eniu,
˝e sklep czy magazyn korzysta tylko
i wy∏àcznie z jednego dostawcy w danym asortymencie, agent mo˝e automatycznie komunikowaç si´ z dostawcà i zamawiaç towar. Jego kryterium wyboru mo˝e byç przyk∏adowo
iloÊç towaru, jaka uby∏a w ostatnim
czasie z badanego magazynu.
• Wyszukiwanie Êrodków transportowych geograficznie najbli˝szych
miejsca realizacji zlecenia transportowego – agenty mogà przecie˝ wybieraç wÊród dost´pnego taboru jaki
posiada pewna firma przewozowa.
Jak wiadomo, na rynku istniejà ju˝
aplikacje, które wspomagajà dok∏adnà lokalizacj´ Êrodka transportu na
mapie przy wykorzystaniu technologii GPS. Integrujàc tego typu rozwiàzania z technologià agentowà mo˝na
dynamicznie zarzàdzaç zg∏aszanymi
potrzebami przewozowymi. Zauwa˝my, ˝e takie rozwiàzania mogà zostaç
wdro˝one równie˝ w komunikacji
miejskiej – w us∏ugach kurierskich
czy w sieciach taksówkowych.

Potencjalne zastosowania takich
agentów sà nast´pujàce:
• Wyszukiwanie informacji o najtaƒszych surowcach, pó∏produktach,
us∏ugach w ofertach potencjalnych
dostawców na elektronicznych gie∏dach towarowo-us∏ugowych. Agent
odwiedzajàc kilka takich gie∏d w sieci, wybiera ofert´ najbardziej atrakcyjnà i zwraca o niej informacj´ delegujàcemu go u˝ytkownikowi. Agent
mo˝e zakoƒczyç dzia∏anie, jeÊli
w pierwszej lokalizacji odnajdzie
ofert´ spe∏niajàca warunki wyboru.
Mo˝e te˝ podjàç decyzj´ o zakupie
towaru, us∏ugi, jeÊli jego stopieƒ autonomii na to pozwala. Warto zwróZastosowanie technologii agentowej ciç uwag´ na to, ˝e agent migrujàc do Agenty monitorujàce
kolejnej lokalizacji (Êrodowiska uruw logistyce
chomieniowego), przenosi si´ wraz
Grupa agentów o du˝ej inteligencji
z zapami´tanà informacjà z lokaliza- ale ma∏ej mobilnoÊci. Agenty te mogà
cji poprzedniej.
Technologia agentowa, ze wzgl´du
badaç:
Pami´tajàc o typowym cyklu ˝ycia • aktualny stan techniczny urzàdzeƒ
na przedstawione powy˝ej cechy agentów, jest bardzo atrakcyjnà i ciàgle roz- agenta, agent po przes∏aniu go na ser(ciÊnienia, temperatury, obroty itp.)
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Êrodka transportowego. W sytuacjach skrajnych agent komunikuje
si´ z u˝ytkownikiem (aplikacjà) sygnalizujàc stan wyjàtkowy
• stany magazynowe (hurtowni) i zg∏aszaç ewentualne niedobory lub braki
• bie˝àce obroty wspó∏pracujàcych
hurtowni i sklepów.

Agenty zarzàdzajàce
Agenty takie posiadajà cechy zarówno agentów inteligentnych jak i mobilnych. Przyk∏adowe zastosowania tej
grupy agentów mogà byç nast´pujàce:
• zarzàdzanie przep∏ywem towarów
(us∏ug) przez kolejne ogniwa ∏aƒcuchów dostaw. W niektórych systemach zarzàdzajàcych ∏aƒcuchem dostaw (SCM) ju˝ teraz wykorzystuje si´
technologi´ agentowà. Przyk∏adem
mo˝e byç mySAP SCM
• zarzàdzanie kompleksowà realizacjà
zamówieƒ hurtowników (detalistów).
Zauwa˝my te˝, ˝e po∏àczenie metod
iloÊciowych w logistyce z technologià
agentów zarzàdzajàcych, umo˝liwia
p∏ynne sterowanie dynamicznym doborem tras Êrodków transportowych.

Zastosowanie technologii agentowej
na przyk∏adzie elektronicznych
gie∏d ofert transportowych
Elektroniczne gie∏dy transportowe sà
bardzo popularnymi rozwiàzaniami
elektronicznego handlu typu B2B (business to business). Wià˝à ze sobà dwie
strony: firmy spedycyjne i firmy przewoênicze. Serwis, który Êwiadczy tego
typu us∏ugi poÊrednictwa czerpie zysk
z dost´pu do ofert, np. o wolnych przestrzeniach ∏adunkowych czy ∏adunkach.
W ten sposób strony korzystajàce z takiego serwisu wp∏ywajà na optymalizacj´ transportu. Obecnie na rynku europejskim istnieje wiele tego typu ofert
us∏ug. Wyró˝niç mo˝na tutaj kilka podstawowych grup rozwiàzaƒ.

Pierwszà, a zarazem najliczniejszà, sà
oczywiÊcie witryny internetowe, które
po zarejestrowaniu u˝ytkownika oferujà dost´p do swoich baz danych w formie przeglàdania ofert jak i dopisywania swoich w∏asnych.

lokalnej bazy danych. Najcz´Êciej uaktualnienie dotyczy tylko ofert które le˝à w centrum zainteresowania u˝ytkownika. W tym celu u˝ytkownik definiuje kryteria wyboru. Nie zawsze jest
to mo˝liwe, czasami trzeba pobraç ca∏y
zakres ofert z serwera. Po aktualizacji
nast´puje zakoƒczenie po∏àczenia. Zaletà tego rozwiàzania jest oszcz´dnoÊç
wynikajàca z ograniczenia sieciowej komunikacji. Rozwiàzanie to mo˝e byç
wykorzystane przez ma∏e firmy, dysponujàce wy∏àcznie po∏àczeniem modemowym.

Drugà grupà sà tzw. bazy typu off-line.
U˝ytkownik, korzystajàc z aplikacji na
swoim komputerze, jakà oczywiÊcie
oferuje mu firma Êwiadczàca tego typu
us∏ugi, ma mo˝liwoÊç przeglàdania
ofert i wprowadzania nowych. Aplikacja
ta s∏u˝y równie˝ jako medium komunikacyjne. Po po∏àczeniu si´ z serwerem
gie∏dy transportowej, nast´puje przeTrzecià grupà rozwiàzaƒ sà tzw. listy
s∏anie danych z ofertami i uaktualnienie mailingowe. Przy u˝yciu poczty elekTab. 1. Elektroniczne gie∏dy transportowe

Elektroniczne gie∏dy transportowe
Rozwiàzanie tradycyjne

Rozwiàzanie z wykorzystaniem technologii
agentowej (TA)

Brak dostatecznej automatyzacji procesu pozyskiwania informacji, np. spedytor musi samodzielnie wyszukiwaç oferty potrzebne do realizacji zlecenia spedycyjnego.

Autonomiczny agent sam wyszukuje oferty na
odpowiednim serwerze. Komunikuje si´ z u˝ytkownikiem po osiàgni´ciu celu.
Mo˝e te˝ podejmowaç kolejne kroki, np. negocjacj´ warunków.

Brak natychmiastowej informacji o pojawieniu
si´ nowych ofert na elektronicznym rynku.

Agent monitoruje 24 godziny na dob´ pojawianie si´ nowych ofert (je˝eli Êrodowisko serwera – gie∏dy transportowej – na to zezwala).

S∏abo rozwini´ta komunikacja pomi´dzy serwerem gie∏dy a u˝ytkownikiem.

Wykorzystanie do komunikacji z u˝ytkownikiem urzàdzeƒ mobilnych (telefon bezprzewodowy wraz z palmtopem czy komputerem pok∏adowym).
Mo˝liwa jest np. komunikacja z przewoênikiem
w trybie komunikatów SMS.

Brak negocjacji warunków pomi´dzy stronami.

Agent spedytora mo˝e negocjowaç warunki
z agentem przewoênika. Mo˝e dokonywaç
wst´pnej oceny wiarygodnoÊci drugiej strony
jak i finalizowaç umowy.

EfektywnoÊç poszukiwaƒ informacji jest uzale˝niona od ∏àcza komunikacyjnego
(sta∏e ∏àcze daje wi´kszà swobod´ w aktualizacji informacji o zleceniach).

Po przes∏aniu agenta na serwer i zakoƒczeniu
komunikacji (po∏àczenie modemowe), agent realizuje zadanie. W kolejnej sesji po∏àczenia pobierane sà wyniki poszukiwaƒ agenta.

Brak dostatecznej swobody w wyborze us∏ugodawcy. Korzystanie z kilku us∏ugodawców wymaga stosowania ró˝nych rozwiàzaƒ technologicznych, np. inny rodzaj gie∏dy mo˝e wymuszaç innà aplikacj´ do jej obs∏ugi po stronie
klienta.

Agent mo˝e si´ przemieszczaç pomi´dzy ró˝nymi gie∏dami transportowymi. Migrujàc do
nowej lokalizacji przemieszcza si´ wraz z informacjà ju˝ zdobytà. Ma mo˝liwoÊç porównania
kilku ofert z ró˝nych êróde∏.

Logistyka skazana na sukses
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Firma Transportowa

który komunikuje si´ z aplikacjà spedytora. Mo˝e dojÊç równie˝ do negocjacji
ceny za us∏ug´ miedzy agentami A1
i A2.

Elektroniczna
agent
Gie∏da
A1 Transportowa

pc
oferta
agent
A2

palmtop
aplikacja agentowa

negocjacja

Baza Ofert
Transportowych

agent
A1 przeszukiwanie ofert

przes∏anie agenta
na serwer
migracja agenta

Firma Spedycyjna

agent
A3

System spedycyjny

agent
A1
Elektroniczna
Gie∏da
Transportowa

odpowiedê agenta

pc

spedytorzy

Rys. 1. Mechanizm dzia∏ania gie∏dy towarowej z wykorzystaniem technologii agentowej

tronicznej u˝ytkownicy wymieniajà
oferty mi´dzy sobà. Powa˝nà wadà tego podejÊcia jest fakt, i˝ niestety wszyscy otrzymujà wszystkie oferty, które
sp∏yn´∏y do tego czasu na serwer pocztowy zarzàdzajàcy tà us∏ugà. Jest to
chyba zdecydowanie najmniej efektywny sposób pozyskiwania informacji
transportowych. Dla niektórych firm
mo˝e okazaç si´ jednak znaczàce to,
˝e tego typu us∏ugi bywajà zwykle darmowe.
Zastosowanie technologii agentowej
w funkcjonowaniu elektronicznych
gie∏d transportowych mo˝e znaczàco
wp∏ynàç na efektywnoÊç realizacji tego
typu us∏ug. ZakreÊlone powy˝ej tradycyjne rozwiàzania e-commerce nie rozwiàzujà bowiem kilku istotnych problemów. Omówiono je w poni˝szej tabeli.
Technologi´ agentowà mo˝na stosunkowo ∏atwo zintegrowaç z systemami spedycyjnymi. Mechanizm dzia∏ania
gie∏dy towarowej z wykorzystaniem
technologii agentowej zilustrowano na
poni˝szym rysunku. Jeden z agentów –
w tym przypadku A3 – mo˝e monitorowaç du˝e systemy spedycyjne, np.: operatora logistycznego, pod kàtem wyszukiwania zleceƒ spedycyjnych. Przekazuje on nast´pnie zadanie innemu
agentowi (A1), odpowiedzialnemu za
wyszukiwanie wolnych ∏adunków (na
gie∏dach transportowych), potrzebnych
do realizacji zlecenia. Spedytor, korzy-

Jak wynika z bie˝àcych obserwacji,
ka˝de umiej´tne zastosowanie technologii informacyjnych w logistyce,
powoduje skrócenie ∏aƒcuchów dostaw, co jest w g∏ównej mierze konsekwencjà umo˝liwienia bezpoÊredniego dotarcia do potencjalnych dostawców. Mo˝na oczekiwaç, ˝e jedna z najbardziej atrakcyjnych i nowoczesnych
technologii informacyjnych – technologia agentowa – przejmie w niedalekiej przysz∏oÊci niektóre procesy decyzyjne, w pe∏ni je automatyzujàc,
z uwagi na du˝à autonomi´ w dzia∏aniu agentów, mo˝liwoÊç uczenia si´
i wnioskowania. Stwarza to bowiem
nieznane dotàd mo˝liwoÊci dzia∏aƒ
o charakterze logistycznym, a w konsekwencji zdecydowane obni˝enie ich
kosztów operacyjnych. Jest oczywiste,
˝e w krótkim czasie spowoduje to
zwi´kszenie konkurencyjnoÊci przedsi´biorstw „przychylnym agentom”
i ich kooperantów – na coraz bardziej
wymagajàcym rynku.

stajàc z aplikacji, komunikuje si´
z agentem A1, po swojej stronie przekazujàc mu zadanie T1, np. wyszukania
ofert wolnych ∏adunków. Kod agenta
wraz z informacjà o zadaniu T1, zostajà przes∏ane na serwer agentowy –
elektronicznà gie∏d´ wolnych ∏adunków. Serwer agentowy dokonuje autentyfikacji agenta
A1, a nast´pnie pozwala mu realizowaç swoje zadanie.
JeÊli w tym czasie
na rynku nie ma
n/w ELEMENTY
oferty, która spe∏WYSOKIEGO SK¸ ADOWANIA
nia∏aby kryteria wytypu PR 600 Schäfer:
boru, agent w dalszym ciàgu pozostaje aktywny, monito1. RAMA RV 950851 –
szt.
rujàc nowe oferty
(rama – 2 s∏upy ze st´˝niami)
pojawiajàce si´ na
gie∏dzie. Mo˝e te˝
2. BELKI POD¸U˚NE TRV2711
przemieszczaç si´
–
par.
do innych Êrodowisk – jakimi sà inWysokoÊç ram 850 cm.
ne gie∏dy transporPrzy 5-ciu poziomach (4 pary belek pod∏u˝nych)
towe. Równolegle
przewoênik, za poOFERTA DOTYCZY
miejsc paletowych
Êrednictwem agenta
A2, sk∏ada ofert´
o wolnym ∏adunku.
Informacji udziela Dzia∏ Techniczny
Oferta ta spe∏nia
tel. (56) 4508370; , kom. 609574344
wymagania kryterialne agenta A1,
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