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„Route To Market” - czyli najkrótszà drogà do klienta
W okresie koniunktury przedsi´biorstwa koncentrujà si´ przede wszystkim na rozwoju dzia∏alnoÊci, natomiast dekoniunktura mobilizuje do
ograniczania kosztów. Firmy pr´˝ne
i nowoczeÊnie zarzàdzane wykorzystujà ten okres do analizy i optymalizacji
procesów oraz przygotowania si´ do
przysz∏ego wzrostu. Ogólna dekoniunktura na rynku, która mia∏a miejsce w Polsce w ostatnich latach i która,
mamy nadziej´, dobiega koƒca, stanowi∏a równie˝ dla firmy Polbita impuls
do zmian.
Polbita jest w∏aÊcicielem sieci ponad
250 sklepów drogeryjnych „Drogeria
Natura” oraz dystrybutorem znaczàcych marek kosmetyków, artyku∏ów
higienicznych oraz chemii gospodarczej. Firma dostarcza ponad 14 000
artyku∏ów do oko∏o 2000 klientów detalicznych i hurtowych na terenie ca∏ej
Polski.
Dynamiczny rozwój firmy sprawi∏,
˝e Zarzàd zdecydowa∏ si´ na przeprowadzenie du˝ego projektu optymalizacyjnego, majàcego na celu popraw´
efektywnoÊci obs∏ugi klienta koƒcowego. Do przeprowadzenia projektu,
jako niezale˝ny doradca, zaanga˝owany zosta∏ Miebach Logistik. Projekt
obejmowa∏ szerokie spektrum dzia∏aƒ: poczàwszy od optymalizacji
struktur i regionów sprzeda˝y, przez
usprawnienie i uproszczenie obiegu
informacji w ∏aƒcuchu dostaw, na
optymalizacji sieci dystrybucji koƒczàc. Wszystkie te dzia∏ania zmierza∏y do jednego nadrz´dnego celu: najszybciej, najlepiej i najtaniej obs∏u˝yç
klienta koƒcowego. Istot´ projektu
dobrze oddaje jego robocza nazwa,
nadana przez dyrektora operacyjnego
Polbity Paw∏a Laskowskiego – Route
To Market.
Poni˝ej skoncentrujemy si´ na tej
cz´Êci zakresu projektu, która by∏a
bezpoÊrednio zwiàzana z logistykà.
Klienci Polbity zaopatrywani sà
z centrum dystrybucyjnego w B∏oniu
poprzez sieç sk∏adów regionalnych.

Dostawy do sk∏adów nast´pujà du˝ymi
ci´˝arówkami. Sk∏ady nie utrzymujà zapasów, odbywa si´ w nich jedynie prze∏adunek kompletacyjny z sortowaniem
na poszczególne trasy. Stàd towar jest
dostarczany samochodami dostawczymi lub ma∏ymi ci´˝arówkami do odbiorców koƒcowych. Jest to typowa operacja typu cross dock.
Zarzàd firmy chcia∏ si´ upewniç czy
obecna struktura sieci dystrybucji jest
na tyle optymalna, czy przy za∏o˝eniu
utrzymania wysokiego poziomu obs∏ugi klienta mo˝na dalej zoptymalizowaç
koszty sprzeda˝y i logistyki.
Na struktur´ sieci dystrybucji wp∏ywa wiele wzajemnie ze sobà powiàzanych czynników jakoÊciowych i finansowych. Ka˝dy z nich ma równie˝
wp∏yw na koszty logistyki. Aby dokonaç wyboru najlepszego pod wzgl´dem kosztowym i jakoÊciowym systemu dystrybucji, nale˝y przeanalizowaç
i oceniç kilka wariantów rozwiàzaƒ.
Z mo˝liwych wariantów sieci dystrybucji nale˝y wybraç warianty sensowne
z praktycznego punktu widzenia, a nast´pnie dla ka˝dego z nich obliczyç
koszty operacyjne i nak∏ady inwestycyjne. Oprócz kalkulacji kosztów, alternatywy sà oceniane pod wzgl´dem na-

k∏adów, kryteriów jakoÊciowych oraz
ryzyka. Na bazie tej oceny wybrane zostaje rozwiàzanie optymalne, dla którego okreÊla si´ procedury i harmonogram wdro˝enia. Kluczowe dla powodzenia projektu jest opracowanie bazy
danych do planowania: identyfikacja
poszczególnych sk∏adników kosztów
logistyki, pozyskanie niezb´dnych danych z systemu informatycznego, dzia∏u logistyki, kontrolingu, transportu,
itp. oraz weryfikacja poprawnoÊci danych. Niezb´dna jest do tego biblioteka wielkoÊci porównawczych i doÊwiadczenie w ich interpretowaniu,
czym dysponuje doradca logistyczny.
W przypadku Polbity zdefiniowano
dwa g∏ówne warianty sieci dystrybucji
i w ramach jednego z nich dodatkowy
podwariant (rys.1) Wariant pierwszy,
„ewolucyjny”, zak∏ada∏ pozostawienie
niezmienionej struktury ogniw ∏aƒcucha dystrybucji i optymalizacj´ liczby
sk∏adów regionalnych. Wariant drugi,
„rewolucyjny”, polega∏ na likwidacji
sk∏adów i przekazaniu ca∏ego procesu
dystrybucji z Centrum Dystrybucyjnego
do klientów koƒcowych w B∏oniu, w r´ce zewn´trznego operatora.
Wyniki analizy alternatyw przedstawiono w tabeli na rys. 2, zmiennoÊç

Rys. 1. Rozpatrywanie alternatywy
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Rys. 2. Porównanie alternatyw

kosztów w poszczególnych alternatywach przedstawia poglàdowo rys. 3.
Jak widaç, oba warianty skutkujà obni˝eniem kosztów logistyki o co najmniej 10%. Bardziej korzystny finansowo okaza∏ si´ wariant „rewolucyjny”,
ale wiàza∏ si´ z wi´kszym ryzykiem
operacyjnym i wymaga∏ d∏u˝szego
czasu na wdro˝enie. Stàd Polbita zdecydowa∏a si´ na natychmiastowe
wdro˝enie wariantu pierwszego.
W efekcie tej decyzji zredukowano
liczb´ sk∏adów z 13 do 9. Nast´pnie
przeanalizowano roz∏o˝enie terytorialne klientów i za pomocà narz´dzia
informatycznego do planowania tras
okreÊlono i wprowadzono nowy podzia∏ terytorialny w zakresie logistyki
dostaw.
W ramach projektu Route To Market
Miebach Logistik wspólnie z Polbità
opracowa∏ propozycje i procedury
usprawnieƒ w obiegu materia∏ów i informacji, z których wa˝niejsze to:
• Optymalizacja regionów sprzeda˝no
– logistycznych z docelowym wdro˝eniem oprogramowania do planowania tras
• Centralizacja obs∏ugi zamówieƒ z automatycznà weryfikacjà w systemie
informatycznym, web server
• Kategoryzacja klientów z dostosowaniem serwisu i kosztów.
Ka˝dy z projektów czàstkowych zosta∏ oceniony pod wzgl´dem efektów
oraz nak∏adów (finansowych i zaanga˝owania zasobów ludzkich). Oceny te
wraz z obliczonymi potencja∏ami
oszcz´dnoÊci zosta∏y przez Miebach
Logistik przedstawione w postaci portfolio projektów (rys. 4). U∏atwi∏o to zarzàdowi Polbity ustalenie priorytetów
i podj´cie decyzji w zakresie kolejnoÊci
i zakresów wdro˝eƒ.
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Rys. 3. ZmiennoÊç kosztów w porównaniu do stanu obecnego

Przedstawiony projekt jest doskona∏à
ilustracjà istoty doradztwa – wspó∏pracy z klientem na zasadzie partnerstwa.
Doradca zapewnia know-how logistyczny i doÊwiadczenie praktyczne z wielu
projektów, z kolei klient zapewnia wiedz´ na temat specyfiki przedsi´biorstwa, charakteru dzia∏alnoÊci oraz otoczenia rynkowego. Obie strony w∏àczajà si´ we wspólny proces projektowy na

sce obecne. Maksymalizacja jakoÊci
i optymalizacja kosztów logistyki jest,
obok kosztów produkcji oraz innowacyjnoÊci rozwiàzaƒ, wa˝nym narz´dziem
walki konkurencyjnej. DoÊwiadczenie
Miebach Logistik z ostatnich lat pozwala stwierdziç, ˝e coraz wi´cej polskich
firm zauwa˝a istnienie takich narz´dzi
i z pomocà doradców logistycznych
z powodzeniem je stosuje, co z kolei po-

Rys. 4. Portfolia projektów

zasadzie partnerskiej wspó∏pracy. Ka˝da ze stron dysponuje specyficznym
know-how i ró˝nymi zasobami wiedzy,
i doÊwiadczeƒ. Doradca przejmuje na
siebie g∏ówny ci´˝ar prowadzenia projektu spe∏niajàc z jednej strony funkcj´
moderatora i przewodnika. Z drugiej
zaÊ strony projekt jest nadzorowany
przez Zleceniodawc´, który wyznacza
kierunek i podejmuje ostateczne decyzje na podstawie obiektywnych danych.
Jak pokazuje przyk∏ad Polbity, europejskie standardy logistyki sà ju˝ w Pol-

zwala im skutecznie zarzàdzaç procesem zmian. W obecnym otoczeniu rynkowym zmiany sà procesem ciàg∏ym,
wymagajàcym od zarzàdów firm sta∏ej
gotowoÊci do podejmowania nowych
wyzwaƒ, a co za tym idzie do ciàg∏ego
doskonalenia procesów i infrastruktury
przedsi´biorstwa. Na tym etapie doradca logistyczny mo˝e byç nieocenionym
partnerem, który pomo˝e podjàç ostatecznà decyzj´, s∏u˝àc swojà specjalistycznà wiedzà oraz dostarczajàc obiektywne dane niezb´dne w tym procesie.

