
207 

 

mgr Tomasz Sobel 

Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna 
 

mgr Jolanta Pochopień 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

 

 

ROLA E-BIZNESU W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM 
DOSTAW 

 

 
Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę na fakt, że gwałtowny postęp w rozwoju technologii 

informatycznych, globalizacja działań i coraz bardziej wymagający klienci wytyczają nowe drogi 

prowadzenia biznesu. Podkreślono, iż Internet umożliwia i jednocześnie wymusza reorganizację struktur  

i sposobów funkcjonowania firm. W pracy autor zauważa, że e-biznes wiąże się ze znaczną poprawą 

efektywności zarządzania większością łańcuchów dostaw oraz doprowadza  do redukcji cen, wyższej 

produktywności i obniżenia kosztów osobowych firm. Jednak warunkiem osiągnięcia przewagi 

konkurencyjnej w działalności e-biznesowej jest zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw w czasie 

rzeczywistym. W artykule zaprezentowano systemy, które potrafią na bieżąco planować, 

harmonogramować i kontrolować realizację przyjętych założeń, zgodnych ze strategią  

i długoterminowymi celami przedsiębiorstwa. Autor pokazuje, że wykorzystanie nowoczesnej 

technologii informatycznej, zwłaszcza Internetu, przez wszystkie ogniwa łańcucha dostaw stwarza 

zupełnie nowe – pod względem jakościowym – możliwości kształtowania owego łańcucha. Autor 

podkreśla, iż rozwój e-biznesu i Internetu spowodował, że integracja łańcucha dostaw  

w warstwie technologicznej odbywa się coraz częściej właśnie przez Internet. Dzięki systemowi eSCM, 

czyli elektronicznemu zarządzaniu łańcuchem dostaw, możliwe jest stworzenie dynamicznie 

rekonfigurowanych łańcuchów dostaw, czyli tzw. chwilowych łańcuchów dostaw, które powstają  

na potrzeby nawet pojedynczych transakcji indywidualnych klientów. W podsumowaniu autor 

przedstawia, jakie korzyści firma osiąga przez zastosowanie Internetu w zarządzaniu procesami w 

łańcuchu dostaw. 

 

Słowa kluczowe: e-biznes, zarządzanie łańcuchem dostaw, technologie informatyczne, systemy 

informatyczne, systemy planowania, B2B, B2C, ERP, eCSM, e-gospodarka 

 

Wstęp 

 

Coraz częściej mówimy o przełomie w podejściu do prowadzenia biznesu. 

Firmy pragnące przetrwać i zwyciężyć na coraz bardziej konkurencyjnym  

i globalizującym się rynku muszą dokładniej wsłuchiwać się w głosy swych klientów, 

dopasowywać swe produkty i usługi do ich zmiennych i bardziej wyrafinowanych 

potrzeb, dążyć do zwiększania swej wydajności. Sami klienci oczekują, iż dostaną 

dokładnie to, co sprosta ich aktualnym potrzebom i wymaganiom. W czasach 

gospodarki elektronicznej zachodzi potrzeba przedefiniowania procesów  

w łańcuchach dostaw, które pozwoliłoby wyjść naprzeciw rewolucyjnym zmianom 

współczesnego środowiska biznesu.  

Gwałtowny postęp w rozwoju technologii informatycznych, globalizacja 

działań i coraz bardziej wymagający klienci wytyczają nowe drogi prowadzenia 

biznesu i zmodernizowane modele biznesu. Internetowa gospodarka przekracza  

z „szybkością światła” wszelkie geograficzne bariery, sprawiając, że klienci, 
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dostawcy, partnerzy z łańcucha dostaw, ale również i konkurenci znajdują się  

w zasięgu „kliknięcia myszką”. Technologie internetowe pozwalają skracać cykle 

projektowania produktów, produkcji oraz realizacji zamówień. Stąd też e-biznes 

został przez wiele osób odebrany jako nowa forma „amerykańskiego snu”
393

.  

Podstawowym czynnikiem decydującym o powodzeniu handlu elektronicznego 

B2C
394

, o „być albo nie być” w tym biznesie dla zaangażowanych w ten handel firm 

jest terminowe wywiązywanie się z dostawy. Podobnie, choć nie w zakresie 

obserwowanym w handlu B2C, odnosi się to do obsługi logistycznej handlu B2B
395

. 

Olbrzymie kłopoty logistyczne firm zaangażowanych w transakcje internetowe 

sprawiły, iż w większym stopniu zaczęły się one zwracać w stronę doświadczonych 

operatorów logistycznych, oczekując od nich kompleksowej obsługi logistycznej, 

wymagań rynku i klientów. Coraz częściej to właśnie operatorzy przejmują na siebie 

odpowiedzialność za dostawy towarów sprzedawanych on-line zgodnie  

ze standardami wymaganymi przez klientów, za uzupełnianie i utrzymywanie 

zapasów oraz świadczenie różnorodnych usług dodających wartość klientom 

internetowym. 

W poznaniu i zrozumieniu trendów w zarządzaniu logistyką i łańcuchem 

dostaw wytyczanych przez Internet i nowe rozwiązania e-biznesowe istotną rolę 

odegrał rozwój technologii informatycznych.  

 

1. Obszary i modele systemów e-biznesu 

 

Do najważniejszych zastosowań modeli e-biznesu zalicza się te, którym 

towarzyszą transakcje ekonomiczne, są to przede wszystkim B2B, B2C i C2C
396

. 

Jednym z najsilniej rozwijających się modeli biznesowych w Internecie jest obecnie 

B2B. Pierwsze rynki tego tytułu ukształtowały się w oparciu o aukcje internetowe, 

zaproponowane przez eBay.  

Obecnie w obszarze B2B można zauważyć tendencje integracyjne, obejmujące 

komunikację i współpracę rynków elektronicznych. Niewątpliwie jednym  

ze standardów umożliwiających tego typu komunikację jest XML
397

. Wyróżnia się 

obecnie dwa podstawowe modele handlu elektronicznego B2B: 

• Pierwszy typ jest ukierunkowany na rynek i jest następstwem stosowania EDI
398

  

w dużych przedsiębiorstwach od lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia,  

                                                           
393 Por. uwagi na okładce książki: A. Hartman, J. Sifonis, J. Kador, E-biznes. Strategie sukcesu  

w gospodarce internetowej, Liber, Warszawa 2001. 
394 B2C (ang. Business to Customer) to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji 

pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi. Encyklopedia Zarządzania, 

http://mfiles.pl/pl/index.php/B2C [dostęp: 02.02.2011]. 
395 B2B (ang. Business To Business) skrót używany do określania transakcji pomiędzy firmami  

i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami itp.) wykorzystujący środki elektroniczne  

do zawierania transakcji. Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/B2C [dostęp: 

02.02.2011]. 
396 C2C (ang. Consumer-to-Consumer), czyli relacje klient – klient w internetowej sferze działalności 

handlowej, Encyklopedia Zarządzania, http://mfiles.pl/pl/index.php/C2C [dostęp: 02.07.2011]. 
397 XML to znacznikowy język do opisu danych (metajęzyk). Język ten to otwarty standard stworzony 

przez W3C. XML służy do tworzenia aplikacji XML, czyli innych języków. Serwis stron WWW, 

http://www.webmade.org/kursy-online/xml-kurs-xhtml.php [dostęp: 02.12.2011]. 
398 EDI (ang. Electronic Data Interchange) elektroniczna  wymiana danych. EDI to wymiana danych 

(odpowiednio sformatowanych i będących odpowiednikami dokumentacji papierowej) pomiędzy 
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a zastosowanie Internetu zwiększyło dostępność rynków do tej pory zamkniętych 

i zmniejszyło koszty komunikacji między firmami. 

• Drugi typ jest ukierunkowany na łańcuch dostaw i obejmuje następujące usługi:   

• E-procurement (przyjmowanie i przetwarzanie zamówień przez Internet), 

• E-fulfilment (elektroniczna realizacja zamówień), 

• E-payment (elektroniczna płatność). 

Ważnym elementem sektora B2C są sklepy internetowe. Szczegółowe obszary 

zastosowań B2C przedstawia rysunek 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Obszary zastosowań modelu B2C 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie S. Komon, S. Shaffer, Hurtownie danych i systemy informacji 

gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Warszawa 2002, 

http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2009/114_Soltysik-Piorunkiewicz.pdf, 

 (dostęp 04.03.2011) 
 

Zastosowanie systemów e-biznesu w organizacjach wpływa na obniżanie 
kosztów i czasu, zapewnia wygodną formę komunikacji wewnątrz i na zewnątrz 
organizacji oraz eliminację przepływów dokumentacji papierowej. Systemy e-biznesu 

mogą mieć charakter otwarty lub zamknięty, w zależności od strategii i celów 
wdrożenia. System otwarty oznacza, iż informacje mogą być dostępne dla 
wszystkich, natomiast system zamknięty, tzn. Ekstranet, to taki, w którym informacje 
mogą być dostępne tylko dla wybranej grupy osób mających upoważnienie w postaci 
hasła399. Wiele rozwiązań e-biznesu jest opartych na tzw. aplikacjach bazy danych, 

usprawniających system zarządzania informacjami w organizacjach. Wybór 
określonych obszarów działania i czynności, którym zastosowanie systemów  
e-biznesu może przynieść potencjalne korzyści, powinno być indywidualną decyzją 

                                                                                                                                                        
systemami informatycznymi partnerów handlowych, przy możliwie najmniejszej ingerencji człowieka  
w ten proces. 
399 H. Sroka (red.), Strategie i metodyka budowy systemów e-biznesu. Wydawnictwo Akademii 

Ekonomicznej, Katowice 2005, s. 193. 
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każdej organizacji. Najczęściej zastosowanie systemów e-biznesu występuje  

w obszarach
400

: 

- Finanse i bankowość (banki, ubezpieczenia i instytucje finansowe). 

- Komunikacja i telekomunikacja. 

- Zarządzanie kontaktami z klientami. 

- Dystrybucja i logistyka. 

 

2. Wyzwania logistyczne w erze gospodarki elektronicznej 

 

Gwałtowny postęp w rozwoju technologii informatycznych niemalże 

całkowicie zmienił tradycyjny sposób prowadzenia działalności gospodarczej. 

Pojawienie się globalnej sieci umożliwiającej efektywną wymianę informacji w skali 

całego globu dało przedsiębiorstwom zupełnie nowe perspektywy rozwijania swojej 

przedsiębiorczości. Handel elektroniczny nie jest jedynie nowym kanałem dystrybucji 

towarów; jest także nową jakością w kontaktach z klientami, a także nową, 

efektywniejszą formą współpracy z kontrahentami. O głębi tych zmian świadczy 

przede wszystkim ich ogromny wpływ na tradycyjny łańcuch tworzenia wartości oraz 

wielość nowo powstających modeli przedsiębiorstw.  

Internet stworzył nowy wymiar działalności firm, a na rzecz tej tezy 

przytaczane są trzy kluczowe argumenty: 

• Internet zmienia układ sił na korzyść odbiorcy, który może znacznie więcej 

wymagać od dostawców, łatwo porównywać ich oferty i zmieniać źródło zakupu; 

• dostawcy mogą oczywiście próbować „podrożyć” taką zmianę, np. poprzez 

wiązanie ze sobą odbiorców kompleksowością obsługi oraz dzielenie się zyskami 

z tytułu redukcji kosztów; 

• Internet poważnie redukuje koszty transakcyjne, a także zwiększa szybkość 

przekazu i dostępność informacji w skali dotąd niespotykanej. 

Zignorowanie szans, jakie daje firmom Internet, może – zdaniem analityków – 

doprowadzić do upadku ok. 70% firm
401

. 

Przyjrzyjmy się, jak rozwój Internetu wpłynął na rozwój e-biznesu, a on z kolei 

na łańcuch dostaw. 

 

3. Rola e-biznesu w łańcuchu dostaw 

 

W powszechnej świadomości przez e-biznes rozumie się z reguły realizację 

transakcji biznesowych poprzez Internet. Leżące u podstaw e-biznesu technologie 

teleinformatyczne, zwłaszcza Internet, istotnie rewolucjonizują praktykę i teorię 

biznesu. Z drugiej zaś strony zauważa się, że wdrażanie tych technologii postępuje 

etapami w stosunkowo długim czasie. Można powiedzieć, że obecny etap rozwoju  

e-biznesu jest swego rodzaju „rewolucyjną ewolucją” bądź też „ewolucyjną 

rewolucją”
402

. Efekty i nakłady związane z tym rozwojem zależą od tempa i sposobu, 

w jakich technologie te są stosowane w konkretnej firmie lub branży.  

                                                           
400 Tamże. 
401 W. Szpringer, Handel elektroniczny – konkurencja czy regulacja?, Difin, Warszawa 2000, s. 23. 
402 D. Amor, The E-business (R)evolution. Living and Working in an International World, Hewlett-

Packard ®, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, NY 2000 s. 3. 
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Internet umożliwia i jednocześnie wymusza reorganizację struktur i sposobów 

funkcjonowania firm. Z tego procesu wyłania się gospodarka usieciowiona  

z elektronicznym systemem nerwowym. W wyniku zastosowania Internetu  

do komunikacji między ludźmi następuje konwergencja pomiędzy sieciami jako 

formą ludzkiej aktywności oraz technologią informatyczną. Sieci jako formy 

organizacji społecznej istniały od zarania ludzkości. Ale dopiero obecnie, właśnie 

dzięki technologiom teleinformatycznym, sieci uzyskują niespotykaną dotąd siłę. 

Technologie te nie tylko zwiększają właściwym sieciom elastyczność, lecz także 

rozwiązują problemy związane z koordynacją i zarządzaniem procesami. Struktury 

sieciowe – w tym również łańcuchy dostaw – z powodu swej kompleksowości nie 

mogą być po przekroczeniu określonego rozmiaru zarządzane bez zastosowania sieci 

komunikacyjnych opierających się na mikroelektronice. Początkowo ogniwa 

łańcuchów dostaw komunikowały się między sobą za pomocą takich technologii jak 

EDI, faks czy telefon. Ale dopiero technologie internetowe, udostępnione w latach  

90. do ogólnego, w tym także komercyjnego użytku, okazały się dla firm 

współpracujących w ramach łańcuchów dostaw wymarzonym narzędziem 

komunikowania się, koordynowania działań i wspólnego zarządzania procesami.  

Transakcje e-biznesowe w sferze zarządzania łańcuchem dostaw dotyczą 

przepływów informacji, produktów i środków finansowych. Firmy wchodzące  

w sferę e-biznesu mogą realizować poprzez Internet wszystkie lub jedynie niektóre  

z poniższych transakcji związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw
 403

: 

• zapewnienie informacji w łańcuchu dostaw; 

• negocjowanie cen i kontraktów z klientami i dostawcami; 

• stworzenie klientom możliwości składania zamówień; 

• stworzenie klientom możliwości monitorowania realizacji zamówień; 

• realizacja zamówień i dostawa; 

• odbiór płatności od klientów. 

Internet stał się pierwszym „kanałem” umożliwiającym ulokowanie informacji 

w centralnym miejscu – na serwerze sprzedawcy – dzięki czemu stała się ona 

dostępna dla każdego zainteresowanego. Internet nie wymaga specjalnego łącza 

między firmą a jej klientem, wymaga jedynie, aby obie strony miały dostęp  

do Internetu, który jest „kanałem” publicznym. Internet odgrywa dziś znaczną rolę  

w zarządzaniu wieloma łańcuchami dostaw. Firmy używają go do realizacji wielu 

transakcji w łańcuchu. Na przykład Dell
404

 udostępnia wszystkie informacje o swych 

produktach w Internecie. Klienci mogą zapoznać się ze wszystkimi opcjami 

konfiguracyjnymi komputerów osobistych Della wraz z ceną zakupu komputera  

w określonej konfiguracji, która akurat ich interesuje. Dell poprzez Internet dzieli się 

także ze swymi dostawcami informacjami o popycie i stanach zapasów. Używając 

systemu opartego na sieci Web, firma Solectron, kontraktowy producent, 

współpracuje z wytwórcami komputerów w sferze projektowania. Firmy 

                                                           
403 Opracowanie własne na podstawie: S. Chopra, P. Meindl, Supply Schain Management, Prentice Hall, 

Upper Saddle River, NY 2001, s. 391-393. 
404 Dell Computer Corporation (NASDAQ: DELL) – amerykańska korporacja zajmująca się produkcją 

komputerów oraz urządzeń peryferyjnych. Firma została założona w 1984 roku przez Michaela Della, 

wówczas studenta na University of Texas w Austin. Główna siedziba firmy mieści się w Round Rock  

w Teksasie. 
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wykorzystują coraz częściej Internet w procesach negocjacyjnych, prowadzących  

do ustalenia cen produktów i usług. 

Internet stworzył nowy model prowadzenia biznesu. Punktem wyjścia nowej 

elektronicznej gospodarki jest klient: dostrzeżenie jego potrzeb, umiejętność 

pozyskania i spożytkowania wiedzy o nim oraz stworzenie ścisłego  

z nim związku. Możliwości technologiczne, czyli rozszerzający się zasięg sieci 

globalnych i aplikacje multimedialne, umożliwiają wspieranie procesów klienta  

w sposób i w skali dotąd nieznanej
405

. 

Niezwykle dynamiczny wzrost obrotów odnotowano w ostatnim czasie  

w handlu B2B, a w przypadku wielu łańcuchów dostaw zastosowanie Internetu 

doprowadziło  do znacznej poprawy efektywności zarządzania łańcuchem. Takie 

firmy, jak. np. W.W. Grainger, Cisco Systems Inc., Dell czy Intel Corporation, były 

liderami w przenoszeniu wielu procesów łańcucha dostaw do cyberprzestrzeni. Tacy 

producenci oprogramowania, jak np. i2 Technologies, Ariba czy Commerce One 

dostarczają oprogramowanie i usługi, które pozwalają połączyć kupujących  

i sprzedających oraz zautomatyzować procesy zakupów w łańcuchu dostaw. 

E-biznes wiąże się ze znaczną poprawą efektywności zarządzania większością 

łańcuchów dostaw. Doprowadza do redukcji cen, wyższej produktywności  

i obniżenia kosztów osobowych. E-biznes i nowe technologie uruchamiają proces 

przesuwania funkcji – od produkcji aż po konsumpcję – przypisanych różnym 

ogniwom łańcucha dostaw. Dotyczy to takich funkcji przedsprzedażnych jak np.:  

• przygotowanie i dostarczenie informacji;  

• przyjęcie zamówienia; 

• określenie linii kredytowej;  

• zaakceptowanie formy płatności;  

• znalezienie produktu; 

• kompletacja zamówionych towarów;  

• dostawa i utrzymywanie zapasów.  

Każda z tych funkcji musi mieć wykonawcę w łańcuchu dostaw – producenta, 

hurtownika, detalistę, klienta czy inną firmę. Można wyeliminować jakieś ogniwo 

łańcucha, ale nie można wyeliminować świadczonych przez niego funkcji – muszą 

one być przejęte przez inne ogniwo łańcucha. 

Internet może być zatem wykorzystany w praktycznie wszystkich sferach 

łańcucha wartości (możliwości zastosowania technologii internetowych w łańcuchu 

wartości prezentuje rys. 2) i przyczynić się do lepszego zarządzania aktywami, 

relacjami z partnerami i obsługą klienta w łańcuchu dostaw, wywierając tym samym 

ogromny wpływ na jego konkurencyjność. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
405 J. Kordas, Struktura nowej ekonomii, „Strategie Biznesu” 2001, nr 2, s. 38-39.  
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Rysunek 2. Możliwości zastosowania technologii internetowych w łańcuchu wartości 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: K. Rutkowski, Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem 

dostaw w dobie gospodarki elektroniczne, Warszawa 2002, s. 23 

 

Aby zrozumieć, jak osiągnąć przewagę konkurencyjną w działalności 

internetowej, należy przyjrzeć się rozwojowi nowoczesnych technologii i systemów 

informatycznych. 

 

4. Nowoczesne technologie informatyczne 

 

Rozwój technologii internetowych w coraz większym stopniu umożliwia 

przebudowę dotychczasowych modeli działalności gospodarczej (rysunek 3, 

przedstawia ewolucję systemów informatycznych w zarządzaniu na przestrzeni lat 

1950-2000), zwłaszcza procesów wychodzących poza pojedynczą firmę. Rosnąca 

konkurencja i coraz bardziej wyrafinowane potrzeby klientów powodują,  

że konieczne jest zastosowanie nowych rozwiązań i narzędzi pozwalających  

na dążenie do doskonałości na wszystkich etapach przepływu informacji, materiałów  

i usług. 

Warunkiem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w działalności internetowej 

jest zarządzanie procesami w łańcuchu dostaw w czasie rzeczywistym. Służą temu 

systemy, które potrafią na bieżąco planować, harmonogramować i kontrolować 

realizację przyjętych założeń, zgodnych ze strategią i długoterminowymi celami 

przedsiębiorstwa. Na efektywne zarządzanie wszystkimi elementami łańcucha dostaw 

pozwalają m.in. wspomagane internetowo systemy typu SCM (Supply Chain 

Management) lub APS (Advanced Planning System). Wykorzystanie nowoczesnej 

technologii informatycznej, zwłaszcza Internetu, przez wszystkie ogniwa łańcucha 

dostaw stwarza zupełnie nowe – pod względem jakościowym – możliwości 

kształtowania tego łańcucha. Systemy SCM i APS wewnątrz firmy analizują  
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i koordynują kwestie związane z zaopatrzeniem, produkcją i dystrybucją,  

a zewnętrznie – integrują przedsiębiorstwo z klientami i dostawcami406
. 
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Rysunek 3. Ewolucja systemów informatycznych w zarządzaniu na przestrzeni lat 1950-2000 

Źródło: Opracowanie na podstawie literatury przedmiotu 

 

Z uwagi na różnice w nazewnictwie stosowanym przez dostawców systemów 

APS oraz systemów ERP warto zacząć od próby usystematyzowania spotykanych 
terminów w zakresie systemów zarządzania łańcuchem dostaw oraz zaawansowanego 
planowania.  

Skrót APS może być rozwinięty jako Advanced Planning & Scheduling, czyli 
zaawansowane planowanie i harmonogramowanie, lub jako Advanced Planning 

System – zaawansowane systemy planowania. Z reguły obie nazwy używane  
są zamiennie, chociaż pierwsza podkreśla raczej pierwotny obszar koncentracji APS 
na aspektach produkcyjnych, druga natomiast uwzględnia rozszerzenie tego obszaru 
również na dystrybucję. Niektórzy z dostawców, ze względów marketingowych lub  

w celu podkreślenia strategicznego znaczenia ich produktów dla firmy, swoje 
rozwiązania oferują pod nazwą systemów zarządzania łańcuchem dostaw – SCM 

Supply Chain Management
407. Stosuje się również podział systemów SCM na 

systemy planowania łańcucha dostaw SCP – Supply Chain Planning, oraz na systemy 

wykonawcze SCE – Supply Chain Exeution. Pierwsze z nich pokrywają się  
z tradycyjnym ujęciem APS, drugie zaś w większym stopniu akcentują dystrybucję 
oraz takie zagadnienia, jak zarządzanie magazynem, transport oraz gospodarka 

materiałowa.  
Trudno jednoznacznie rozgraniczyć APS, SCM, SCP i SCE, co powoduje,  

że decyzję co do wyboru rozwiązania dla danej firmy muszą poprzedzić zarówno 

                                                           
406 K. Rutkowski, Logistyka on-line, Zarządzanie łańcuchem dostaw…, s. 205-250. 
407 G. Kruse, Advanced Planning & Scheduling – Today's Hot Topic in Munufacturing Syitms, „Control”, 
październik 1999. 

SCM – Zarzadzanie Łańcuchem Dostaw (Supply Chain Management) 
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(Advanced Planning and Scheduling Systems) 
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szczegółowe rozpoznanie potrzeb biznesowych, jak i analiza funkcjonalności 

oferowanych rozwiązań. 
Przyjrzyjmy się teraz, jakie czynności wykonuje oprogramowanie  

do zarządzania łańcuchem dostaw. 

 

5. Czynności wykonywane przez oprogramowanie do zarządzania łańcuchem 

dostaw 
 

Oprogramowanie SCM jest najbardziej rozczłonkowaną grupą aplikacji.  

Na każdy z pięciu poniższych elementów: 
• planowanie, czyli strategiczny komponent SCM; 

• źródło, czyli dostawcy towarów i usług potrzebnych do wytworzenia własnych 

produktów lub świadczenia własnych usług (nie należy zapominać również  

o procesach zarządzania zapasami towarów i usług otrzymywanych  

od dostawców); 

• wytworzenie, czyli etap produkcji; 

• dostawa, czyli etap określany przez wielu jako „logistyka”; 

• zwroty, czyli etap radzenia sobie z ewentualnymi problemami w łańcuchu 

dostaw 

składają się dziesiątki konkretnych zadań, z których wiele obsługiwanych jest przy 

użyciu specjalnie dla nich stworzonego oprogramowania. Istnieją duże firmy 

programistyczne usiłujące zebrać wiele tych rozmaitych elementów w jeden spójny 

system, ale jak dotąd nikomu nie udało się stworzyć jakiegoś całościowego pakietu. 

Integracja takich różnorodnych programów komputerowych jest bardzo 

skomplikowana. Zapewne najlepszym podejściem jest podział programów  

na te pomocne w planowaniu łańcucha dostaw oraz te obsługujące wykonanie 

poszczególnych jego etapów. 

Oprogramowanie do planowania łańcucha dostaw (Supply Chain Planning – 

SCP) wykorzystuje algorytmy matematyczne, pomagające zwiększyć płynność  

i wydajność łańcucha dostaw, a także zmniejszać stany zapasów. Absolutnie 

koniecznym warunkiem precyzji planowania w łańcuchu dostaw jest rzetelna 

informacja. Jeżeli firma produkuje np. pakowane dobra konsumpcyjne, nie powinna 

spodziewać się jakiejś szczególnej precyzji w działaniu aplikacji planujących, jeśli 

nie będzie w stanie dostarczyć im dokładnych i aktualnych danych o zamówieniach 

od detalistów, o wielkości sprzedaży detalicznej, zdolnościach produkcyjnych  

i możliwościach dostaw. Istnieją aplikacje służące planowaniu wszystkich pięciu 

wymienionych etapów łańcucha dostaw. Zapewne najcenniejsze z nich (a także 

najbardziej skomplikowane i podatne na omyłki) są aplikacje do planowania popytu, 

określające wielkość produkcji wystarczającą do zaspokojenia popytu ze strony 

rozmaitych klientów. 

Oprogramowanie pomocne w realizacji łańcucha dostaw (Supply Chain 

Execution – SCE) ma za zadanie automatyzację poszczególnych etapów tego 

łańcucha. Oprogramowanie to może być całkiem proste, umiejące jedynie kierować 

zamówienia z zakładów produkcyjnych do właściwych dostawców surowców czy 

produktów niezbędnych w produkcji.  

Należy zastanowić się teraz, czy wdrożenie oprogramowania SCM powinno 

zostać poprzedzone wdrożeniem oprogramowania ERP. Niewątpliwie tak, bowiem 
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system zarządzania łańcuchem dostaw – SCM (Supply Chain Management) wymaga 

informacji, które występują w największej ilości właśnie w systemach ERP. 

Teoretycznie dałoby się wyselekcjonować wszystkie informacje potrzebne 

aplikacjom SCM z systemów opracowanych przez same firmy na własne potrzeby  

(w większości firm oznaczałoby to istny zalew wydruków z Excela), ale już 

zapewnienie szybkiego spływu rzetelnie obrobionych danych ze wszystkich działów 

firmy może okazać się zadaniem skomplikowanym. System ERP jest potężnym 

narzędziem integrującym całość informacji w ramach jednej aplikacji, zaś 

poszczególnym aplikacjom SCM dobrze służy jedno ogromne źródło aktualnych 

danych. Firmy, które usiłowały wdrożyć aplikację SCP, w większości cieszą się,  

iż wcześniej zainstalowały sobie systemy ERP. 

Aplikacje SCP nie są w zbyt wielkim stopniu zależne od informacji 

gromadzonych na obszarze całej firmy, tak więc decyzje o ich stosowaniu 

podejmowane są raczej niezależnie od decyzji dotyczących ERP. Niemniej jednak 

należy oczekiwać, że aplikacje SCP będą się w jakiś sposób musiały komunikować  

z systemem ERP. Ważne jest, by programy SCE chciały współpracować z Internetem 

i ERP bądź aplikacjami SCP, jako że Internet będzie napędzał popyt na informację 

zintegrowaną. Na przykład jeśli firma zechce utworzyć witrynę do komunikacji  

z klientami i dostawcami prezentującą aktualną informację o zamówieniach, 

płatnościach oraz o stanach produkcji i dostaw, będzie musiała jednocześnie 

wyciągać dane z aplikacji SCE, SCP i ERP. 

Przyjrzyjmy się teraz, na czym polega szeroko rozumiana współpraca  

w łańcuchu dostaw. 

 

 

6. Współpraca w łańcuchu dostaw 

 

Zanim nastał Internet, zwolennicy oprogramowania SCM mieli ambicje  

co najwyżej przewidywać wielkość popytu oraz poprawić płynność działania swoich 

łańcuchów dostaw. Dziś, przynajmniej w teorii, mogliby połączyć swój łańcuch 

dostaw z podobnymi łańcuchami swoich dostawców i klientów, tworząc jedną 

ogromną sieć, dzięki której wszyscy jej uczestnicy zoptymalizowaliby swoje koszty  

i do maksimum wykorzystali nadarzające się okazje do robienia interesów. Stąd 

właśnie wzięła się niezwykła ekspansja rozwiązań B2B, opartych  na przekonaniu, że 

wszyscy robiący ze sobą interesy mogą tworzyć zgodnie współpracujące ogniwa  

w jednym systemie. 

Powoli idea ta przeradza się w rzeczywistość. W niektórych branżach 

zanotowano ogromny postęp we wdrożeniu jej w życie. Można tu wymienić 

chociażby branże pakowanych dóbr konsumpcyjnych (firmy produkujące dla 

supermarketów i aptek), high-tech czy motoryzacyjną. Jeśli spytać liderów w tych 

branżach, co takiego spodziewają się osiągnąć w bliższym czasie poprzez 

usprawnienie swoich łańcuchów dostaw. Odpowiedź pada tylko jedna: chodzi o 

większą otwartość. W większości branż łańcuch dostaw można przyrównać do 

wielkiej gry w karty. Poszczególni gracze nie chcą pokazywać, jakie karty mają w 

ręce, bowiem nie ufają innym graczom. Jednak gdyby swoje karty wyłożyli na stół, 

wszyscy odnieśliby korzyści. Dostawcy nie musieliby zastanawiać się, ile surowców 

powinni zamówić, a producenci nie byliby zmuszeni zamawiać u dostawców 
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nadmiernych ilości towarów w obawie przed brakami w zaopatrzeniu w przypadku 

nagłego wzrostu popytu na ich produkty. Z kolei detaliści mieliby mniej 

opustoszałych półek w swoich sklepach, gdyby dzielili się z producentami informacją 
o sprzedaży produkowanych przez nich towarów we wszystkich punktach sprzedaży. 
Internet umożliwia takie wykładanie kart na stół, ale na przeszkodzie otwartości stoi 
odwieczna nieufność i brak koordynacji w poszczególnych branżach. 

Rozpatrzmy współpracę w łańcuchu dostaw na przykładzie branży 
pakowanych dóbr konsumpcyjnych. Żadna firma nie zrobiła więcej, aby przybliżyć 
samo pojęcie łańcucha dostaw zwyczajnym konsumentom niż Wal-Mart

408
 i Procter  

&Gamble
409. Gdy firmy te nawiązywały współpracę w latach osiemdziesiątych, 

przedsiębiorstwa handlu detalicznego nie zwykły dzielić się zbyt szczodrze 
informacjami z producentami. Wtedy jednak ci dwaj giganci rynkowi opracowali 

system komputerowy, łączący P&G z centrami dystrybucyjnymi Wal-Martu. Gdy 

stan zapasów produktów P&G zaczynał się niebezpiecznie zmniejszać w centrach 
dystrybucyjnych, system automatycznie powiadamiał P&G o konieczności wysyłki 
większej ilości produktów. W niektórych przypadkach system ten rozciąga się nawet 
na pojedyncze sklepy sieci Wal-Mart, umożliwiając P&G śledzenie stopnia 
zapełnienia półek w czasie rzeczywistym poprzez satelity wysyłające do fabryk 
informację za każdym razem, gdy kasjerka przepuści jakiś produkt P&G przez 
czytnik kodu kreskowego. 

Mając w ręku tego rodzaju aktualną w czasie rzeczywistym informację, P&G 
wie, kiedy należy wyprodukować, dostarczyć i wyeksponować więcej swoich 
wyrobów w sklepach Wal-Mart. Firma nie musi już przechowywać góry towarów  
w magazynach, oczekując na zamówienia od swego partnera handlowego. 

Automatyzacją objęte są też fakturowanie i płatności. Cały ten system oszczędza 
P&G tak wiele czasu, przestrzeni magazynowej i kosztów realizacji zamówień,  
że firma ta może sobie pozwolić na oferowanie Wal-Martowi „codziennie niskich 
cen” bez szkody dla swej kondycji finansowej.  

Inną firmą słynącą z daleko idącej współpracy w łańcuchu dostaw jest Cisco 
Systems

410, produkująca sprzęt umożliwiający podłączenie się do Internetu. Cisco 
korzysta z usług wielkiej liczby dostawców komponentów, dystrybutorów  
i podwykonawców podłączonych do extranetu Cisco i tworzących wirtualny łańcuch 
dostaw w systemie just-in-time

411. Gdy klient wchodzi na stronę Cisco i zamówi jakiś 
typowy produkt firmy, na przykład router, informacja o zamówieniu z miejsca trafia 

do producentów płyt obwodów scalonych, dystrybutorzy otrzymują polecenie 

                                                           
408 Wal-Mart Stores, Inc. – amerykańska sieć supermarketów założona w 1962 roku przez Sama 

Waltona, będąca w 2010 roku największym na świecie sprzedawcą, licząc wg przychodów. Ma swoją 
siedzibę w Bentonville w stanie Arkansas w USA. 
409 Procter & Gamble Co. (P&G, NYSE: PG) to globalna grupa kapitałowa mająca swoją siedzibę  
w Cincinnati, Ohio, USA. Wytwarza dobra konsumpcyjne, głównie kosmetyki i środki higieny osobistej. 
Jej wartość szacuje się na ok. 63,1 miliarda USD, co czyni ją jednym z największych przedsiębiorstw 
świata. Zatrudnia 127 tysięcy pracowników. 
410 Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) – amerykańskie przedsiębiorstwo informatyczne, jedno  
z największych w branży. 
411 Just-in-time (JIT) (ang. dokładnie na czas) – strategia zarządzania zapasami stosowana w celu 
usprawnienia zwrotu inwestycji poprzez redukcję poziomu zapasów w całym procesie produkcyjno-

magazynowym i związanymi z nim kosztami. 
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dostawy potrzebnych komponentów routera produkowanych przez inne firmy  

(np. zasilaczy), zaś podwykonawcy Cisco – produkujący podzespoły (np. podstawy 

montażowe) lub składający gotowy produkt – od razu wiedzą, że będzie 

zapotrzebowanie na pracę, bowiem też są zalogowani do extranetu Cisco  

i podłączeni do systemów realizacji produkcji tej firmy. Wkrótce po tym, jak 

podwykonawcy pobiorą swoje zamówienia z extranetu, system ten zaczyna 

przeszukiwać linie produkcyjne i upewniać się, czy wszystko jest w porządku. 

Pracownik na linii montażowej opatruje każdy router kodem kreskowym, skanuje go, 

po czym wpina w montowane urządzenie kable symulujące typowe podłączenie sieci 

korporacyjnej. Jeden z tych kabli łączy urządzenie z automatycznym systemem 

testowania Cisco, który kojarzy dany kod kreskowy z konkretnym zamówieniem,  

a następnie przegląda montowany router, by upewnić się, że sprzęt wyposażony jest 

we wszystkie porty i pamięci, jakich zażyczył sobie klient. Dopiero i tylko wtedy, 

gdy system upewni się, że wszystko jest w najlepszym porządku, program Cisco 

ujawnia nazwisko bądź nazwę oraz adres klienta, co umożliwia podwykonawcy 

zdjęcie routera ze swej linii produkcyjnej i jego wysyłkę. 

Nie ma tu żadnych magazynów, zapasów czy papierowych faktur, tylko dobrze 

zaimplementowany program komputerowy, automatycznie przepatrujący cały 

łańcuch dostaw Cisco jednocześnie i w czasie rzeczywistym. Łańcuch ten sam sobą 

zawiaduje, dopóki nie wystąpi problem. Dopiero wtedy system potrzebuje interwencji 

człowieka. 

Wadą tego rodzaju systemów do niedawna było to, że nie były one nigdy 

poddane próbie w ciężkich czasach. Sieć Cisco projektowana była z myślą  

o ogromnej ekspansji firmy. Rozproszenie procesu decyzyjnego jest wspaniałym 

rozwiązaniem pod warunkiem, że decyzje dotyczą głównie rosnącej produkcji  

i sprzedaży. Cisco i jej sieć okazały się zupełnie nieprzygotowane na załamania 

gospodarcze. Gdy popyt na produkty firmy spadł, musiało minąć sporo czasu, zanim 

„pozakręcano wszystkie kurki” w skomplikowanej maszynerii systemu. Cisco  

i partnerzy firmy w łańcuchu dostaw nagle nie mieli co robić z mnóstwem zbędnych 

zapasów, podobnie zresztą jak większość dużych firm produkcyjnych sektora high-

tech. Specjaliści Cisco musieli się bardzo starannie przyjrzeć mechanizmom 

planowania łańcucha dostaw. Oprogramowanie SCP zdecydowanie lepiej sobie radzi  

z zarządzaniem wzrostem niż z przeciwdziałaniem dekoniunkturze. 

 

7. Przeszkody, jakie można napotkać podczas instalacji oprogramowania SCM 
 

Automatyzacja łańcucha dostaw jest tak wyjątkowo trudna i skomplikowana, 

ponieważ wykracza poza strukturę jednej firmy. Jego uczestnicy muszą zmieniać 

swoje nawyki. Jedynie najwięksi i najpotężniejsi producenci są w stanie wymusić  

na dostawcach potrzebne radykalne zmiany. Większość firm musi swoich partnerów 

do nich przekonać. Ponadto cele przyświecające firmom wdrażającym SCM mogą 

stanowić zagrożenie dla współpracujących z nimi dostawców. Na przykład decydując 

się na współpracę z Wal-Martem, firma P&G musiała podjąć  

się zarządzania zapasami, czym tradycyjnie zajmowały się na rynku firmy handlu 

detalicznego. Wal-Mart jest na tyle potężnym partnerem, że mógł sobie pozwolić  

na tego rodzaju żądanie, ale też i dał P&G coś w zamian, a mianowicie lepszy wgląd 

w zapotrzebowanie Wal-Mart na towary P&G, co pozwoliło tej firmie usprawnić ich 
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produkcję. Pozyskanie partnerów w łańcuchu dostaw do współpracy wymaga 

kompromisów i gotowości do niesienia pomocy w osiąganiu również ich celów. 

Nie tylko zewnętrznych partnerów trudno jest nakłonić do stosowania 

systemów SCM. Pracownicy firm wdrażających te systemy również przyzwyczajeni 

są do załatwiania spraw przez telefon, faks i przy użyciu notatek. I najpewniej będą 

chcieli dalej tak działać. Jeśli nie uda się ich przekonać, że coś zyskają, posługując się 

nowym systemem, z łatwością znajdą sposoby jego obejścia. 

Firmy usiłujące przekonać swoich pracowników do wdrożenia 

oprogramowania SCM muszą zdawać sobie sprawę z konieczności ich przygotowania 

do tego procesu. Nowe systemy SCM przetwarzają dane tak, jak zostały do tego 

zaprogramowane, ale w ciągu pierwszych miesięcy po uruchomieniu nie są w stanie 

przetworzyć historii firmy i stosowanych przez nią procesów. Pracownicy zajmujący 

się planowaniem i prognozowaniem muszą zdać sobie sprawę, że pierwsze dane 

generowane przez system mogą wymagać pewnej korekty. Jeśli pracownicy ci nie 

zostaną o tym uprzedzeni, mogą uznać system za bezwartościowy. Specjaliści 

przestaną ufać systemowi i będą pracować wyłącznie w oparciu o swoje własne dane. 

Dopiero udoskonalenie systemu może przywrócić to zaufanie
412

. 

 

8. Wpływ rozwoju e-biznesu na integrację łańcucha dostaw   
 

W związku z rozwojem gospodarki elektronicznej pojawiło się 

zapotrzebowanie na nowe rozwiązania systemów informatycznych zarządzania  

w zakresie ich rozbudowy i integracji. Zintegrowany system informatyczny  

to najbardziej zaawansowana klasa systemów informacyjnych wspomagających 

zarządzanie w przedsiębiorstwach i instytucjach. System ten optymalizuje procesy 

zarówno wewnętrzne, jak i zachodzące w najbliższym otoczeniu poprzez oferowanie 

gotowych narzędzi. Narzędzia te służą do automatyzacji wymiany danych pomiędzy 

działami przedsiębiorstwa oraz pomiędzy przedsiębiorstwem a innymi podmiotami 

biznesowymi z jego otoczenia (np. kooperantami, dostawcami, odbiorcami, bankami, 

urzędami skarbowymi). P. Adamczewski stwierdza: „Dynamiczna ewolucja 

rozwiązań informatycznych nie mogła ominąć również systemów ERP i – pomimo 

braku formalnej specyfikacji architektury – od pewnego czasu w użyciu jest termin 

systemy ERP II dla podkreślenia znaczenia technologii internetowych mających  

w nich kluczowe znaczenie. Oznacza to otwarcie się takiego systemu na otoczenie nie 

poprzez eksport/import danych, lecz prawdziwą wymianę danych on-line  

za pośrednictwem zrozumiałego przez wszystkie systemy języka XML – np. 

zamówienie zakupu w jednym systemie będzie automatycznie pojawiać się jako 

zamówienie sprzedaży w systemie dostawcy”
413

. Powstała potrzeba udoskonalania 

tradycyjnych obszarów systemów zintegrowanych, tj. planowanie produkcji, 

optymalizacja sprzedaży, w kierunku budowy portali korporacyjnych obejmujących 

również systemy CRM, SCM, systemy wspomagania decyzji business intelligence, 

systemy zarządzania wiedzą, procesami biznesowymi, prowadzenia zdalnych 

                                                           
412 Na podstawie: Ch. Koch, tłumaczenie A. Lewandowski, Zarządzanie łańcuchem dostaw – jak to 

ugryźć? Magazyn Top Menedżerów,  

http://ceo.cxo.pl/artykuly/26907/Zarzadzanie.lancuchem.dostaw.jak.to.ugryzc.html [dostęp: 03.05.2011]. 
413 P. Adamczewski, Systemy ERP II jako wsparcie e-biznesu,  

http://www.pwi.edu.pl/upload/files/adam.doc [dostęp: 08.02.2011]. 
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szkoleń, aż wreszcie do obsługi systemów ecommerce, których integracja  

z systemami ERP jest wyraźnie wymagana
414

. Przykładem dostawcy tego typu 

rozwiązań jest firma SAP AG, która dla klientów systemu ERP oferuje rozwiązania 

zapewniające dodatkową funkcjonalność, tj. mySAP CRM, mySAP BI (Business 

Intelligence), mySAP EP (Enterprise Portal).  

Oprócz rozwoju systemów CIM wraz z CAD/CAM wykorzystywanych 

wewnątrz przedsiębiorstwa do obsługi i integracji procesów wewnętrznych
415

 mamy 

do czynienia z rozwojem systemów CRM i SCM w powiązaniu z systemami  

e-biznesowymi. Nowe kierunki rozwoju systemów informatycznych wiążą się  

z wykorzystaniem możliwości sieci Internet i nowoczesnych technologii portali 

korporacyjnych. Możemy zatem wyróżnić przede wszystkim elektroniczne systemy 

zarządzania relacjami z klientami (eCRM) i elektroniczne systemy zarządzania 

łańcuchem dostaw (eSCM). 

Rozwój e-biznesu i Internetu i rozpowszechnienie portalu korporacyjnego 

spowodowały, że integracja łańcucha dostaw w warstwie technologicznej odbywa się 

coraz częściej właśnie przez Internet. Dzięki systemowi eSCM, czyli elektronicznemu 

zarządzaniu łańcuchem dostaw, możliwe jest stworzenie dynamicznie 

rekonfigurowanych łańcuchów dostaw, czyli tzw. chwilowych łańcuchów dostaw, 

które powstają na potrzeby nawet pojedynczych transakcji indywidualnych klientów. 

Szeroko rozumiany e-biznes wywiera coraz większy wpływ na strategie 

konkurowania przedsiębiorstw. Nowe kierunki rozwoju i przyszłość zintegrowanych 

systemów zarządzania to: 

• e-procurement (elektroniczne zakupy). Wszędzie tam, gdzie popyt spotyka się  

z podażą przy wykorzystaniu Internetu, mówi się o elektronicznych rynkach  

(e-marketplaces). Elektroniczne rynki mogą dotyczyć usług i produktów. Mogą 

być to rynki wertykalne (jeden sektor) lub horyzontalne (ogólny dostęp). Każde 

przedsiębiorstwo może także na swoich stronach stworzyć elementy 

elektronicznych rynków z informacjami o poszukiwanych towarach lub usługach. 

Można także organizować elektroniczne przetargi zakupu lub po prostu 

dokonywać zakupów przez Internet. Ocenia się, że skumulowane oszczędności 

wynikające z elektronicznych zakupów osiągają nawet 50%. Oczywiście wysokie 

koszty opracowania i wdrożenia modułu e-procurement powodują, że jeszcze 

długo firmy trwać będą przy tradycyjnych metodach zakupu. Duże oszczędności 

przynoszą one tylko w globalnych koncernach; 

• e-commerce (elektroniczna sprzedaż). Dana firma wdraża moduł e-commerce  

i integruje go ze swoim systemem. Klient w czasie rzeczywistym może sprawdzić 

dostępność produktu, otrzymuje odpowiednią informację o statucie jego 

zamówienia, a co najważniejsze – zamówienie wędruje bezpośrednio do 

realizacji, bez potrzeby ponownego wprowadzania do systemu. Najbardziej 

widocznymi korzyściami z użytkowania systemu są: eliminacja przygotowywania 

i wysyłania dokumentów w sposób tradycyjny, poprawa wiarygodności danych, 

skrócenie czasu realizacji zamówień i zmniejszenie poziomu zapasów, obniżenie 

kosztów operacji, zwiększenie efektywności systemu; 

                                                           
414 Na podstawie: T. Kasprzak (red.), W kierunku rozszerzonego przedsiębiorstwa. Analiza sektorowa 

rozwoju ICT w Polsce, Difin, Warszawa 2006. 
415 Na podstawie: E. Kolbusz, W. Olejniczak, Z. Szyjewski, Inżynieria systemów informatycznych  

w egospodarce, PWE, Warszawa 2005. 
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• Internet Supply Chain Management (e-SCM). Zastosowanie eSCM stanowi 

alternatywę dla tradycyjnych systemów zarządzania łańcuchem dostaw.  

W przypadku eSCM mamy do czynienia z pewną wartością dodaną, efektem 

synergicznym połączenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie systemów 

zarządzania z ich elektronizacją. Podstawowymi elementami eSCM są: 

• eHandel – sprzedaż produktów indywidualnym klientom  

za pośrednictwem Internetu; 

• eProdukcja – wsparcie produkcji materialnej przedsiębiorstwa przez 

outsourcing i wymianę informacji w zintegrowanych systemach 

informatycznych współpracujących jednostek; polega (w zależności od 

specyfiki przedsiębiorstwa) na zastosowaniu maszyn sterowanych 

numerycznie, informatycznych systemów zarządzania produkcją, 

systemów elektronicznej identyfikacji produktów itp.; 

• eLogistyka – koordynowanie i integracja działań logistycznych  

za pośrednictwem Internetu; 

• ePlanowanie – współpraca w planowaniu na każdym odcinku łańcucha 

dostaw, odbywająca się poprzez Internet; 

• eZaopatrzenie – pozyskiwanie towarów i usług przy użyciu 

elektronicznych katalogów zamieszczanych w Internecie; 

• eProjektowanie – wspólne prowadzenie prac nad nowościami przez kilku 

partnerów przy użyciu Internetu w celu szybszego wprowadzania 

produktów na rynek. 

Dzięki eSCM uzyskuje się m.in.: usprawnienie kontaktów z klientami, 

dostawcami i siecią sprzedaży, obniżenie kosztów operacyjnych, obniżenie kosztów 

obsługi przed- i posprzedażnej, skrócenie czasu reakcji na zmiany popytu rynkowego, 

wzrost lojalności klientów przez zacieśnianie współpracy, obniżenie kosztów 

sprzedaży dzięki wprowadzeniu nowych kanałów dystrybucji, zwiększenie 

dostępności produktów. 

 

Podsumowanie 

 

Rola e-biznesu w zarządzaniu łańcuchem dostaw związana jest z systemami 

informatycznymi zarządzania, które mają ścisły związek ze stale rosnącym rozwojem 

technologii informatycznych i komunikacyjnych. Biznes zmienia swoją postać, 

przekształcając się z tradycyjnej formy na biznes elektroniczny. Zainteresowanie  

w kierunku wdrożeń nowoczesnych rozwiązań biznesowych płynące ze strony 

przedstawicieli różnych branż stanowi dowód na istnienie potrzeby rozważań 

teoretycznych i praktycznych nad rozwojem biznesu elektronicznego. Biznes 

elektroniczny lub e-biznes (ang. electronic business) oznacza realizację działalności 

gospodarczej przedsiębiorstw za pośrednictwem szeroko dostępnej sieci rozległej,  

np. Internetu
416

.  

Należy pamiętać, iż biznes elektroniczny jest związany ze zmianą strategii 

biznesu, zmianą struktury organizacyjnej, zmianą struktury łańcucha dostaw  

i wykreowaniem wirtualnej przestrzeni, w której możliwe jest osiąganie realnych 

zysków. Rozwojowi biznesu elektronicznego towarzyszy równocześnie rozwój 

                                                           
416 H. Sroka (red.), Strategie i metodyka budowy…, s. 193. 
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technologiczny rozwiązań informatycznych i sieciowych, integracja 
dotychczasowych i nowych systemów informatycznych zarządzania, a także zmiana 
podejścia do strategii informatyzacji w organizacji. 

Jeśli firma chce poznać zalety pełnego wykorzystania e-biznesu, musi 

rozumieć podstawowe różnice między zastosowaniem Internetu a tradycyjnymi 

kanałami przepływu informacji, produktów i funduszy. Musi umieć zidentyfikować 

wartość tworzoną poprzez zastosowanie Internetu, zanim zdecyduje się na odejście  

od tradycyjnych rozwiązań. 

Zastosowanie Internetu w zarządzaniu procesami w łańcuchu dostaw przynosi 

następujące podstawowe korzyści firmie
417

: 

• poprawę koordynacji w łańcuchu dostaw poprzez dzielenie się informacjami; 

• zwiększenie przychodów firmy; 

• możliwości redukcji kosztów; 

• zaoferowanie bezpośredniej sprzedaży klientom; 

• zapewnienie 24-godzinnego dostępu z każdego miejsca; 

• agregację informacji z różnych źródeł; 

• zapewnienie personalizacji i customizacji informacji; 

• kompresję czasu reagowania na sygnały rynkowe; 

• zastosowanie elastycznych i zróżnicowanych systemów cenowych; 

• ułatwienia w efektywnym transferze funduszy. 

Badacze gospodarczy zaobserwowali już wcześniej, że zanim nowe 

technologie zademonstrują w pełni swój pozytywny wpływ, musi upłynąć pewien 

czas, w którym ludzie dostosują się do możliwości tych technologii, same zaś 

technologie ulegną takim przekształceniom, które uczynią je bardziej przyjaznymi dla 

użytkowników. Każda nowa rewolucyjna technologia do rozwinięcia pełnego 

potencjału potrzebuje wielu usprawnień, technologii wspomagających i zmian 

organizacyjnych.  

E-biznes rośnie w imponującym tempie wraz ze wzrostem technologicznym. 

Jest to spowodowane powszechnym i skutecznym stosowaniem narzędzi 

internetowych, przede wszystkim przez małe i średnie firmy. Wynika to z faktu,  

że e-biznes z samodzielnego tworu staje się narzędziem pomagającym 

przedsiębiorstwom docierać do odległych rynków i klientów, wspomagać walkę o ich 

pozyskanie i utrzymanie, komunikować się z partnerami z łańcucha dostaw, obniżać 

koszty i podwyższać przychody, a w efekcie stwarzać warunki do utrzymania się   

i zwycięstwa w bezwzględnej walce konkurencyjnej na współczesnych rynkach.  

Branża internetowa staje się dojrzała, a większość specjalistów wydaje się być 

także zgodnych, że pojęcia e-commerce i e-biznes, jak również e-logistyka, tracą 

swój dotychczasowy sens, ponieważ handel i transakcje elektroniczne stają się 

naturalną częścią biznesu.  
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THE ROLE OF E-BUSINESS IN SUPPLY CHAIN 

MANAGEMENT 

 
Summary: The paper highlights the fact that the rapid progress in the development of information 

technology, globalization of operations and increasingly demanding customers to chart a new way  

of doing business. In has been emphasized that the Internet enables, and also forces the reorganisations 

of structures and ways of functioning of companies. In his the notes that e-business is associated with 

significant improvements in management efficiency and the majority of supply chains leads to a price 

reduction, higher productivity and lower personnel costs of companies. However, the condition for 

achieving a competitive advantage in e-business is the management processes in the supply chain in real 

time. The article presents systems that can keep the plan, schedule and monitor the implementation of the 

assumptions that are consistent with the strategy and long-term corporate goals. The author shows that 

the use of modern information technology, especially the Internet, through all the supply chain creates an 

entirely new – in terms of quality – possibility of formation of this chain. The author stresses that the 
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development of e-business and the Internet resulted in the integration of supply chain layer technology is 

increasingly being just over the Internet. Thanks to the eSCM, which is an electronic supply chain 

management, it is possible to create dynamically reconfigurable supply chains, i.e. instantaneous supply 

chains, which arise  even for individual transactions of individual customers.  In summary, the author 

shows the benefits achieved by the use of company Internet process management in the supply chain. 

 

Key words: e-business, supply chain management, information technology, information systems, 

planning systems, B2B, B2C, ERP, CRM, CSM, eCSM, e-economy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


