Elektroniczna gospodarka

Katalog SINFOS wkroczy∏ na rynek polski
Wywiad z Rolfem Starkiem, CEO SINFOS GmbH1
Iwo Nowak: Dlaczego firma SINFOS pod- dy systemu GS1. Katalogi elektroniczne pozwalajà
j´∏a decyzj´ o rozpocz´ciu dzia∏alnoÊci w Polsce? zaoszcz´dziç koszty procesów zachodzàcych w raRolf Stark: Polska jest jednym z najbar- mach ∏aƒcucha dostaw.
dziej atrakcyjnych, rozwijajàcych si´ rynków w Eu- I.N.: Czy SINFOS przewiduje dalsze dzia∏ania
ropie i decyzja o wkroczeniu w∏aÊnie tutaj by∏a promocyjne w Europie?
oczywista. Ponadto, istniejàca grupa u˝ytkowni- R.S.: Systematycznie wzmacniamy swojà pozyków SINFOS ma tu swoje liczne przedstawiciel- cj´ jako wiodàcego katalogu w Europie. Dlatego
stwa. Polscy u˝ytkownicy mogà tak˝e czerpaç ko- chcemy rozszerzyç dzia∏alnoÊç na inne kraje. Dzi´rzyÊci z ich obecnoÊci wykorzystujàc nasze du˝e ki bli˝szej wspó∏pracy z innymi katalogami elektrodoÊwiadczenie w tym zakresie.
I.N.: Dlaczego akurat od tego roku?
R.S.: Poczàtek 2007 roku uznaliÊmy za
w∏aÊciwy czas na podj´cie dzia∏aƒ. Coraz
wi´cej krajów opowiada si´ za naszym katalogiem, dajàcym wsparcie doÊwiadczonych organizacji biznesowych, gwarancj´
us∏ug z wartoÊcià dodanà (na przyk∏ad fotografie produktów), oraz dost´p do danych
podstawowych i danych o transakcji z jednego miejsca w zintegrowany sposób. ILiM
– GS1 Polska musia∏ te˝ zdecydowaç
o sposobie migracji u˝ytkowników katalogu
EANIC do sieci Globalnej Synchronizacji Danych (GDSN). Analiza wykaza∏a, i˝ SINFOS
to najkorzystniejsze rozwiàzanie, umo˝liwiajàce p∏ynnà migracj´ do nowego katalogu, przy oszcz´dzeniu kosztów na przygotowanie infrastruktury nowego katalogu.
I.N.: Jakie macie zadanie „na dziÊ”?
R.S.: Po∏àczenie wiodàcych polskich detaRolf Stark (fot. SINFOS)
listów z co najmniej 150 dostawcami w ciàgu 12 miesi´cy. Jest to masa krytyczna, uzasadniajàca inwestycje po stronie u˝ytkowników, nicznymi na Êwiecie mo˝emy wspó∏pracowaç z krazwiàzane z w∏àczeniem si´ do katalogu.
jami obu Ameryk, Azji i Pacyfiku.
I.N.: Jakie profity mogà mieç polscy u˝ytkowni- I.N.: W jaki sposób mo˝na wdro˝yç katalog
cy katalogu?
elektroniczny?
R.S.: Synchronizujàc dane podstawowe o pro- R.S.: Zgodnie z programem GDSN, polecamy
duktach za pomocà katalogów elektronicznych, 5-etapowy sposób wdra˝ania katalogu SINFOS
detaliÊci i dostawcy b´dà mogli eliminowaç nak∏a- w firmie.
dy pracy przy pozyskiwaniu i zapewnianiu jakoÊci Krok 1: wyodr´bniç specjalnà grup´ ludzi (g∏ównedanych podstawowych ze specjalnych formularzy go sponsora, ekspertów ds. merytorycznych, zasoby
z informacjami o produktach specyficznych dla da- techniczne). Krok 2: zgromadziç informacje na tenego detalisty; zwi´kszaç jakoÊç i precyzj´ wymie- mat wdra˝ania (skompletowaç dokumentacj´ technianych danych; unikaç potrzeby synchronizowa- nicznà i informacje na temat implementacji, zaannia danych przez detalistów ze wszystkimi dostaw- ga˝owaç si´ w prace grupy zrzeszajàcej u˝ytkownicami osobno; redukowaç niemal do zera koszty ków SINFOS). Krok 3: wyodr´bniç grup´ wdro˝emapowania dzi´ki synchronizacji danych we niowà (zwróciç si´ o pomoc do specjalnej grupy ds.
wspólnym formacie, w oparciu o globalne standar- wspierania wdro˝eƒ SINFOS). Krok 4: zlokalizowaç
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swoje dane (uporzàdkowaç dane – precyzyjne dane sà nieodzowne do przeprowadzenia wdro˝enia
zakoƒczonego sukcesem, uzyskaç Globalny Numer
Lokalizacyjny (GLN) oraz Globalne Numery Jednostek Handlowych (GTIN). Krok 5: dodaç wczeÊniej
przygotowane informacje o produktach do katalogu SINFOS, ustanowiç relacje ze swoimi partnerami handlowymi w celu synchronizacji danych
o produktach, poznaç wymagania partnerów, dodaç wszelkie wymagane (typowe dla bran˝y lub detalisty) dane uzupe∏niajàce i przekazaç wybranemu partnerowi handlowemu, przygotowaç plan pilotowego wdro˝enia dla pozosta∏ych partnerów handlowych.
I.N.: Dlaczego tak istotna jest synchronizacja danych dla e-biznesu?
R.S.: Globalna Synchronizacja Danych to
fundament dajàcy korzyÊci ze wspó∏pracy
prowadzonej drogà elektronicznà. Taka
wspó∏praca, nie bazujàca na synchronizacji
danych, b´dzie prowadzi∏a wy∏àcznie do wymiany niew∏aÊciwych danych podstawowych
mi´dzy partnerami handlowymi. Globalna
Synchronizacja Danych to tak˝e warunek
wst´pny do wdro˝enia Elektronicznego Kodu
Produktu (EPC). Bez synchronizacji danych
podstawowych technologia EPC skróci jedynie czas przeprowadzania transakcji, ale
w oparciu o niew∏aÊciwe dane. Synchronizacja danych daje wi´ksze korzyÊci finansowe.
Na przyk∏ad mo˝na obni˝yç koszty w ∏aƒcuchu dostaw poprzez synchronizacj´ informacji na temat ceny produktu, a tak˝e danych o jego
lokalizacji. Wi´kszoÊç b∏´dnych zamówieƒ i faktur
wynika z nieprawid∏owych informacji na temat ceny.
I.N.: Kim jest u˝ytkownik katalogu SINFOS
w Europie?
R.S.: Obecnie jest ponad 2 500 firm – u˝ytkowników katalogu w 10 krajach Europy. Poprzez sieç
GDSN katalog jest po∏àczony z 11 000 u˝ytkowników na ca∏ym Êwiecie. Profil firm obejmuje detalistów, dostawców oraz podmioty Êwiadczàce us∏ugi
logistyczne, jak i instytucje, zajmujàce si´ badaniem rynku. U˝ytkownicy katalogu to przedstawiciele bran˝: dóbr szybkorotujàcych, obuwniczej,
tekstylnej, sportowej, ogrodniczej, rolniczej oraz
elektronicznej.
I.N.: Dzi´kuj´ za rozmow´.

SINFOS GmbH, z siedzibà w Kolonii, jest oddzia∏em filialnym Pironet NDH oraz GS1 Niemcy i obs∏uguje wiodàcy w Europie katalog elektroniczny (przyp. red.).
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