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Konkurencyjna logistyka w bran˝y p∏ytek ceramicznych
(na przyk∏adzie Glazury Królewskiej SA)
Artyku∏ prezentuje wybrane rozwiàzania logistyczne, umo˝liwiajàce uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej
dzi´ki intensywnemu wykorzystaniu
technologii informacyjnej oraz outsourcingu czynnoÊci logistycznych.

u klientów instytucjonalnych (sieci handlowe)
 u poÊredników – w firmach
prowadzàcych dodatkowe
operacje logistyczne i dalszà dystrybucj´,
4) magazynowanie,
Firma Glazura Królewska SA (GK SA), 5) operacje o charakterze cross
funkcjonuje w specyficznej sferze ryndocking (w analizowanym
ku budowlanego, skoncentrowanej na
przypadku – konfekcjonowadostarczaniu materia∏ów wykoƒczenionie mniejszych i ró˝norodwych, stosowanych w koƒcowym etanych zamówieƒ klientów
pie procesu inwestycyjnego oraz w prakoƒcowych z wykorzystacach remontowych, w trakcie typoweniem wi´kszych i jednorodRys. 2. Dotychczasowy model ∏aƒcucha dostaw spó∏ki GK SA.
go u˝ytkowania ró˝norodnych obieknych dostaw p∏ytek od ich
tów. Specyfika tej sfery wynika z proceproducentów),
sów, które muszà byç zrealizowane dla 6) za∏adunek konfekcjonowastaw, to jest producentów, dystrybutozaspokojenia potrzeb klientów. Glazura
nych zamówieƒ u poÊredników,
rów oraz klientów. W cz´Êci tych proceKrólewska (tak jak inni producenci p∏y- 7) dystrybucja finalna,
sów GK SA jest poÊrednikiem, oferujàtek ceramicznych) tworzy ∏aƒcuch do- 8) sprzeda˝ odbiorcy koƒcowemu (in- cym dystrybucj´ i us∏ugi dodatkowe,
staw, którego g∏ówne fazy prezentuje
dywidualnemu, sieciom sprzeda˝y zarówno producentom jak i klientom.
rysunek 1.
detalicznej lub hurtowej).
Cz´Êç z tych procesów realizowana jest
poza systemem Spó∏ki.
P∏ytki ceramiczne podlegajà proce- Dotychczasowy model logistyczny
Funkcjonowanie przedsi´biorstw
som dystrybucji albo poprzez w∏asnà
w przedstawionym (rysunek 2) uk∏asieç dystrybucji producenta, albo przy
Glazura Królewska SA realizuje obec- dzie, wywo∏uje szereg perturbacji
udziale poÊredników, najcz´Êciej pro- nie wi´kszoÊç procesów wchodzàcych w kontaktach pomi´dzy producentami
wadzàcych – w zale˝noÊci od wolume- w sk∏ad opisanego ∏aƒcucha dostaw p∏ytek, a ich finalnymi odbiorcami.
nu – sprzeda˝ hurtowà lub detalicznà. w jednym regionie kraju, na Lubelsz- Mo˝na do nich zaliczyç:
W obu przypadkach mamy do czynienia czyênie, pozostawiajàc rozdrobnionym
po stronie dostawców:
z problemem fizycznego przemieszcze- konkurentom pozosta∏e rynki, na któ-  brak mo˝liwoÊci rozwini´cia ogólnonia p∏ytek od producenta do odbiorcy. rych dzia∏ajà producenci p∏ytek.
polskiej sieci dystrybucji i w konseW sk∏ad tego procesu wchodzà fazy loAnalizujàc dotychczasowy model lokwencji koniecznoÊç skupiania si´ na
gistyczne, które mo˝na okreÊliç jako:
gistyczny dzia∏ania Firmy (rysunek 2),
wybranych rynkach, o ekonomicznie
1) za∏adunek u producenta,
warto zwróciç uwag´ na skomplikowauzasadnionym wolumenie sprzeda˝y
2) operacje transportowe,
nà sieç powiàzaƒ logistycznych partne-  nastawienie na du˝e partie produk3) roz∏adunek:
rów, wspó∏pracujàcych w ∏aƒcuchu docyjne i wysokie poziomy zamówieƒ
 brak elastycznoÊci wspó∏pracy
 straty zwiàzane z nieprecyzyjnymi
prognozami rynkowymi
 brak wystarczajàcej wiedzy na temat
zmian potrzeb klientów
 inne problemy, wynikajàce z wyd∏u˝onego lub niesprawnego procesu
przep∏ywu informacji rynkowej i jej
transformacji w informacj´ produkRys. 1. Ogólna postaç ∏aƒcucha dostaw p∏ytek ceramicznych.
cyjnà
1
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po stronie odbiorców:
brak mo˝liwoÊci zaspokojenia indywidualnych potrzeb
brak szczegó∏owej informacji na temat trendów zmian oferty rynkowej
producentów
brak elastycznej i dost´pnej sieci
sprzeda˝y, itp.

Docelowy model logistyczny
Nowoczesne firmy produkcyjne i dystrybucyjne zmuszone sà do szukania
nowych rozwiàzaƒ umo˝liwiajàcych:
oferowanie produktów optymalnych
(z punktu widzenia klientów), sta∏à popraw´ jakoÊci produktów i procesów
oraz do wprowadzania wysokiego poziomu obs∏ugi logistycznej klienta na
ka˝dym etapie wspó∏pracy. Obserwowany jest g∏´boki i nieodwracalny kryzys hierarchicznych struktur zarzàdzania i szybka decentralizacja organizacji
oraz wynikajàca z niej koniecznoÊç
wzrostu elastycznoÊci rynkowej. Wzrasta znaczenie czynnika czasu w walce
konkurencyjnej i zaspokajaniu potrzeb
rynku. Ponadto aktywizujà si´ ma∏e
i Êrednie przedsi´biorstwa, a dzi´ki ich
innowacyjnoÊci, operatywnoÊci i du˝ej
zdolnoÊci adaptacji do zmieniajàcych
si´ warunków dzia∏ania, drastycznej
zmianie ulegajà warunki konkurowania. Ich g∏ównà cechà staje si´ transformacja gospodarki industrialnej w informacyjnà, roÊnie rola szybkiego i szerokiego przep∏ywu informacji u∏atwiajàcej nawiàzywanie stosunków produkcyjno-handlowych, tworzenie wspólnych przedsi´biorstw, zdobywanie nowych segmentów rynku, tworzenie nowych sieci sprzeda˝y i produkowanie
wyrobów dostosowanych do potrzeb
lokalnych rynków, niezale˝nie od ich
po∏o˝enia geograficznego. Ponadto,
w obecnych czasach chaotycznej ewolucji potrzeb klientów i drastycznego
skrócenia cykli ˝ycia wyrobów, producenci zmuszeni sà do elastycznej reakcji na zaistnia∏à sytuacj´, w czym niezmierne istotne staje si´ umiej´tne wykorzystanie w∏aÊciwej informacji.
Umo˝liwia ona podejmowanie decyzji
operacyjnych, przyspiesza realizacj´
procesów wewnàtrz firmy i w jej kontaktach z otoczeniem oraz decyduje
o powodzeniu prowadzonej przez nià
dzia∏alnoÊci.
Wy∏ania si´ zatem istota wzrostu znaczenia logistyki i szybkiego docierania

przyk∏ad organizacja ogólnopoldo klienta; stàd te˝ pochodzi – ciàgle
skiej sieci dystrybucyjnej opartej
rosnàca – ranga nowoczesnych centrów
na franczyzie)
logistycznych (CL), sprawnych procesów
 rozwiàzaniach u∏atwiajàcych funkdystrybucyjnych, magazynowych, cross
cjonowanie producentom p∏ytek
docking, itp. Przedsi´biorstwa produk(na przyk∏ad informacje o wielkoÊci
cyjne nie dysponujà z regu∏y ani czapopytu, mo˝liwe do wykorzystania
sem, ani zasobami finansowymi, czy kaw procesach planowania produkcji)
drowymi, które mog∏yby zostaç prze rozwiàzaniach integrujàcych wszystznaczone na organizacj´ i budow´
kich uczestników ∏aƒcucha dostaw,
skomplikowanej i szerokiej sieci dystryzmierzajàcych do ograniczenia koszbucji. Z tego powodu realizujà szerokie
tów transakcyjnych oraz kosztów
procesy outsourcingu, skupiajàc si´ na
obs∏ugi klienta (na przyk∏ad us∏ugi
swoich procesach podstawowych.
informatyczne i elektroniczna wyWprowadzenie poÊrednika (GK SA) do
miana informacji)
∏aƒcucha dostaw eliminuje szereg pro innych rozwiàzaniach poszerzajàblemów dystrybucyjnych, wyst´pujàcych
cych wielkoÊç sprzeda˝y i kreujàu producentów. Ponadto us∏ugi Êwiadcych dodatkowy popyt na produkty
czone przez poÊrednika na rzecz partnepartnerów,
rów biznesowych stanowià g∏ównà war2) Oferuje partnerom po stronie zbytoÊç dla finalnych odbiorców p∏ytek
i us∏ug z nimi zwiàzanych, a Glazura Kró- tu:
 elastyczne i terminowe dostawy
lewska pe∏ni funkcj´ integratora rynku.
produktów o wysokim poziomie jaW ramach us∏ug integracyjnych GK SA:
koÊci
1) Oferuje swoim partnerom po stro us∏ugi konfekcjonowania i transnie zaopatrzenia (producentom p∏ytek)
portu ma∏ych partii zamówieƒ
dodatkowà wartoÊç, bazujàcà na:
 rozwiàzaniach trudnych do skopio us∏ugi dodatkowe, na przyk∏ad mawania przez poszczególnych progazynowanie
 inne us∏ugi, na przyk∏ad us∏ugi producentów w sensie ekonomicznym,
opartych na ekonomii skali (na
jektowe,

Rys. 3. Obszary zmian w GK – nowy model biznesowy.
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3) Uniemo˝liwia obecnym i potencjalnym konkurentom na rynku dystrybucji
p∏ytek ceramicznych uzyskanie renty
pierwszeƒstwa na rynku, na przyk∏ad
poprzez budow´ sprawnej, elastycznej
i efektywnej ekonomicznie ogólnopolskiej sieci dystrybucji, nastawionej i skutecznie przygotowanej na wspó∏prac´
z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi (mi´dzy innymi mi´dzynarodowe
standardy rachunkowoÊci, oprogramowanie w j´zyku angielskim itd.).
OczywiÊcie realizacja tych celów odbywa si´ drogà gruntownej zmiany modelu biznesowego, rozbudowy dotychczasowej bazy logistycznej i stworzenia
ogólnopolskiej sieci nowoczesnych CL,
zwi´kszenia stopnia integracji z partnerami biznesowymi i poszerzenia sieci
dystrybucyjnej o rozwiàzania oparte na
umowach franchisingowych, a tak˝e
wzrostu wykorzystania systemów informacyjnych i technologii informatycznych w realizowanych procesach biznesowych. Dzi´ki takim rozwiàzaniom
mo˝liwe staje si´ stopniowe przecho-

dzenie GK SA w kierunku sieci o cechach opisanych na rysunku 3.
Realizacja pokazanych na rysunku 3
procesów, opiera si´ na:
 etapowej rozbudowie sieci centrów
logistycznych i stworzeniu, poza dotychczasowym centrum w Lublinie,
dwóch nowych CL: Êlàskiego (w Dàbrowie Górniczej) i warszawskiego
centrum logistycznego
 jednoczesnym wdra˝aniu zaawansowanych systemów informacyjnych,
integrujàcych sieç wartoÊci
 jednoczesnej rozbudowie sieci sklepów franczyzowych.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e zarówno centrum logistyczne w Lublinie, jak i rozbudowywane centra w Warszawie i na
Âlàsku, przejawiajà cechy centrów
frachtowo-transportowych (przyjmowanie i rozdzielanie przesy∏ek oraz
funkcje ∏àcznika pomi´dzy transportem
o bliskim zasi´gu a transportem dalekobie˝nym), jak równie˝ typowych centrów dystrybucji, w których realizowa-

Fot. 1. Centrum logistyczne GK SA w Lublinie (magazyn 3D).

ne sà procesy magazynowania, konfekcjonowania i przygotowywania p∏ytek
do procesów dystrybucji. W efekcie
centra te pe∏nià (i b´dà pe∏ni∏y) funkcje
porzàdkujàce strumienie przep∏ywu
p∏ytek, eliminujàce problematyk´ wielokrotnego powielania si´ i krzy˝owania tras transportowych, ograniczajàce
ruch Êrodków transportu i przyspieszajàce obs∏ug´ klienta.
Pierwsze Centrum Dystrybucyjne Glazury Królewskiej SA powsta∏o w Lublinie
(kosztem oko∏o 10 mln z∏.), na dotychczasowym rynku dzia∏ania spó∏ki.
Podstawowe procesy centrum realizowane sà w kompleksie hal magazynowych, zajmujàcych ∏àcznie z placem magazynowym powierzchni´ 15 250 m2.
Hala g∏ówna zawiera magazyn wysokiego sk∏adowania (magazyn 3D), b´dàcym
ewenementem w tym sektorze dystrybucji w Polsce. Mo˝na w nim pomieÊciç
do 9 500 palet, natomiast pojemnoÊç
otwartego placu magazynowego wynosi 5 500 palet. ¸àczne mo˝liwoÊci magazynowe centrum wynoszà oko∏o 15 000
palet. Hale magazynowe wyposa˝ono
w urzàdzenia firmy Mecalux Gliwice. Ponadto obiekt obejmuje 2 rampy, przeznaczone dla dostaw samochodowych
oraz 8 ramp wyrównawczych. Obecnie
centrum realizuje obs∏ug´ oko∏o 350
t towarów dziennie (Êredniomiesi´cznie), choç jego docelowe mo˝liwoÊci sà
kilkukrotnie wi´ksze. Transport wewn´trzny zapewnia 18 wózków wid∏owych. ¸àcznie ca∏oÊç obs∏ugi procesów
logistycznych Dzia∏u Gospodarki Magazynowej i Transportu w systemie 3-zmianowym wykonuje oko∏o 40 pracowników. Obs∏uga transportowa na
rzecz centrum realizowana jest w ramach umów outsourcingowych przez
kilkanaÊcie samochodów ci´˝arowych
(24-tonowych), przewo˝àcych codziennie towar do klientów hurtowych. Przesy∏ki kurierskie dostarcza Pekaes Multispedytor.

Zintegrowane systemy informacyjne

Fot. 2. Centrum logistyczne GK SA w Lublinie (plac sk∏adowy).
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W docelowej sieci dostaw, z∏o˝onej
z 3 CL, realizowane b´dà procesy
o zró˝nicowanym charakterze. Do najwa˝niejszych z nich mo˝na zaliczyç (rysunek 4):
 kompleksowà realizacj´ tradycyjnych dla bran˝y p∏ytek ceramicznych us∏ug logistycznych, jak: transport, magazynowanie i konfekcjo-
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nowanie, wyklejanie p∏yt demonstracyjnych itp.
nowatorskà na polskim rynku, pe∏nà
integracj´ informacyjnà partnerów
biznesowych z wykorzystaniem w∏asnego, pionierskiego na rynku p∏ytek
ceramicznych oprogramowania (rysunek 5), przyjmujàcà charakter systemów MRP II, ERP i JIT (ang. Just-in-Time). Integracja taka umo˝liwi równie˝ uzyskanie szeregu efektów dodatkowych, scharakteryzowanych poni˝ej.

Nowatorstwo opisywanej integracji
wszystkich partnerów wyst´pujàcych
w ∏aƒcuchu dostaw, polega na zbli˝eniu
rozwiàzaƒ opracowanych i wdro˝onych
w systemie Glazury Królewskiej SA do
postaci systemów okreÊlanych mianem
elektronicznie zarzàdzanych ∏aƒcuchów dostaw – eSCM (ang. electronic Supply Chain Management)2. Systemy takie
umo˝liwiajà realizacj´ typowych elementów logistyki-mix (to jest zarzàdzania zapasami, informacjà, procesami magazynowymi, manipulacyjnymi i transportowymi) z wykorzystaniem zintegro-

wanych rozwiàzaƒ informacyjnych.
W efekcie dochodzi z jednej strony do
wzrostu sprawnoÊci kontaktów z klientami i ich lojalnoÊci poprzez zacieÊnianie wspó∏pracy z nimi, wzrostu dost´pnoÊci produktów i elastycznoÊci wspó∏pracy partnerów w ∏aƒcuchu dostaw,
z drugiej zaÊ do spadku: czasu reakcji na
zamówienie, kosztów operacyjnych,
kosztów obs∏ugi logistycznej oraz kosztów sprzeda˝y. Podstawowym elementem tego typu rozwiàzaƒ jest proces
sporzàdzania prognoz rynkowych, opartych na pozyskiwaniu dok∏adnej informacji o poziomie sprzeda˝y w rozleg∏ej
sieci dystrybucyjnej i na tej podstawie
uruchamianie przep∏ywów informacyjnych w ca∏ym ∏aƒcuchu dostaw.
Wszystkie te procesy realizowane sà
z wykorzystaniem rozwiàzaƒ charakterystycznych dla systemów elektronicznej wymiany danych (EDI) i automatycznej identyfikacji produktów (AI). Mo˝na
do nich zaliczyç: drukarki kodów kreskowych, czytniki (skanery) po∏àczone
z systemami identyfikacji i ewidencji
produktów, terminale zbierania i radiowej transmisji danych, itd.

Rys. 4. Zintegrowane us∏ugi logistyczne w docelowym modelu biznesowym.

Jak dowodzà doÊwiadczenia japoƒskie i amerykaƒskie, rozwiàzania tego
typu prowadzà do usprawnienia procesów fizycznej dystrybucji produktów
i do istotnego zmniejszenia poziomu
zapasów, niemal ca∏kowitej redukcji
poziomu b∏´dów, redukcji powierzchni
magazynowej, czy te˝ liczby pracowników obs∏ugi procesów dystrybucyjnych. Ponadto ca∏y uk∏ad wspó∏pracujàcych ze sobà partnerów biznesowych
przejawia cechy nowoczesnych systemów logistycznych, zawierajàcych elementy lub pe∏ne rozwiàzania typu:
1. Systemów MRP II (ang. Manufacturing
Resources Planning), w których realizowane sà procesy planowania zasobów produkcyjnych w powiàzaniu
z procesami sprzeda˝y,
2. Zintegrowanych systemów planowania zasobów i zarzàdzania – MRP
III/ERP (ang. Enterprise Resources Planning), umo˝liwiajàcych efektywne planowanie oraz korekt´ dzia∏alnoÊci
przedsi´biorstwa. Systemy ERP wspierajà kompleksowo dzia∏alnoÊç operacyjnà przedsi´biorstwa i pozwalajà
analizowaç parametry jego funkcjonowania w ró˝nych obszarach. Mo˝na
do nich zaliczyç: rachunkowoÊç, kalkulacje kosztów, analizy kadrowo-p∏acowe, kontrol´ Êrodków trwa∏ych, analizy sprzeda˝y, gospodark´ materia∏owà, planowanie i sterowanie produkcjà, zarzàdzanie jakoÊcià, gospodark´
remontowà, inwestycyjnà itd.,
3. LRP – systemów planowania potrzeb
logistycznych. Koncepcje LRP (ang.
Logistics Requirement Planning) stanowià pomost ∏àczàcy procesy planowania potrzeb materia∏owych oraz planowania potrzeb dystrybucji; gwarantujà ciàg∏oÊç strumienia informacyjnego logistyki na wejÊciach i wyjÊciach producenta lub dystrybutora,
zapewniajà firmie pe∏nà i precyzyjnà
kontrol´ przep∏ywu materia∏ów
przez system logistyczny od dostawcy do odbiorcy. Podstawowymi sk∏adnikami LRP sà: systemy planowania
potrzeb materia∏owych (MRP) oraz
systemy planowania potrzeb dystrybucji (DRP – ang. Distribution Requirements Planning),
4.Strategii ECR, efektywnej obs∏ugi
klienta (ang. Efficient Consumer Response). ECR polega na realizowaniu funk-

2 K. Korff, H. Knak, Co mo˝e producentom daç eZarzàdzanie ¸aƒcuchem Dostaw?, „CXO. Magazyn Kadry Zarzàdzajàcej”, grudzieƒ 2001, s.51-56 oraz Z. Pastuszak, (2004), The Philosophy of SCM in the New Economy. Net Readiness in eSCM, “Managing Global Transitions. The International Research Journal”, Vol. 2,
No. 1, s.15-30.
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Rys. 5. Przyk∏adowe ekrany zintegrowanego systemu informacyjnego GK.

cji wspomagajàcych i integrujàcych
dzia∏alnoÊç elementów ∏aƒcucha dostaw i procesów w nim zachodzàcych. Strategia ECR opiera si´ na
wspó∏pracy wszystkich partnerów
wyst´pujàcych w ∏aƒcuchu dostaw.
W jej trakcie stosujà oni nowoczesne, zintegrowane informatycznie
metody zarzàdzania, wykorzystujàce
na przyk∏ad mi´dzynarodowe standardy identyfikacji towarów (kody
kreskowe), elektronicznà wymian´
danych (EDI), czy narz´dzia klasy ERP,
wspierajàce kompleksowo dzia∏alnoÊç przedsi´biorstwa. Efektywna
obs∏uga klienta obejmuje cztery
g∏ówne procesy w ∏aƒcuchach dostaw: efektywne zarzàdzanie asortymentem (ang. efficient store assortments), którego celem jest optymalizacja liczby pozycji poszczególnych
asortymentów produktów oferowanych klientowi, ich rodzajów, wielkoÊci, odmian, powierzchni zajmowanej
na pó∏kach sklepowych; efektywne
uzupe∏nianie zapasów (ang. efficient
replenishment) – zmierzajàce do eliminacji wysokich stanów zapasów drogà synchronizacji produkcji z jej
sprzeda˝à; efektywnà promocj´ (ang.
efficient promotion), zmierzajàcà do
pozyskania klientów i eliminowania
nieefektywnych dzia∏aƒ, podnoszà-
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cych poziom zapasów i nie majàcych
wp∏ywu na decyzje zakupu; efektywne wprowadzanie nowego produktu
(efficient new product introduction) –
kreujàce innowacje w ∏aƒcuchu dostaw i przedsi´biorstwie.



Realizacja us∏ug logistycznych, zintegrowanych za poÊrednictwem systemów informacyjnych, prowadzi do tworzenia nowej wartoÊci dla partnerów
biznesowych GK i uzyskiwania szeregu
efektów dodatkowych (rysunek 6). Do
êróde∏ nowej wartoÊci mo˝na zaliczyç
mi´dzy innymi:
po stronie producentów:
 mo˝liwoÊç uzyskania w czasie rzeczywistym (on-line) informacji o popycie
na ich produkty z ka˝dego miejsca
sprzeda˝y
 mo˝liwoÊç wykorzystania tych informacji w procesach planowania produkcji (na przyk∏ad optymalizacja relacji mi´dzy oczekiwanà wielkoÊcià
partii produkcyjnej, a jej wielkoÊcià
technologicznà)
 mo˝liwoÊç efektywnego zarzàdzania
zaopatrzeniem z wykorzystaniem
rozwiàzaƒ opartych na filozofii MRP
 mo˝liwoÊç optymalizacji procesów
produkcyjnych podstawowych i pomocniczych z wykorzystaniem cech
systemów MRP II i ERP














mo˝liwoÊç ograniczenia poziomu zapasów materia∏ów produkcyjnych,
produkcji w toku i zapasów wyrobów
gotowych (mi´dzy innymi codzienne
i automatyczne raportowanie o stanie magazynowym powierzonego towaru)
wykorzystanie informacji do zarzàdzania procesami planowania w∏asnych potrzeb dystrybucyjnych i logistycznych (DRP, LRP)
integracj´ w∏asnych systemów informacyjnych z systemami informacyjnymi Glazury Królewskiej i systemami
informacyjnymi najwa˝niejszych odbiorców (systemy ECR),
po stronie klientów:
realizacj´ dostaw produktów do sieci
sprzeda˝y na zasadach dostaw dok∏adnie na czas (JIT)
wzrost elastycznoÊci i stabilnoÊci
prowadzenia biznesu
wzrost jakoÊci wspó∏pracy z klientami
wzrost jakoÊci i efektywnoÊci procesów zamawiania dostaw mi´dzy innymi poprzez optymalizacj´ Êcie˝ki
kompletacji z uwzgl´dnieniem kruchoÊci towaru (system informacyjny
GK SA narzuca kolejnoÊç kompletacji
palety od p∏ytek najbardziej wytrzyma∏ych po najbardziej kruche)
ograniczenie poziomu zapasów produktów

Us∏ugi logistyczne
















ograniczenie wielkoÊci partii dostawy
spadek poziomu braków i pomy∏ek
(tak zwane koƒcówki i b∏´dy konfekcjonowania)
spadek poziomu uszkodzeƒ transportowych
wzrost poziomu wiedzy na temat planów produkcyjnych g∏ównych dostawców (producentów)
integracj´ informacyjnà (pionowà,
wstecznà) z partnerami wyst´pujàcymi w ∏aƒcuchu dostaw,
po stronie Glazury Królewskiej SA:
rozwój nowoczesnej sieci logistycznej
ograniczenie poziomu zapasów magazynowych (mi´dzy innymi mo˝liwoÊç wprowadzenia stanów minimalnych i maksymalnych oraz mo˝liwoÊç dowolnej konfiguracji algorytmu automatycznych zamówieƒ,
dzi´ki czemu system mo˝e na bie˝àco informowaç o brakach pewnych
towarów)
wzrost szybkoÊci realizacji zamówieƒ
(mi´dzy innymi praca z wykorzystaniem terminali radiowych i szybkich
∏àczy internetowych)

ograniczenie strat czasu
krajowym. Stwierdzenie to opiera si´
u∏atwienia w planowaniu, rozwoju na tym, ˝e:
 nowe centra logistyczne zapewnià fisieci itd.
zyczny dost´p firmy do nowych rynZakoƒczenie
ków i nowych klientów (ekspansja terytorialna i wzrost znaczenia na rynAnalizujàc perspektywicznà pozycj´
ku krajowym drogà oferowania komi umiejscowienie Glazury Królewskiej
pleksowego rozwiàzania logistyczneSA w kompleksowym ∏aƒcuchu dogo wszystkim polskim producentom
staw p∏ytek ceramicznych w Polsce,
p∏ytek ceramicznych)
nale˝y zwróciç uwag´ g∏ównie na po- 
posiadane rozwiàzania i doÊwiadczeszerzenie zasi´gu terytorialnego
nia wdro˝eniowe z wybranymi prodzia∏alnoÊci Spó∏ki. Realizowane doducentami p∏ytek umo˝liwià sprawnà
tychczas procesy: transportowe, maintegracj´ informatycznà nowopowgazynowe, cross-dockingowe, dystrybusta∏ej sieci (ekspansja w dziedzinie
cyjne i inne, ulegnà zwielokrotnieniu
dedykowanych rozwiàzaƒ informaw rezultacie rozbudowy Firmy o 2 notycznych typu home made i wykrewe CL (w Dàbrowie Górniczej i Warowanie pozycji lidera – innowatora
szawie).
w zakresie efektywnoÊci wykorzystania systemów i technologii inforMo˝na zak∏adaç, ˝e dotychczasowa
macyjnych IS/IT w sferze dystrybucji
kreatywnoÊç i aktywnoÊç zespo∏u prap∏ytek ceramicznych)
cowników GK SA oraz posiadane rozwiàzania o charakterze organizacyj-  Spó∏ka uzyska rent´ pierwszeƒstwa
dzi´ki wysokiemu poziomowi wykonym i informatycznym, przekraczajàrzystania specjalistycznych, sprawce aktualne potrzeby firmy, zostanà
dzonych wczeÊniej w praktyce rozw ten sposób lepiej wykorzystane,
wiàzaƒ informatycznych w zintegroa Spó∏ka dokona ekspansji terytorialwanym ∏aƒcuchu dostaw.
nej i wzmocni swojà pozycj´ na rynku



Rys. 6. Systemy informacyjne w zintegrowanych us∏ugach logistycznych.
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