Koncepcje i strategie logistyczne

Marian Jezusek, Rafa∏ Widera
Mi´dzynarodowa Grupa Doradczo-In˝ynierska Miebach Logistik Berlin, Biuro Katowice

Uwagi do metodologii projektowania
strategii centrów dystrybucyjnych

Projektowanie i budowa centów
dystrybucyjnych powinna zostaç poprzedzona przeprowadzeniem logistycznego studium strategicznego. Pozwoli ono odpowiedzieç na nast´pujàce pytania:
■ Ile potrzebnych jest centrów dystrybucyjnych dla danego przedsi´biorstwa i jakie sà ich miejsca lokalizacji,
przy za∏o˝eniu optymalnego serwisu1
dostaw i minimalnych kosztów?
■ Jaka jest odpowiednia droga dystrybucji dla okreÊlonych produktów
i zamówieƒ?
■ W jaki sposób mo˝na wyraênie
przyspieszyç procesy logistyczne?
■ Kto jest odpowiednim partnerem
w zakresie outsourcingu?
■ Jakie informacje i jaka technika zoptymalizujà koszty, serwis i jakoÊç?
Logistyka – czynnik decydujàcy
o konkurencyjnoÊci przedsi´biorstwa
Przedsi´biorstwa znajdujà si´ obecnie na bardzo zmieniajàcych si´ rynkach i podlegajà ciàg∏ej konfrontacji
z silnà konkurencjà. Produkty zaczynajà ró˝niç si´ w coraz mniejszym stopniu mi´dzy sobà pod wzgl´dem jakoÊci i ceny. Dlatego logistyka staje si´
decydujàcym czynnikiem konkurencyjnoÊci i instrumentem ró˝nicujàcym na
rynku przedsi´biorstwa z wielu bran˝.
Efektywna logistyka wymaga d∏ugo1
2

terminowego ukierunkowania strategicznego, które umo˝liwi∏oby elastycznà reakcj´
na zmiany na rynku,
jak równie˝ przyczyni∏oby si´ do rozwoju
przedsi´biorstwa
i wzrostu jego zysku.

Zdefiniowanie projektu
+
Badanie rynku

• Komu sprzedajemy i co? Mo˝liwy udzia∏ na rynku? Ceny?
• Kto jest konkurentem i jaki oferuje serwis?
• Produkty oferowane samodzielnie czy z partnerem?
• Sprzeda˝ produktów w∏asnej czy innej marki?

Plan rozwoju sprzeda˝y
Klienc i

Strategia logistyczna oznacza definicj´ logistycznego celu przedsi´biorstwa – z punktu widzenia korzyÊci p∏ynàcych dla obs∏ugi logistycznej jego klientów, wzrostu konkurencyjnoÊci rynkowej i redukcji kosztów
logistyki. Strategia logistyczna to
analizy, modele i koncepcje ca∏ego
∏aƒcucha dostaw poczàwszy od zaopatrzenia, poprzez produkcj´ i zapasy, a˝ po dystrybucj´.

Elementy
projektowania
strategii centrum
dystrybucyjnego

Regiony

•Grupy klientów :
•Produkty :
• Organizacja
:

producenci,dystrybutorzy,...
cz´Êci samochodowe,odzie˝, elektronika,...
-> w∏asnaorganizacja
-> kooperacja

A. Zdefiniowanie
grup klientów
Ryc. 1. Zdefiniowanie grup klientów i rodzaju artyku∏ów
i rodzaju artyku∏ów
Opracowanie straZdefiniowanie potencja∏ów
tegii centrów logi• Obj´toÊç transportowanych
Zdefiniowanie ca∏kowitej obj´toÊci
• Przybli˝one koszty
towarów z /do Polski np.
transportowanych towarów,kosztów z
transportu, serwisu,
stycznych powinno
Wroc∏awia,itd.
podzia∏em na tras´ i rodzajtransportu.
magazynowania
Powiàzania
zaczàç si´ od analizy
• Przybli˝one czasy
• Czasytransportu dla
Porównanie czasów i kosztów
transportu
ró˝nych rodzajów transportu
transportu, ich cz´stoÊci oraz korzyÊci
klientów i ich wyma• Us∏ugi oferowane przez
jakoÊciowych dla ró˝nych rodzajów
ró˝ne rodzajetransportu
transportu
gaƒ. Po∏o˝enie i poKlienci
• Dla jakich klientów
• Rodzaje towarów (bran˝e
Zdefiniowanie najbardziej
planowane sà us∏ugi
przemysowe )
tencja∏ rynków zbytu,
obiecujàcych grup klientów (bran˝e
i jaka jest ich
• Usu∏gi oczekiwane w
przemys∏owe)
wielkoÊç?
przysz∏oÊci
poziom konkurencji –
• ¸atwoÊç pozyskania klienta
Zdefiniowanie grup klientów i parametrów iloÊciowych
to istotne czynniki, któProdukty/Us∏ugi
• Jakie cechy muszà
• Typowe oferty
Zdefiniowanie zakresu us∏ug
posiadaç
re powinny zostaç
niezb´dnych do przyciàgni´cia wym . • Zakres ramowy dla definicji
sprzedawane
oferty
grup klientów: transport,
produkty (us∏ugi ) ?
zbadane na wst´pie
magazynowanie,
E-business , IT, finansowanie,...
(ryc. 1).
Plan Projektu
• Jaki obecnie jest
• Elementy projektu
Wyszczególnienie niezb´dnych faz
status projektu (co
(marketing, sprzeda˝,
Poza tym wa˝ne jest
projektu do momentu wejÊcia na
zosta∏o ju˝ zrobione
organizacja, IT, ...)
rynek, stworzenie struktury projektu
i jak ?)
• Ca∏kowita organizacja
ustalenie charakterystyoraz planu terminowego
• Plan terminowy oraz dalsze
post´powanie
ki transportowanych
i magazynowanych artyku∏ów i ich mo˝liwe- Ryc. 2. OkreÊlenie obj´toÊci towarów, rodzaju transportu i zago rozwoju, jak rów- kresu oferowanych us∏ug logistycznych
nie˝ cech noÊników2 to5 lat). Nale˝y przy tym ustaliç mo˝liwe
warów i rodzajów opakowaƒ.
rodzaje i kierunki transportu, czasy,
B. Ustalenie obj´toÊci
a przede wszystkim koszty (ryc. 2).
i przep∏ywu towarów
Podstawowym elementem tej fazy
Kolejnym, istotnym czynnikiem w okre- projektu jest dok∏adne okreÊlenie poÊleniu strategii centrów dystrybucyjnych trzeb klienta.
Znajàc klienta i oczekiwany przez
jest zdefiniowanie ca∏kowitej obj´toÊci
przep∏ywajàcej masy towarowej dla niego zakres us∏ug, inwestor podejmuje
za∏o˝onego horyzontu planowania (np. decyzj´ (rys. 3) dotyczàcà transportu.
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czas dostawy od momentu z∏o˝enia zamówienia
przez noÊniki rozumie si´ urzàdzenia do uformowania jednostki logistycznej, tzn. przy pomocy palet p∏askich, skrzyniowych, pojemników, na tacach (tabelarach) lub w opakowaniach transportowych
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Decyzja o wyborze miejsca lokalizacji centrum logistycznego powinna zostaç podj´ta po przeanalizowaniu nast´pujàcych czynników:
■ kosztów robocizny w danym regionie
■ kosztów magazynowania i transportu
■ wymaganego stopnia serwisu, tj. cza-
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Ryc. 6. Strategia mi´dzynarodowej wymiany przesy∏ek pocztowych dla Poczty Niemieckiej
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Ryc. 3. Elementy wp∏ywajàce na wybór Êrodków transportu
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Przy podejmowaniu strategicznych
decyzji budowy centrum dystrybucyjnego, wa˝nym elementem jest zbadanie
wszystkich aspektów rentownoÊci inwestycji. Czy bardziej op∏acalne b´dzie
anga˝owanie w∏asnego kapita∏u i w∏asne zarzàdzanie centrum, czy przeka-

zanie us∏ug magazynowania, dystrybucji i innych dzia∏aƒ zewn´trznemu operatorowi logistycznemu? (ryc. 5)
Przyk∏ad Poczty Niemieckiej
Strategia
Mi´dzynarodowe Centrum Pocztowe dla poczty lotniczej i listów europejskich (IPZ), pi´ç du˝ych punktów
prze∏adunkowych dla wymiany paczek europejskich, jak równie˝ frachtowy terminal morski – zastàpi∏y dawne
55 stacji prze∏adunkowych poczty. IPZ
we Frankfurcie jest obecnie centralnym
punktem frachtu lotniczego dla transportowanych listów i paczek (ryc. 6).
Obecnie oko∏o pi´ç milionów listów
i 50 000 paczek z kraju i zagranicy
przychodzàcych dziennie, tworzy przep∏yw towarów Poczty Niemieckiej.
Wynik
Dzi´ki efektywnemu wdro˝eniu projektu modernizacji Poczty, nastàpi∏a
znaczna redukcja kosztów dor´czania
przesy∏ek. Âredni czas, w jakim list dociera do adresata, w Europie wynosi
dwa dni.
Szczegó∏owych informacji udzielà
autorzy artyku∏u.
Adres korespondencyjny:
ul. Po∏omiƒska 28
40-585 Katowice
Tel./fax 032-43 00 419, 25 14 264
Email: jezusek@miebach.com
http://www.miebach.com
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