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Informacijska podpora distribuciji gotovih vozil
Hitre spremembe trga zahtevajo hitre in pravilne reakcije tako posameznih podjetij kot
tudi celotne oskrbne verige. Odločitve naj temeljijo na pravih in pravočasnih
informacijah. Ključna smer razmišljanja je gradnja sposobnosti učinkovitega odzivanja
na pričakovanja kupcev (ECR – Efficient Consumer Response). V središče naše
raziskave je postavljena teza, da sodobna informacijska orodja omogočajo podporo
poslovanju v realnem času (RTE – Real Time Enterprise) in s tem učinkovito
upravljanje oskrbne verige (SCM – Supply Chain Management). V nalogi bomo
raziskali in predlagali moţnosti izboljšav informacijske podpore distribucije gotovih
vozil. Osredotočili se bomo na operativno delo logistično distribucijskega centra, ki ga
upravlja zunanji ponudnik logističnih storitev (3PL – Third Party Logistics).
Prave informacije v pravem trenutku so ključ do pravih poslovnih odločitev. Odločanje
na osnovi pravih dejstev omogoča inteligenco, moţgane poslovanja, informacijske
rešitve pa predstavljajo ţivčni sistem, ki poganja mišice – logistiko obvladovanja
pretoka blaga.
Ključne besede: oskrbna veriga, avtomobilska industrija, zunanje izvajanje logistike,
informacijska tehnologija
Information support for finished vehicle distribution
Customer needs are changing fast. Companies as far as whole supply chain needs to
take fast decisions to react according to changing market demands. Decissions must be
based on exact and on-time informations to be able to react in right direction (ECR –
Efficient Consumer Response). We believe nowdays information technologies enables
companies to manage supply chain efficiently (SCM – Supply Chain Management).
Our research will challange information sollutions for automotive industry – finished
car distribution. Focus of our research will be made on needs of distribution center of
Third Party Logistics Provider (3PL – Third Party Logistics).
Rigft information in right moment are presenting key to right decissions. Business
Intelegence represent brains, information solutions represent nerveous system running
logistics operations

Key words: Supply chain, Automotive Industry, Third Party Logistics, Information
Technology
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UVOD
Predstavitev problema
Edina stalnica na trgu so spremembe – višja kakovost, večja raznolikost ponudbe
izdelkov in storitev, najpogosteje ob niţjih cenah storitev in izdelkov. Zato v sodobnem
času ne zmaguje niti najboljši produkt, niti najboljše podjetje, temveč h kupcu
usmerjena (Customer Centric) oskrbna veriga, ki se hitro prilagaja zahtevam trga.

Podjetja gradijo sodelovanja s specializiranimi partnerji, ki naj kot tesno integrirani
členi gradijo vrhunsko oskrbno verigo (SCM – Supply Chain Management). Vsi členi
tudi neprestano optimizirajo procese, organizacijo in modele sodelovanja. Uspešna
globalna podjetja skupaj s partnerji gradijo vitke in agilne oskrbovalne verige, katerih
povezovalni člen vse pogosteje postajajo specializirani ponudniki logističnih storitev
(3PL – Third Party Logistics Providers). Ključna smer razmišljanja je gradnja
sposobnosti učinkovitega odzivanja na pričakovanja kupcev (ECR – Efficient Consumer
Response).
Avtomobilska industrija sodi med najrazvitejše branţe. Zanesljivi izdelki, tesno
integrirane povezave mreţe dobaviteljev, kooperantov, partnerjev, serviserjev,
distributerjev in prodajalcev sestavljajo celoto, ki neprestano izboljšuje kakovost in
hitrost oskrbe ter hkrati zniţuje stroške poslovanja, posledično pa tudi cene proizvodov.
Kakovostna dobava sestavnih delov in gotovih vozil ob ravno pravem času (JIT – Just
In Time) predstavlja enega ključnih dejavnikov uspeha sinhrone oskrbe in v končni fazi
odločilno vpliva na zadovoljstvo kupcev, stroške oskrbne verige in uspešnost
poslovanja kot celote. Izziv je večplasten

in Shonsleben (2004, str. 286) pri tem

poudarja, da JIT koncept zajema skupek metod in tehnik usmerjenih v povečanje
zmoţnosti kratkih dobavnih rokov.
Področje izvajanja logističnih procesov se kaţe kot izredna poslovna priloţnost
specializiranih 3PL ponudnikov. Med njihove ključne prednosti lahko štejemo:
obvladovanje specifičnih znanj, najboljših praks in vizije razvoja;
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visoko razpoloţljivost specializiranih virov (distribucijski centri, transportne
kapacitete, delovna sila);
izvajanje storitev z dodano vrednostjo (pakiranje, sestavljanje);
sposobnostjo prilagajanja virov;
obvladovanje geografskih izzivov.
S pravim pristopom lahko potencialnim odjemalcem zagotovijo konkurenčne prednosti
vse do nivoja posegov v vozila, kot je na primer sestavljanje ali popravilo.
Lahko bi dejali, da informacijski sistemi predstavljajo ţivčni sitem, hrbtenjačo, ki
omogoča delovanje – obdelavo, izmenjavo in sledenje ogromnih količin logističnih
podatkov in ostalih informacij za potrebe izvajanja aktivnosti, materialnega in
finančnega pretoka. V času informacijske (r)evolucije, e-ekonomije pa lahko
informacijske rešitve ponudijo več, ne le platformo za laţje sodelovanje, temveč
gonilno silo razvoja sodelovanja celotne oskrbne verige. Potreben je sodoben način
razmišljanja, organiziranja in poznavanje prednosti posameznih informacijskih
tehnologij, premišljen pristop k informatizaciji in vzdrţevanju rešitev (glej sliko 1).

Slika 1: Trendi sodobnih oskrbnih verig

Vir: AT Karney, osebna predstavitev, b.d.

Ponudniki logističnih storitev stremijo k optimalnim informacijskim sistemom, ki naj
omogočajo urejenost procesov, konkurenčne prednosti in platformo za dolgoročni
razvoj podjetja. Postavlja se vprašanje izbire konceptov, tehnologij in implementacije v
realno poslovno okolje, ki se razlikuje od oskrbne verige do oskrbne verige, od podjetja
do podjetja, od lokacije do lokacije. Ocenjujemo pa, da so osnovni cilji uporabe
informacijskih tehnologij naslednji:
višja konkurenčnost;
krajši poslovni cikli;
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večja avtomatizacija poslovanja;
večja vrednost informacij;
nove oblike organizacije:
povezovanje in uvajanje svetovnih standardov.
Debelak (osebna komunikacija, 10. februar 2010) meni, naj predlagane rešitve temeljijo
na trenutnih in projekcijah prihodnjih potreb, izračunu investicije in skupnih stroških
lastništva (TCO – Total Cost Of Ownership), če pa je le mogoče, pa

tudi oceni

povratka investicije (ROI – Return Of Investment).

Določitev ciljev, namena in poti za reševanje problema
V nalogi se lotevamo moţnosti izboljšav informacijske podpore operativnega dela
distribucije gotovih vozil v logističnem centru. Raziskujemo in primerjamo uporabnost
sodobnih informacijskih tehnologij, kot so tehnologije črtne kode (Bar Code based
systems), radiofrekvenčne identifikacije (RFID – Radio Frequency Identification),
govora in glasovnega vodenja (Voice Picking Systems), locirnih sistemov v realnem
času (RTLS – Real Time Location System), sistemov za elektronsko izmenjavo
podatkov (EDI – Electronic Data Interchange) in druge.
Namen naloge je raziskati in predlagati moţnost specializiranemu ponudniku globalnih
logističnih storitev, ki upravlja avtomobilski terminal. Predlagana informacijska orodja
in rešitve naj imajo naslednje lastnosti:
odprtost oziroma zmoţnost povezljivosti v različne informacijske sisteme;
zmoţnost prilagajanja specifičnim procesom in načinom dela;
zanesljivost in preprostost uporabe v zahtevnih okoljih;
zdruţljivost, prilagodljivost in nadgradljivost;
ustrezanje vodilnim svetovnim standardom in preverjenost v praksi;
zmoţnost vzdrţevanja z optimalnimi stroški;
stroškovno opravičljivost investicije.
Pomembna je preprostost uporabe (človeški dejavnik je pogostejši izvor napak), zato
naj bodo zajem, obdelava in izmenjava podatkov o blagu in operacijah čim bolj
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preprosti in avtomatizirani. Uporabniki naj imajo pri obdelavi informacij čim manjše
moţnosti napak, vnašanje in obdelava informacij naj jih čim manj bremenita (visok
pomen ergonomije predlaganih orodij). Predlagane rešitve naj omogočijo platformo za
merjenje in upravljanje delovnih procesov ter neprestano izboljševanje le-teh (PDCA –
Plan Do Check Act).
Predlagana orodja in rešitve naj preverjeno zanesljivo delujejo. Skupni stroški lastništva
naj bodo čim manjši in predvidljivi, zato se v nalogi lotevamo tudi področja
terotehnologije, s katero preučujemo moţnosti povečevanja učinkovitosti predlaganih
rešitev – delovnih sredstev. Cilj je ekonomska optimizacija celotnega ciklusa delovnih
sredstev, torej od nakupa, implementacije pa vse do odpisa. Preverjamo moţne
koncepte vzdrţevanja in predlagamo optimalne izbire glede opravičljivost investicije v
vzdrţevanje. Ocena je, da je uspešnih le manjši del projektov (časovna in finančna
komponenta izvedbe), zato v nalogi preverjamo tudi pristop k uvedbi rešitev.
Magistrsko delo bo izhajalo iz teoretičnih ter praktičnih znanj o logistiki, distribucije
gotovih vozil, sodobnih informacijskih tehnologij ter preučevanja konkretnih potreb
avtomobilskega terminala sodobnega logističnega centra.

Predstavitev okolja
Naročnik je vodilni ponudnik logističnih storitev. Na osnovi naprednejših logističnih
storitev in razširjene geografske mreţe lastnih podjetij skuša krepiti konkurenčne
prednosti in prisotnost na mednarodnih trgih. V podjetju se zavedajo, da se skladiščenje
blaga umika ponudbi kompleksne logistike blaga na poti od proizvajalca do kupca.
Spremenjene zahteve na trgu logistike med dobaviteljem in kupcem pa zahtevajo
nekatere nove storitve, ki so tehnološko in informacijsko podprte.
Poslujejo na osnovi kratkoročnih in dolgoročnih ponudb z vodilnimi proizvajalci, ki
potrebujejo zunanjega ponudnika logističnih storitev. Skladiščenje in distribucija
gotovih vozil predstavlja pomemben deleţ poslovanja. Odjemalci storitev so zato
značilni vodilni proizvajalci vozil (na primer ameriški General Motors) in seveda
njihovi partnerji, s katerimi sodelujejo v oskrbovalni verigi.
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Povpraševanje pogosto presega zmoţnosti oskrbovalne verige gotovih vozil, zato so eni
izmed ključnih ciljev čim hitrejši pretok blaga, višja kakovost storitev in boljša
informiranost sodelujočih. Pri tem je mnogo rezerv na področju boljšega sodelovanja
podjetij in operativnega poslovanja samega distribucijskega centra.
Logistični center, ki ga postavljamo v središče naloge, ima odlično geografsko lego za
potrebe oskrbovanja. Primarna dejavnost je skladiščenje gotovih vozil in s tem povezani
procesi. Cilj naročnika je dvig (podvojitev) zmogljivosti logističnega centra, vpeljava
dodatnih storitev za potrebe trga in širitev poslovanja s proizvajalci, kot sta na primer
Suzuki in Peugeot. Konkurenčni ponudniki preţijo na priloţnosti, zato je eden izmed
strateških ciljev tudi neprestano izboljševanje ponudbe storitev, pri čemer igra
dolgoročna informacijska platforma pomembno vlogo.

Informacijska podpora je predpogoj za kakovostne, sledljive, merljive in transparentne
storitve logističnega centra. Trenutne informacijske rešitve so neprimerne in imajo
mnogo priloţnosti izboljšav, ki odločno vplivajo na uspeh poslovanja.

Predpostavke in omejitve
Zaradi obseţnosti obravnavane tematike se v obravnavi lotevamo širine in globine
problematike le do nivoja, ki je potreben za razumevanje izzivov in priloţnosti izboljšav
informacijske podpore skladiščenja in manipulacij z vozili distribucijskega centra
gotovih vozil od vhoda do izhoda.

Raziskava temelji na sodobni iniciativi elektronskega poslovanja (e-business) v realnem
času (RTE – Real Time Enterprise), brezpapirni obdelavi informacij na samem mestu
operacij z blagom. Predstavili bomo le izbrane smiselne metodologije dela in
tehnologije, ki jih je moţno povezati v delujoči sistem.
Izhajamo iz stališča, da je s stroškovnega vidika uporabe, vzdrţevanja in širitve
predlaganih rešitev pomemben izbor standardiziranih industrijskih rešitev in uporaba
mednarodnih standardov, zato neuveljavljenih teoretičnih orodij ne analiziramo.
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V nalogi predvidevamo, da je osnovna telekomunikacijska in informacijska platforma
(internetne tehnologije, mreţne tehnologije, streţniki, osnovna programska oprema,
potrebna za poslovanje) na strani uporabnika logističnega centra zagotovljena, zato se v
ta nivo ne poglabljamo.
V nalogi preverjamo optimalne moţnosti implementacije in vzdrţevanja predlaganih
tehnologij na operativnem nivoju, torej do nivoja nadrejenih poslovnih informacijskih
sistemov (ERP – angleško Enterprise Resource Planning).
Izhajamo iz razpoloţljivih informacij o trenutnem stanju in poznanih ciljih naročnika.

Metode dela
Narava procesov, načina poslovanja logističnega centra in dejstvo, da celovite rešitve,
ki bi ustrezala postavljenim izzivom magistrske naloge, v svetu še ni zaznati, zahteva
temeljito preverjanje dejanskih potreb in preverjanje razpoloţljivih tehnologij v
svetovni praksi. Med ključne metode dela sodijo:
zbiranje in preverjanje zahtev in ciljev naročnika;
pogovori s končnimi uporabniki in skrbniki informacijskega sistema;
popis, sinteza in analiza poslovnih procesov in dokumentov;
zbiranje dosegljive literature in informacij, pregled raziskav;
analiza stanj v primerljivih okoljih;
pogovori in izmenjava izkušenj s ponudniki programskih in strojnih rešitev;
praktično preverjanje uporabnosti posameznih informacijskih tehnologij;
predstavitve predlogov naročniku in diskusije;
ocena učinkovitosti predlaganih rešitev in iskanje povratka investicij.
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1 OSNOVE
Oskrbne verige gotovih vozil
1.1.1 Pomen logistike
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so se kupci obračali za razpoloţljivimi izdelki,
torej se je trg prilagajal izdelkom. Od konca devetdesetih so sledile različne strategije
tako imenovanemu kupcu prilagodljivih podjetij – odzivala so se po načelu
povpraševanje – ponudba. Prijić meni (osebna komunikacija, 2008), da uspešna podjetja
pospešeno gradijo kupcu prilagojen celotni ekosistem oskrbe. V središče svojega
razmišljanja in delovanja postavljajo kupca, in to v realnem času, kolikor je le moţno.
Prešli smo v obdobje gradnje ekosistemov sodelovanja vseh udeleţencev oskrbovalne
verige od začetka do konca. Danes ne zmaguje izdelek, temveč celotna oskrbna veriga.
Kot pa pravi Baudin (2004, str 27) je naloga vitke logistike, da dostavi pravo blago na
pravo lokacijo v pravih količinah in to poslovno učinkovito. O pomenu upravljanja
oskrbnih verig govorijo tudi rezultati raziskave IBM business consulting GMA (glej
tabelo 1).
Tabela 1: Prioritete podjetij na področju logistike
Glavni cilj podjetja

Odstotek podjetij

zmanjšanje stroškov logistike

83

izboljšana odzivnost na zahteve strank

78

zmanjšanje zalog zahtev

25

točnost dobav

21
Vir:Groznik, osebna predstavitev, b.d., 2007

Raziskava kaţe prioritete vodij podjetij na področju oskrbnih verig, ki imajo za
posledico uspešno poslovanje, dobičkonosnost podjetja in partnerjev. Analize kaţejo, da
je strošek logistike od nekaj odstotkov pa celo do četrtine prodajne vrednosti izdelkov.
Torej gre pri gradnji logistične strategije in rešitev za pomemben del celotne poslovne
strategije podjetij.
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Fakulteta za logistiko (»Logistika« [Splošno o fakulteti]) poudarja interdisciplinarnost
vede: »Logistika je zelo široka raziskovalna veda, ki povezuje organizacijska,
ekonomska, finančna, informacijska, okoljevarstvena in še mnoga druga znanja v
enoten sistem.«
Pušenjak (osebna komunikacija, 10. julij 2009) meni, da logistika zajema fizični tok
materiala (surovin, polproizvodov, proizvodov, odpadkov) ter tok informacij od
dobavitelja surovin, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika gotovih
proizvodov. Navedena obrazloţitev pojma logistike je operativna, ker nam v glavnem
prikaţe operativno dejavnost, ki jo zajema logistika. Omenjenima tokovoma seveda
sinhrono sledi finančni, a v nasprotni smeri – od kupca k proizvajalcu (glej sliko 2).

Slika 2: Toka blaga, informacij in financ

Vir:Lek, osebna predstavitev, b.d. , b.d.

Interni logistični sistem podjetja lahko v osnovi delimo na: nabavno logistiko,
proizvodno, distribucijsko in razbremenilna logistika. Omenjeni pogled torej ne
zadostuje več. Konkurenčnost na trgu se nič več ne meri glede na konkurenčnost
izdelka ali distribucijske logistike posameznega podjetja. Bistvena je učinkovitost
celotne oskrbne verige. Tekmovanje med podjetji se tako spremeni v tekmovanje med
oskrbnimi verigami, osrednjo vlogo pri tem pa ima tudi informacijski tok, ki krmili
oskrbno verigo. Pot k uspehu vodi preko čim boljšega povezovanja posameznih
logističnih funkcij, racionalizacije in optimizacije v smeri enotne koordinacije oskrbne
verige. Bramel in Simchi-Levi (1997, str. 221) pravita, da je pri tem pomembno
razumeti

kompleksnost

strukture

optimalne

rešitve

in

moţnosti

neuspešne

implementacije.

Po mnenju Cedilnika (osebna komunikacija, 16. maj 2008) ima logistika s svojo
povezovalno vlogo, ki preţema ključne poslovne funkcije podjetja (nabava,
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proizvodnja, prodaja) izredno visok pomen. Zato naj ima logistika enako teţo kot druge
ključne poslovne funkcije podjetja (na primer prodaja, proizvodnja, nabava, razvoj,
kakovost, informatika).

1.1.2 Vloga distribucijske logistike
Pušenjak meni (osebna komunikacija, 16. maj 2008), da je naloga distribucijske
logistike oblikovanje, upravljanje in nadzor procesov, ki so potrebni, da se proizvodi in
storitve dobavijo naročniku v obliki, vsebini in času, kot je bilo dogovorjeno s pogodbo.
Pri tem ne gre pozabiti, da obstaja v logistiki vsaj 50 standardov, ki jih je potrebno
upoštevati pri gradnji sistema oskrbe. Distribucijska logistika je sinonim za fizično
distribucijo, disponiranje blaga in prodajno logistiko.
V distribucijsko logistiko sodijo (Knez, Cedilnik & Semolič, 2008, str. 147):
skladiščenje gotovih izdelkov;
zunanji transport;
potrebne manipulativne operacije;
potrebna administrativna opravila.
V širši definiciji pa poleg omenjenega zajema še načrtovanje distribucije proizvodov.

Zaradi potrebe po gospodarnosti poslovnega sistema je naloga distribucijske logistike
poiskati takšne vzajemne odnose, da so odprte moţnosti organiziranja za njihovo
skupno optimiranje ne samo v okviru poslovnega sistema, temveč tudi na njegovi
medorganizacijski ravni.

Pri organiziranju distribucije in distribucijskih centrov ne moremo mimo pomena
kombinacije zunanjega transporta, ki ga glede na zvrst delimo na (Logoţar, 2004, str.
66):
pomorski transport;
zračni transport;
ţelezniški transport;
cestni transport;
transport po notranjih vodah;
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transport po ceveh.
Zvrst transporta vpliva na logistično distribucijski center, njegovo lokacijo,
konfiguracijo, način dela itd.
1.1.3 Outsorcing logističnih storitev
Outsourcing logističnih storitev postaja vse pomembnejša alternativa tradicionalnim
integracijam verig podjetij – pripomore k višji prilagodljivosti podjetij, omogoča
osredotočanje na osnovno dejavnost podjetij in manjše stroške virov podjetja. Uvajanje
3PL (Third Party Logistics) pristopa postaja konvencionalna strategija za »dobre in
slabe čase« in podjetjem omogoča optimizirati procese, ki jim niso osnovna dejavnost,
ter tako pomaga ustvariti več – za manj odgovornosti – rizika, neučinkovitosti in
stroškov. Podjetja najamejo logistične storitve in to zgolj v obsegu, kot ga dejansko
potrebujejo – torej se velik del fiksnih stroškov pretvori v variabilne stroške. Seveda se
takoj vprašamo, ali teoretične predpostavke v posameznih primerih lahko potrdimo tudi
z dejanskimi rezultati v prihodnosti, ali smo pristop k zunanjemu izvajanju logističnih
storitev dovolj podrobno preučili in vpeljali v prakso. Pirkovič (osebna komunikacija,
10. junij 2007) meni, da gre v veliki meri za obojestransko zavedanje potrebe po
partnerskem odnosu naročnika in izvajalca.
Podjetja se zavedajo izziva, priloţnosti in nevarnosti, zato kot primer navajamo izkušnje
iz pogovorov s slovenskimi podjetji, ki so različno naklonjena zunanjemu izvajanju
logistike. Razlogi so različni glede na branţo, podjetje, trţno situacijo, zgodovinske
odločitve (glej tabelo 2).
Tabela 2: Prednosti in slabosti zunanjega izvajanja logistike
Za

Proti

Niţji stroški

Nedogovorjeni procesi, odgovornosti

Prilagodljivost, boljši izkoristek resursov

Manjša prilagodljivost

Osredotočenost na ključni posel

Izguba delovnih mest

Celovitost zmogljivosti

Kakovost izvajanja

Transparentnost stroškov

Zmoţnost nadzora

Urejenost procesov

Sposobnost ponudnikov
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Pričakujemo, da specializirani ponudniki zunanjega izvajanja logističnih storitev lahko
zagotavljajo niţje stroške, višjo kakovost in boljši razvoj logističnih storitev. Splošne
ugotovitve kaţejo, da so neuspešni rezultati zunanjega izvajanja logistike najpogosteje
rezultat nejasnih ciljev, nerealističnih pričakovanj in nedorečenih razmerij ter
odgovornosti med naročnikom in ponudnikom.
Kakšne moţnosti izbire imajo potencialni naročniki, kakšne sogovornike oziroma
ponudnike iskati? V svetu poznamo dve osnovni skupini ponudnikov zunanjega
izvajanja:
3PL (third party logistics provider) – zunanji izvajalci logistike;
4PL (fourth party logistics provider) – neke vrste neodvisni integratorji, ki
povezujejo vire, ter razvijajo in upravljajo rešitve za oskrbne verige.
3PL ponudnike lahko glede na ključne dejavnosti lahko razdelimo na (Knez, Cedilnik &
Semolič, 2008, str. 158):
transportni 3PL ponudniki: osnovna dejavnost je organizacija in izvedba transporta;
skladiščno distribucijski 3PL ponudniki: med osnovne dejavnosti sodijo
skladiščenje, pakiranje, označevanje, manipulacije z blagom;
špediterski 3PL ponudniki: osnovna dejavnost je organizacija premeščanja blaga –
transport in spremljajoče dejavnosti;
finančni 3PL ponudniki: osnovna dejavnost je povezana s financiranjem logističnih
stroškov.
Raziskava (glej tabelo 3) med slovenskimi podjetji je pokazala, za kakšen tip zunanjih
storitev se najpogosteje odločajo.
Tabela 3: Področja zunanjega izvajanja
Dejavnost

Odstotek podjetij

Transport

55

Razvoz blaga

45

Vzdrţevanje vozil

49

Carinjenje

42

Vračila embalaţe

20

Vir:Lek, osebna predstavitev, b.d. , b.d.
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Zanimiva ugotovitev je, da izvajanje in upravljanje naročil, etiketiranje, paletizacijo,
pakiranje ter prepakiranje, nadzor kakovosti in testiranje izdelkov kar 90 % podjetij
izvaja sama, skladiščenje pa celo 94 % podjetij. Povzamemo lahko, da slovenska
podjetja preteţno najemajo transportne storitve in v veliki večini še niso spoznala
priloţnosti na zahtevnejših procesih logistike.
Vprašamo se, kaj je glavni razlog in kakšna je ponudba 3PL ponudnikov na slovenskem
trgu. Kovač (osebna komunikacija, 10. april 2009) poudarja, da so pogosti vzroki
vsesplošno nezaupanje, pomanjkanje ţelje po sodelovanju in neurejenost logističnih
podatkov. V Sloveniji opaţamo, da večino obseţnejših poslov zunanjega izvajanja
logističnih storitev prevzemajo Intereuropa, BTC logistični center, Schenker,
Viator&Vektor, Pošta Slovenije in drugi. Najpogosteje gre za izvajanje transporta in v
zadnjem času tudi skladiščenja in s tem povezanih dodatnih storitev.
1.1.4 Distribucija gotovih vozil
Kot pravi Marovt (osebna komunikacija, 12 april 2008), je ena ključnih nalog
distribucije skrajševanje poti blaga od proizvajalca h kupcu. Pri tem mora upoštevati
prostorsko in časovno usklajevanje porabe.
Optimizacija poslovanja avtomobilske industrije je čedalje bolj usmerjenja v
proizvodnjo izrecno na osnovi naročila kupcev oziroma brez nepotrebnih zalog
(angleško build-to-order). Podjetja se izogibajo proizvodnje izdelkov na zalogo
(angleško build-to-stock). Stritar (osebna komunikacija, 10. maj 2006) poudarja, da ta
način

razmišljanja

omogoča

zanesljiva

integracija

informacijskih

tehnologij

elektronskega poslovanja. Takšna filozofija poslovanja hkrati pomeni potrebo po
hitrejših dobavnih rokih od naročila do dobave (angleško order-to-deliver), čemur se
prilagajajo tudi ponudniki logističnih storitev.

Avtomobilska oskrbna veriga ima dobro optimizirane poslovne modele tako imenovane
masovne proizvodnje. Hkrati proizvajalci in partnerji ugotavljajo, da to ni več dovolj
visoka konkurenčna prednost. Iskati jo gre v še agresivnejšem prehajanju iz »push« v
»pull« model poslovanja, ki mu mora zelo tesno slediti tudi logistika oskrbne verige na
strateškem, taktičnem in operativnem oziroma izvedbenem nivoju. Kot ugotavlja
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Carbone (osebna komunikacija, 2003), proizvajalci izhajajo iz štirih značilnih načinov
»make or buy« strategije gradnje in upravljanja oskrbne verige:
gradnja lastnih logističnih rešitev in kapacitet (značilno za PSA),
»outsorsanje« preteţno izvedbenega nivoja logistike (značilno za Toyoto),
»outsorsanje« logistike privilegiranim dobaviteljem (značilno za Renault),
»outsorsanje« logistike vodilnim ponudnikom logističnih storitev (značilno za Ford).
Vsak pristop ima svoje prednosti in slabosti, močna je odvisnost od trţne situacije in
strategij razvoja podjetja, zato odločitve doţivljajo mnogo sprememb. Povzamemo
lahko, da se zunanjim izvajalcem logistike vsekakor kaţejo priloţnosti sodelovanja s
proizvajalci. Vsi omenjeni pristopi slonijo tudi na:
zahtevah po jasno dogovorjenih pričakovanjih in ciljih sodelovanja v praksi,
deljenju informacij sodelujočih in harmonizaciji informacijskih sistemov,
čim večji standardizaciji procesov,
neprestanem merjenju in izboljševanju, prenavljanju procesov.
Poraja se vprašanje, kateri so ključni pokazatelji kakovosti in »performančnosti«
oskrbovalne verige (angleško KPI – Key Performance Inticators) in hkrati tudi
kakovosti izvajanja logističnih storitev. Debelak (osebna komunikacija, 15. september)
meni, da med najpomembnejše pokazatelje sodita pokazatelj izvajanja pravočasnosti
dobav in pokazatelj kompletnosti dobav (glej sliko 3).
Slika 3: Najpogostejši kazalci uspešnosti izvajanja oskrbe

Vir: AT Karney, osebna predstavitev, b.d.

McMillen (osebna komunikacija, 2007) meni, da ima distribucijska logistika gotovih
vozil bistven cilj zgraditi globalno oskrbovalno verigo, ki povezuje distributerje gotovih
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vozil v enotno verigo nemotenega in učinkovitega pretoka vozil brez povzročanja
poškodb – od proizvajalca do kupca. Ključni pokazatelji izvajanja logistike so naslednji:
stroški logističnih storitev;
zanesljivost izvajanja;
hitrost tranzita blaga;
varnost blaga;
prilagodljivost storitev;
celovitost in širina storitev;
zmoţnost deljenja informacij (v realnem času).
Ocenjujemo, da je največ priloţnosti za izboljšave na področjih:
osredotočenost na zadovoljne kupce;
tesnejše sodelovanje, hitrejše odzivanje na spremembe trga;
informiranje partnerjev in kupcev;
dvig produktivnosti poslovanja in avtomatizacije dela;
zmanjševanje stroškov poslovanja;
dviga zmoţnosti kakovostnega načrtovanja aktivnosti in kapacitet;
višja usklajenost strategije in operative izvajanja;
dodatne storitve glede na usposobljenost logističnega centra: na primer sestava
vozil, predelava vozil itd.

Glede na zgoraj opisano raznolikost storitev je v vsakem distribucijskem centru
pričakovati teţnjo k čim bolj optimalnim načinom dela:
zmoţnost načrtovanja aktivnosti in potrebnih resursov;
minimalno število nepotrebnih manipulacij, premikov blaga;
dobra preglednost in dosegljivost blaga;
čim višja kakovost storitev;
preprostost poročanja in izmenjevanja, deljenja informacij.
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1.2 Informacijska podpora oskrbnim verigam
1.2.1 Operativna orodja in rešitve
Russel in Taylor (2003, str. 271) pravita, da vse več svetovalcev s področja upravljanja
oskrbnih verig poudarja, da v sodobnem upravljanju informacije nadomeščajo inventar.
Informacijsko podporo lahko razdelimo na več nivojev. Na strateškem nivoju
poslovanja se uporabljajo tako imenovani vodstveni informacijski sistemi (MIS –
Management Information System), ki nudijo podporo odločanju na ravni strateških
odločitev. Na nivoju taktičnega poslovanja se uporablja poslovni sistem podjetja
oziroma ERP (Enterprise Resource Planning), ki skrbi za celovito vodenje podjetja in
njegovih razpoloţljivih kapacitet. V operativni nivo sodijo rešitve za obvladovanje
oskrbne verige – na primer skladiščni ali transportni informacijski sistemi. Elliott in
Starkings (1998, str. 221) povdarjata pomen načina zbiranja, izmenjav in prezentacij
informacij za potrebe odločanj. Poslovni ERP sistemi redko učinkovito pokrijejo
procese oskrbne verige oziroma so tem izzivom relativno uspešno sledili do sredine 90ih let, nato pa se je ključno področje delovanja usmerilo iz podjetja navzven, v izzive
oskrbe strank (Ptak & Schragenheim, 2003, str. 124).
Informatizacija poslovanja je pogosto usmerjena v zagotavljanje konkurenčnih
prednosti organizacij oziroma k avtomatizaciji in optimizaciji izvajanja njihovih
poslovnih procesov. Lahko bi tudi rekli, da je kakovosten informacijski sistem
platforma za upravljanje z informacijami, ki so potrebne za delo ljudi in strojev. V
informacijski dobi smo priče hitrega razvoja tehnologij. Podjetja, ki prevladujejo, so
uspela povezati moţnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije, s poslovno vizijo in to
uporabiti pri hitrem reagiranju na zahteve kupcev.
Pri vpeljavi informacijskih rešitev je potreben sistematični pristop od analize potreb in
poslovnih ciljev do preverjanja različnih konceptov rešitev in informacijskih tehnologij.
Debelak (osebna komunikacija, 10. februar 2009), meni, da mora biti strateški načrt
informacijske podpore celovit, odraţati mora trenutne in prihodnje informacijske
potrebe, hkrati pa mora biti usklajen s poslovnim načrtom podjetja.
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Pri načrtovanju informacijskega sistema ne smemo pozabiti na preprostost uporabe za
končne uporabnike, njegovo vzdrţevanje in širitve v prihodnosti, izbiro optimalnih
tehnologij ter na pomen uporabe mednarodnih standardov informacijskih rešitev. Na
ţalost opaţamo, da podjetja vse preveč parcialno odločajo o tako pomembnih
odločitvah, kot so vpeljave informacijskih rešitev v poslovanje podjetja. Sprašujemo se,
zakaj je prepogosto temu tako in na kaj je vredno biti najbolj pozoren pri odločanju.
Slika 4: Klasičen pogled na IT podporo podjetja

Vir:Špica, osebna predstavitev, b.d.

Celovita informacijska podpora posamezne organizacije mora ustrezati vsem nivojem
poslovanja organizacije. S tega stališča posamezne organizacije gradijo centralizirane
poslovne informacijske sisteme (ERP – Enterprise Resource Planing), ki jih
dopolnjujejo s posameznimi namenskimi, specialnimi informacijskimi rešitvami, kot so
na primer različni proizvodni informacijski sistemi (angleško MES – Manufacturing
Execution System), logistični informacijski sistemi: skladiščni (angleško WMS –
Warehouse Management Information System) ali sistem za upravljanje transporta
(angleško TMS – Transportation Management System) (glej sliko 4).
Večina vodstev podjetij teţi k uporabi enovitega sistema, saj načeloma zagotavlja
najniţje skupne stroške lastništva (TCO – angleško Total Cost of Ownership). Pogosta
je dilema, ali res vse zahtevane funkcionalnosti graditi znotraj enotnega ERP sistema ali
je smiselno uporabiti namenske zunanje sisteme. Ali lahko z enovitim ponudnikom ERP
sistema pokrijemo vse zahteve, posebnosti, ki so morda celo ključne konkurenčne
prednosti poslovanja posameznega podjetja? Ali imajo ERP ponudniki vse potrebno
znanje in ţe vgrajeno najboljšo prakso za konkretni namen? Ali je odločitev stroškovno
opravičljiva? Odgovor zahteva temeljito analizo in je pogosto večplasten.
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Teţave in ovire, ki lahko ogrozijo uspešnost poslovanja pri pretiranem vztrajanju na
uporabi in prilagajanju enega samega celovitega sistema (ERP) brez zunanjih,
prilagojenih rešitev na operativnem nivoju, so lahko visoke oziroma drage. Menimo, da
ERP sistemi teţje sledijo:
hitro spreminjajočemu se delovnemu okolju in procesom v logistiki;
zmoţnosti celovite koordinacije do nivoja operative;
preglednosti nadzora in poročanja operativnega dela;
učinkovitemu obvladovanju ogromne količine (logističnih) podatkov;
zahtevam po preprostosti uporabe in avtomatizacije dela.
Logistični informacijski sistem mora biti sposoben povezovanja. Med njegove ključne
naloge sodijo tudi zbiranje, spremljanje in obdelava podatkov za strateške in operativne
odločitve pri izvajanju poslov. Omenjene zahteve teţko pokrijemo le z ERP sistemom
in potrebna je odločitev za vgradnjo dodatnih rešitev.
Ocenjujemo, da enotne celovite informacijske rešitve ni, saj univerzalne rešitve ne
morejo dovolj dobro servisirati zahtevnih potreb podjetja in oskrbne verige.

1.2.2 Uporabnost sodobnih tehnologij za potrebe logistike
Značilno se izkaţe, da imajo uspešnejša podjetja, katerih obvladovanje oskrbne verige
ima visok pomen, razjasnjene naslednje vsebine, podrobno definirane in vodene
logistične procese, podatke in dokumentacijo, zgrajena imajo orodja za elektronsko
izmenjavo podatkov, implementirane imajo rešitve in orodja za obdelavo in pretvarjanje
podatkov v realnem času (angleško real time enterprise).
Omenjena

informacijska

orodja

jim

omogočajo

hitrejše

poslovanje,

manj

administrativnega dela, višjo stopnjo integracije v partnerski mreţi. Vodstva podjetij
imajo posledično boljše in preprostejše dosegljive strateške informacije za obvladovanje
poslovanja v spremenljivih pogojih. Pri odločanju o uporabi informacijskih orodij je
eno ključnih vprašanj tudi, ali se je podjetje pripravljeno spremeniti, prilagoditi
informacijskim orodjem.
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Pojavlja pa se nam ključno vprašanje ob poplavi najnovejših tehnologij, trditev
raziskovalnih druţb, ponudnikov rešitev – katera od razpoloţljivih, pa tudi v praksi ţe
uporabljenih orodij so optimalna izbira za konkretno situacijo. Pri tem velja poudariti
izzive dobre integracije posameznih tehnologij. Kot pravita Greef & Ghoshal (2004, str.
322) je glavni namen integracije tehnologij izboljšanje sinhronizacije »realnega in
administrativnega sveta«

kar omogoča boljšo kontrolo, terminiranje in kvaliteto

procesov. Med pomembnejša področja izzivov podjetij uvrščamo:
poslovni cilji zdaj in v prihodnosti;
kaj vse upoštevati pri izbiri informacijskih orodij in tehnologij;
kako ustreči zahtevam poslovne strategije kot potrebam operativnih procesov;
kako tehnologije optimalno vpeljati;
kako organizirati vzdrţevanje in zagotoviti kakovostno delovanje;
kako zagotoviti moţnosti sprememb in širitve v prihodnosti;
kako zagotoviti optimalno višino investicije in stroške lastništva.
Ključna naloga informacijskega sistema je zagotavljanje točnih in pravočasnih
informacij ter zagotavljanje sinhronosti pretoka potrebnih informacij s pretokom blaga
(glej sliko 5).

Slika 5: Horizontalno povezovanje toka blaga in toka

Vir: GS1, osebna predstavitev, b.d.

Ugotavljamo, da najboljša podjetja najrajši omogočajo dostop do informacij tudi s strani
svojih kupcev, partnerjev in dobaviteljev. Na ta način gradijo močne mehanizme
obvladovanja informacij in načrtovanja potrebnih aktivnosti za učinkovitejši odziv na
zahteve trga oziroma učinkovit odziv porabnikom. Po mnenju Stanovnika (osebna
komunikacija, dne 10. 9. 2009) morajo informacijski sistemi oskrbovalnih verig
zagotavljati hitro odzivnost in agilnost za potrebe servisiranja trga v realnem času (glej
sliko 6).
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Slika 6: Informacijski sistem v realnem času in prostoru

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

Vsaka informacijska rešitev mora biti uporabnikom prijazna oziroma čim bolj preprosta
za uporabo, saj le na ta način lahko zagotovimo čim hitrejše in kakovostne delovne
procese ter hkrati kakovostni zajem in obdelavo podatkov.

1.2.3 Unikatna identifikacija vozil
Avtomobilska industrija uporablja standardiziran način označevanja vozil z VIN
(Vehicle Identification Number). Vsako vozilo ima v VIN oznaki, poleg imena
proizvajalca, imena modela in kraja izdelave, zabeleţeno tudi unikatno označbo –
serijsko številko, s katero enoznačno zagotovimo identifikacijo vozila (glej sliko 7).
VIN zapis ima 3 osnovne dele:
WMI (World Manufacturing Identifier) – identifikacija proizvajalca;
VDS (Vehicle Dessription) – opis vozila glede na zahteve lokalnih regulacij;
VIS (Vehicle Identification Section) – identifikacija posameznega vozila.

Slika 7: Primer zgradbe VIN oznake

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

1.2.4 Elektronska izmenjava sporočil in avtomatska identifikacija
Dinamika in globalnost poslovanja sta konec 20. stoletja prerasla zmoţnosti klasične
izmenjave informacij preko papirnih dokumentov in s tem povezane stroške, teţave,
neučinkovitosti, oportunitetna ter finančna tveganja. Po zaslugi interneta se je
spremenila pot in hitrost prenosa informacij. Elektronska izmenjava dokumentov
oziroma standardiziranih sporočil nudi mnogo moţnosti izboljšav na področju
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poslovanja, ki jih s kratkim nazivom imenujemo kar elektronsko poslovanje. V realnosti
opaţamo, da se rešitve elektronskega poslovanja ne uveljavljajo tako hitro kot je bilo
pričakovati. Duhovnik & Tavčar (2000, str. 10.5) pravita, da gre najpogostejše razloge
iskati v tem, da si nekatera podjetja teţje privoščijo stroške implementacije in
vzdrţevanja sistema, da je povratek investicije laţje opravičljiv le v trajnejših poslovnih
povezavah in da v podjetjih notranjega načina dela pogosto niso pripravljeni prilagajati
novim tehnologijam.
Skrt (september 2002) meni: »Poslovanje, ki poteka skozi odprta omreţja, zahteva
učinkovite mehanizme, ki zagotavljajo zasebnost in varnost. Raziskave kaţejo, da so v
podjetjih najbolj zaskrbljeni glede varnosti finančnih podatkov in zasebnosti transakcij.
Opazno je tudi pomanjkanje zaupanja kupcev do elektronskih transakcij«. Ključni
predpogoj za uspešno rabo elektronskega poslovanja je dogovor o načinih izmenjave in
samih vsebinah sporočil dokumentov. Poznamo več neodvisnih inštitucij za razvoj
uporabe standardov elektronskega poslovanja. Med ključne organizacije sodi
UN/EDIFACT (United Nations Directories for Electronic Data Interchange for
Administration, Commerce and Transport organisation), katere poslanstvo je gradnja
mednarodno dogovorjenih standardov ter priporočil za elektronsko izmenjavo
strukturiranih podatkov. Global Standards One (GS1) je mednarodna organizacija za
razvoj uporabe standardov in rešitev izmenjavo informacij oskrbne verige. Priporočila
so zgrajena v sodelovanju z ISO (International Standard Organisation) in UN/EDIFACT
(United Nations Directories for Electronic Data Interchange for Administration,
Commerce and Transport organisation). Priporočila GS1 standardov so najbolj
razširjeni načini izmenjave informacij oskrbnih verig na svetu (glej sliko 8).

Slika 8: GS1 kompetence

Vir: Zbir standardov [Sistem GS1]14.5.2007
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Bajsič meni (osebna komunikacija, junij 2008), da je sicer govora o sodobnih
tehnologijah – le-te pa skrivajo drastične izboljšave na sami organizaciji poslovanja s
pomočjo sodobnih informacijskih tehnologij.
Slika 9: Prenos in pretvorba elektronskih sporočil

Vir: Visit, osebna predstavitev, b.d.

Med ključne poslovne priloţnosti elektronskega poslovanja lahko štejemo:
večja prilagodljivost sodelovanja, višja odzivnost na priloţnosti;
večja transparentnost in obvladovanje oskrbovalne verige;
manjše zaloge, manjši vezani kapital, stroški obvladovanja zalog;
višja kakovost informacij;
laţje izvajanje sledljivosti blaga in operacij;
laţje načrtovanje aktivnosti;
krajevna neodvisnost in moţnost povezovanja v globalno poslovanje;
neprestana prisotnost izdelkov in storitev na trgu.
Pristop k elektronskemu poslovanju zdruţuje strateško načrtovanje poslovne
informatike in prenovo poslovnih procesov. Raziskave kaţejo (Ekonomska fakulteta v
Ljubljani, 2001), da prenovo poslovnih procesov vodstva podjetij prepogosto
zamenjujejo s pristopom nakupa programske in strojne opreme, ki naj bi poskrbela za
višjo avtomatizacijo dela, opaziti pa je vse višje zavedanje pomembnosti celovitega
pristopa. Bajsič (osebna komunikacija, junij 2008) poudarja, da se je v Sloveniji
elektronsko poslovanje najhitreje začelo uveljavljati prav v avtomobilski industriji in
klasični maloprodaji, za katero je značilna visoka dinamika pretoka blaga. V primeru
poslovnega sistema Mercator lahko hitro ugotovimo, kje klasični trgovski sistemi vidijo
največ priloţnosti izboljšav (glej sliko 10).
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Slika 10: Dogovorjena EDI-sporočila

Vir: Mercator, osebna predstavitev, b.d.
Iz zgornje sheme je razvidno, da se največ prednosti in hkrati največja zmoţnost
implementacije v prakso kaţe pri izvedbi naročila, potrditve naročila, podatkih o
artiklih, dobavi in izvedbi plačila. V logistiki distribucijskega centra seveda velja
razmisliti tudi o ostalih logističnih informacijah, ki se pojavljajo tekom poslovanja in
kako pri tem lahko pomaga elektronska izmenjava sporočil. Z vidika proizvajalca vozil,
ki posluje globalno, je izrednega pomena transparentnost celotne oskrbne verige (glej
sliko 11), saj le tako lahko zazna in se odziva na spremembe trga.

Slika 11: Vpogled v status, zgodovino globalne oskrbne verige

Vir: AIAG, osebna predstavitev, b.d.

Izbiro je potrebno prilagoditi posebnostim posameznih procesov, delovnih postopkov in
konkretnim okoljem delovnih procesov. Preprostost uporabe in zanesljivost delovanja
sta ključna kriterija. Različne tehnologije avtomatske identifikacije omogočajo preprost
zajem podatkov o blagu, transportnih enotah in ostalih pomembnih informacijah, ki so
vezane na upravljanje in sledenje pretoka blaga in informacij.
Med ključne poslovne prednosti sistemov za avtomatsko identifikacijo uvrščamo tudi:
višja efektivnost dela na operativnem nivoju: boljša avtomatizacija dela,
transparentnost procesov in dostopnost do informacij;
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večje zadovoljstvo strank: večja točnost in hitrost oskrbe, boljša odzivnost na
pričakovanja strank;
doslednejše izvajanje zahtev drţavnih institucij in podjetij: zmoţnost sledljivosti in
hranjenje informacij o pretoku blaga kot osnova za izpolnjevanje načel in zahtev
nadrejenih organizacij;
izboljšano upravljanje in nadzor celotne oskrbne verige: večja varnost oskrbne
verige, boljša orodja za izvajanje in prilagajanje;
niţji stroški in hitrejši povratek investicij: boljša izkoriščenost informacijskih
sistemov, laţje in kakovostnejše delo za zniţevanje stroškov;
konkurenčne prednosti: boljše sodelovanje v oskrbni verigi danes in boljše izhodišče
za gradnjo dodatnih konkurenčnih prednosti v prihodnosti.
Standardizirano označevanje in avtomatska identifikacija omogočata hitrejšo rast
avtomobilske industrije, nudita okolje za izboljšave in inovacije, omogočata proaktivni
namesto reakcijskega pristopa k razvoju idej, skrbita za zakonske regulative in ukinjata
nepotrebne stroške in ovire poslovanja.
Kot posledica bitke za prevlado in ţelje po gradnji konkurenčnih prednosti posameznih
skupin podjetij se je v svetu uveljavilo mnogo izpeljank identifikacije, kar rezultira v
manjši transparentnosti oskrbnih verig. Kot navaja organizacija GS1 (Global Standards
One) (Sistem GS1, [GS1 Slovenija]) je sistem GS1 je zbir standardov, ki omogočajo
učinkovito upravljanje preskrbovalne verige z edinstvenim označevanjem proizvodov,
transportnih enot, lokacij. Pri ustanavljanju globalnega multiindustrijskega sistema za
identifikacijo in komunikacijo proizvodov, lokacij in storitev ključno, da se rešitve
označevanja in izmenjave informacij gradijo na mednarodno sprejetih in v svetu
vodilnih standardih. Zato vodilna podjetja vse več energije vlagajo v uporabo
mednarodno priznanih standardov, ki pa še vedno niso enotni in verjetno tudi nikoli ne
bodo, čeprav bi s tem pridobili vsi.
Izpostaviti velja tudi pomen zanesljivosti, preprostosti izvedbe označevanja, odpornost
na poškodbe in staranje oznak kot identifikacijskih elementov, ter seveda preprostost in
zanesljivost odčitavanja oznak. Fizično označevanje je lahko izvedeno na različne
načine, ki jih prav tako opredeljujejo mednarodni standardi.
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Med ključne informacijske tehnologije za pomoč pri avtomatizaciji dela na nivoju
mobilnega zajema in obdelave podatkov lahko štejemo:
različne tehnologije črtne kode (enodimenzionalne in dvodimenzionalne);
RFID tehnologije (radiofrekvenčna identifikacija);
tehnologije lociranja v realnem času (angleško RTLS – Real Time Location
System);
GPS sisteme (angleško General Position System);
GSM locirne sisteme;
tehnologije glasovnega vodenja.
1.2.5 Tehnologije črtne kode
Črtne kode lahko v grobem delimo na klasične enodimenzionalne (1D) in naprednejše,
zahtevnejše dvodimenzionalne (2D) (glej sliko 12). V 1D kodah značilno zapišemo
podatke o oznaki-identu in nekatere pomembne osnovne podatke. Kode so preprosto
berljive in oprema za tiskanje in branje široko razširjena. V 2D črtno kodo lahko
zapišemo več informacij. Oprema za branje je zahtevnejša in draţja (2D imager
tehnologija).
Slika 12: Primer 1D (GS1-13) in 2D črtne kode (Datamatrix)

3 837187 151211

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.
Za potrebe označevanja in identifikacije blaga, pakiranj, transportnih enot se v svetu
najpogosteje uporabljajo prav rešitve tehnologije črtne kode (glej sliko 13). Glavni
razlogi:
široko uveljavljeni standardi;
preprostost uporabe tehnologije črtne kode;
stroški označevanja (etikete, tiskalnik, potrošni material);
razpoloţljivost IT opreme za delo s črtno kodo;
celotni stroški lastništva tehnologije in rešitev.
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Slika 13: Mobilni računalnik za delo s črtno kodo in tiskalnik etiket

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

Pomemben razlog so tudi visoko razviti modeli elektronskega poslovanja, izmenjave
elektronske poslovne dokumentacije, ki bazira tudi na uporabi tehnologij in rešitev črtne
kode. Mednarodni standardi uporabe črtne kode se nadgrajujejo z elektronskimi
dokumenti za potrebe e-poslovanja. V svetu je standardiziranih X dokumentov, med
najbolj uporabljani pa so:
naročilo;
potrdilo naročila;
napoved pošiljke;
dobavnica;
račun.
Kot navaja GS1, lahko tehnologije GS1 črtne kode razdelimo na tri področja:
sistem oštevilčevanja s črtno kodo, na primer:
o GTIN (Globat Trade Identification Number);
o SSCC (Serial Shipment Container Code);
o GLN (Global Location Number).
simbologijo črtne kode:
o EAN/UPC;
o ITF-14;
o GS1-128.
elektronske izmenjave podatkov (EDI):
o EANCOM;
o BMS XML.
V svetu je najbolj razširjena GS1.UCC-128 simbologija, ki s pomočjo aplikacijskih
identifikatorjev (AI – Aplication Identifier) omogoča zapis raznih podatkov (glej sliko
14), na primer:
identifikacija predmetov;
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števila za sledljivost (serijska številka, šarţa);
datumi (proizvodnje, uporabnosti);
količine;
mere;
lokacijske številke;
podatki za specifično uporabo;
podatki za interno uporabo.

Slika 14: Primera aplikacijskih identifikatorjev

Vir: GS1, osebna predstavitev, b.d.

Logistična etiketa s črtno kodo (glej sliko 15) predstavlja ključni člen, povezavo toka
informacij v računalniški obliki s tokom transportnih enot oziroma blaga. Lahko je
različnih dimenzij in lahko nosi različne informacije, mora pa biti oblikovana v okviru
standardov, ki med drugimi definirajo velikost etiket, velikost črtnih kod za laţje
skeniranje, človeku berljive oznake, tip črtne kode, pozicijo posameznih podatkov,
strukturo podatkov, mesto lepljenja etikete in drugo.
Slika 15: Primer standardne logistične etikete

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

Oprema za označevanje, zajem podatkov in obdelavo informacij je zelo razširjena. V
svetu je mnogo proizvajalcev tiskalnikov etiket črtne kode, tiskalnikov za direktno
označevanje izdelkov (DPM – Direct Part Marking), čitalcev črtne kode, prenosnih
računalnikov za zajem in obdelavo podatkov črtne kode.
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Dobrodošlo je, da so strokovnjaki pri gradnji predlogov za RFID označevanje zgradili
koncept, ki nadgrajuje uporabo črtne kode (dogovori o vsebinah zapisov). RFID EPC
(RFID Electronic Product Code) vsebinsko lahko sovpada s tehnologijo črtne kode
standarda GS1.UCC-128. V tej izvedbi se pod navadno papirno logistično etiketo vgradi
še majhen čip z anteno. Gre za pasivno izvedbo RFID tehnologije, katere glavna
lastnost je, da lahko nadgrajuje uporabo vsebin GS1 standardov črtnih kod – torej lahko
vanjo zapišemo identične podatke kot v simbologijo črtnih kod in podjetja lahko
izbirajo, ali bodo brali RFID podatke ali podatke črtnih kod.
1.2.6 Radiofrekvenčne identifikacije
Kot je dejal Stanovnik (osebna komunikacija, oktober 2007), se RFID tehnologija
uporablja ţe desetletja. Prednosti uveljavlja na različnih področjih. Uporablja se za
potrebe kontrole pristopa s pomočjo identifikacijske kartice, avtomatsko plačevanje
cestnine, sledenje ţivali, zaščito pred krajo v trgovinah in podobno (glej sliko 16).
Slika 16: Primer možnega označevanja vozil z RFID značkami

Vir: Identec, osebna predstavitev, b.d.

V logistiki se je tehnologija najhitreje uveljavila v aplikacijah zaprtega tipa, torej znotraj
posameznega podjetja. Pri nas se je uveljavila v proizvodnji za potrebe sledenja
transportnih enot oziroma sledenje draţjih sestavnih delov. Tehnologija sama in njena
uporaba je precej draţja od tehnologije črtne kode, vsebuje več mehanizmov, ima
mnogo prednosti in tudi slabosti (glej tabelo 4).
Tabela 4: Primerjava tehničnih značilnosti tehnologij črtne kode in RFID
Črtna koda

RFID

branje natisnjenih podatkov

branje in zapisovanje s pomnilnika

podatki so pogosto hranjeni v bazi podatki so hranjeni v RFID znački ali
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podatkov

bazi podatkov

potrebno vidno polje za zajem podatkov

vidno polje ni potrebno

posamezno branje podatkov

simultano branje več podatkov

uveljavljeni standardi

standardi v uveljavljanju

ident druţine

ident posameznega izdelka

nizka cena nalepk

višja cena nalepk z RFID oznakami

veliko razpoloţljive opreme

majhno število razpoloţljive opreme

Pri vpeljavi RFID je potrebna pozornost pri preučevanju prednosti in slabosti ter
previdno umeščanje tehnologije v posamezne procese. Nikakor ne moremo kar
posplošiti, da bo RFID tehnologija v prihodnosti povsem nadomestila črtno kodo.
Najverjetnejši scenarij je komplementarna uporaba obeh tehnologij. Glavne prednosti:
avtomatiziranje zajema podatkov;
transparentnejši »online« nadzor nad statusom oskrbne verige;
hitrejši prenos in dostop do informacij;
moţnost hranjenja večjih količin podatkov kot črtna koda.

Glavne slabosti:
uporaba standard RFID tehnologije v logistiki še ni dovolj razširjena;
manjša izbira orodij za delo s tehnologijo;
relativno visoka cena RFID oznak in opreme;
visoki skupni stroški lastništva sistema.
Tehnologije lahko v osnovi delimo glede na nosilce – oznake: pasivne – brez napajanja
in aktivne – z napajanjem in dodatnimi funkcionalnostmi (glej tabelo 5).
Tabela 5: Ključne razlike aktivne in pasivne RFID tehnologije
Aktivne značke

Pasivne značke

Ţivljenjska doba

Odvisna od baterije

Nima napajanja

Domet signala

Daljši (100 m)

Krajši (5 m)

Moţnost procesiranja

Temperatura, senzorji, čas

Nima moţnosti

Odpornost poškodb

Različna močna ohišja

Manjša zaščita
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Število standardov

Veliko

Manj

Cena

Višja (30 €)

Niţja (0,5 €)

Pri izbiri RFID tehnologije se nam postavlja nekaj značilnih vprašanj:
zanesljivost delovanja v okolju (motnje, ovire, vremenske razmere);
opravičljivost investicije v IT opremo;
kompatibilnost rešitve z rešitvami in oznakami;
zmoţnost zanesljive integracije v informacijsko okolje;
v primeru aktivne tehnologije – zahtevan ţivljenjski čas;
zmoţnost upravljanja z oznakami.
RFID značka naj bo odporna na poškodbe in cenovno sprejemljiva. Zagotavljati mora
zahtevano avtonomijo delovanja (izziv napajanja). Višina investicije nas pelje v smeri
uporabe pasivnih značk, zanesljivost delovanja celotnega sistema pa tehtnico izbire
nagiba v uporabo aktivnih »tagov«. Zahteva po kompatibilnosti z ostalimi členi
oskrbovalne verige poudarja potrebno kompatibilnost zapisov informacij z uporabo
tehnologije črtne kode. Izbira ni trivialna in zahteva temeljito analizo.
Posebno pozornost namenjamo najprodornejši tehnologiji – RFID EPC (Radio
Frequency Identification Electronic Product Code), ki omogoča označevanje blaga s
pasivnimi značkami – integriranim vezjem z vgrajenim pomnilnikom, procesorjem za
obdelavo podatkov in anteno (glej sliko 17). Integrirano vezje se napaja izključno preko
energije, ki jo vezje sprejme preko elektromagnetnega valovanja RFID čitalca. RFID
nalepke različnih izvedb in oblik so prilagojene označevanju različnih materialov.
Slika 17: Primer logistične etikete, RFID EPC oznake in različnih vrst nalepk (anten)

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

Ključna prednost tehnologije je kompatibilnost podatkov, zapisanih v črtni kodi
standarda GS1 in RFID značk in vse večja izbira opreme (glej sliko 18).
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Slika 18: Ročni terminal za delo s črtno kodo in RFID ter stacionarni RFID čitalec

Vir: Motorola, osebna predstavitev, b.d.

Vodilni ponudniki poslovnih informacijskih sistemov se zavedajo, da uporaba RFID
tehnologij

zahteva

višje

zmogljivosti

procesiranja

informacij

poslovnega

informacijskega sistema. Zato je potrebna vpeljava dodatnega modula, ki omogoča
upravljanje z velikimi količinami podatkov. S tem namenom so ponudniki programskih
rešitev ţe pred časom začeli z gradnjo infrastrukture, ki omogoča čim tesnejšo
integracijo RFID tehnologije v sam poslovni informacijski sistem (ERP). Vloga
infrastrukture je zmoţnost kakovostne obdelave velike količine informacij v realnem
času, filtriranje, pretvorba, sinhronizacija podatkov ter povezljivost z različnimi
poslovnimi aplikacijami.

1.2.7 Glasovno upravljanje
Sprašujemo se, kako delavcem v logistiki skladiščenja olajšati delo, omogočiti
preprostejšo komunikacijo z informacijskimi sistemi. Keber (osebna komunikacija,
januar 2008) meni, da je to ključno vprašanje v okoljih, kjer je informatika dosegla
relativno visok nivo razvitosti in uporabe. Ljudje komuniciramo preko čutil, zlasti vida
in sluha. Govor je najnaravnejši način komunikacije – človeku najbliţji. S tega stališča
je pričakovati preprostejšo in varnejšo uporabo informacijskih rešitev, ki koristijo
govorno komunikacijo (glej tabelo 6), ter posledično višjo produktivnost dela. Rissler
(osebna komunikacija, 13. junij 2009) meni, da se tehnologije glasovnega vodenja
najhitreje širijo v segmentu rešitev za dvig produktivnosti dela v logistiki skladiščenja.
Tabela 6: Primerjava glasovnega vodenja s tehnologijo črtne kode
Tehnologija glasovnega vodenja

Tehnologija črtne kode

Proste roke

Avtomatizirano podatkov črtne kode

Proste oči

Laţji zajem večjih količin podatkov

Hitrejše učenje

Laţje izvajanje sledljivosti opravil v procesih
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Višja varnost dela

Laţje izvajanje sledenja blaga

Laţje delo v zahtevnih okoljih (mraz)

Moţnost uporabe črtne kode in glasu

Manj poškodb opreme

Širši izbor ponudnikov in opreme

Takoj se pojavijo vprašanja, kot so: kako omogočiti vnos podatkov in vpogled v
dokumente, ne da bi pri tem podaljšali čas vnosa oziroma prejemanja informacij, kako
nadomestiti prednosti avtomatskega zajema podatkov s črtno kodo, kako sploh
komunicirati s centralnim računalniškim sistemom in kako se takšen sistem sploh lahko
obnese v hrupnem okolju, kakršno distribucijski center vozil prav gotovo je. Po drugi
strani pa nas mamijo prednosti preproste uporabe. Pomembna je ergonomija orodja –
delo je laţje, koncentracija boljša. Vocollect poudarja (White papers, 2009) manjše
moţnosti poškodb in okvar opreme, tudi večjo varnost - manj poškodb blaga in ljudi.

Uporabna prednost tehnologije je, da uporabniki v distribucijskem centru lahko
uporabljajo strogo namenske terminale za delo z glasom ali pa klasične ročne terminale
za delo s črtno kodo, ki hkrati omogočajo uporabo aplikacije za glasovno vodenje.
Keber (osebna komunikacija, 14. februar 2009) ocenjuje, da tehnologija zagotavlja
odlične prednost na segmentih, kjer lahko dovolj dobro pokriva zahteve uporabnikov.
Na segmentih, kjer pa je na primer zahtevano intenzivno vnašanje in nadziranje večje
količine podatkov, pa svoje prednosti uveljavijo tehnologije dela s črtno kodo. Če ima
terminal vgrajeno tudi podporo delu z RFID, lahko teoretično koristimo kar tri pristope
avtomatizacije dela: črtno kodo, RFID in glasovno vodenje.

V zadnjih letih je tehnologija glasovnega vodenja postala uveljavljena alternativa
klasičnim tehnologijam vodenja procesov dela v logistiki. Na področju skladiščenja se
je hitro uveljavila v komisioniranju, z izpopolnitvijo tehnologije in njene umeščenosti v
procese pa se je uporabnost močno razširila na različna področja (glej sliko 19):
prevzema blaga, uskladiščenja;
obnavljanja zalog iz zaloţnih lokacij;
izvajanja inventur;
priprave pošiljke;
drugi specialni procesi, ki lahko koristijo prednosti tehnologije;
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Slika 19: Področja uporabe glasovnega vodenja

Vir: Vocollect, 14.8.08

Glasovno vodenje odpira nov način komunikacije na relaciji operater – računalnik, ima
svoje prednosti in pomanjkljivosti, ključna pa sta implementacija v posamezno delovno
okolje in informacijski proces, meni Rissler (osebna komunikacija, 14. februar 2009).
1.2.8 Lociranje v realnem času
V oskrbnih verigah nas zanima, kje na svetu se nahaja določeno blago. S stališča
globalnih pogledov nas zanima makrolokacija (glej sliko 20).
Slika 20: Sledenje makrolokacije v realnem času

Vir: Sledenje vozil , osebna predstavitev, b.d.

Pri manipulaciji z blagom na nivoju skladiščenja pa je govora o mikrolokaciji.
Optimalno upravljanje z lokacijami je ključnega pomena za hitro izvajanje manipulacij
z blagom in nemoten pretok blaga skozi distribucijski center (glej sliko 21).

Slika 21: Lociranje mikrolokacij v distribucijskem centru

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.
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Zanima nas, kako celovito optimizirati sledenje in upravljanje lokacij s čim manj
ročnega vnašanja in preverjanja informacij. V poslovnem svetu sledenje tako blaga kot
tudi ljudi ne sme biti več vprašanje, če ţelimo dvigniti produktivnost in varnost blaga.
Pomembno je, kakšen nivo avtomatizacije si lahko privoščimo, da hkrati zadostimo
zahtevam po zanesljivosti delovanja in skupnim stroškom lastništva rešitve. Kakšen
sistem bi vsem sodelujočim v oskrbni verigi omogočil najpreprostejšo in cenovno
ustrezno rešitev za lociranje? V izhodišču se nam ponujajo tako klasični sistemi na
osnovi uporabe črtne kode kot tudi najrazličnejše sodobne tehnologije – na primer: GPS
(General Positon System), GSM (Global System for Mobile Communication), RFID
(Radio Frequency Identification).
Klasični pristop k določanju lokacije blaga temelji na uporabi klasičnih oznak lokacij s
črtno kodo, v katerem uporabniki lokacije uskladiščenega blaga vnašajo s pomočjo
skeniranja lokacijskih oznak. V sistemu GS1 označevanja lokacij je vpeljan globalen
standard za unikatno označevanje lokacij (GLN – Global Location Number), recimo
lokacija podjetja, tovarne, skladišča. Na nivoju mikrolokacij pa lahko sestavimo lasten
algoritem in interne oznake, ki nosijo podatke o točni lokaciji uskladiščenja. V primeru
skladiščenja vozil so oznake lahko vgrajene v tla (glej sliko 22).
Slika 22: Robustne oznake s črtno kodo

Vir: Učinkovite robustne oznake [Označevanje skladišča], 22.3.2009

GPS (General Position System) sistem pokriva celo zemeljsko oblo in s tega stališča
predstavlja splošno uporaben koncept. Delovanje sistema je zanesljivo, ponudba naprav
za GPS je široka, storitve in rešitve lociranja pa dostopne.
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Slika 23: Globalni satelitski sistem

Vir: Globalni satelitski sistem za pozicioniranje [Lockheed Martin], 22.6.2009

GPS sistemi so se široko uveljavili za potrebe lociranja v realnem času – predvsem
objektov, ljudi. Redkeje se uporabljajo za sledenje potrošniškega blaga. Razlog je
preprosto v investiciji (GPS sprejemnik, komunikacijska enota) in dejstvu, da je blago
po navadi pakirano oziroma se tovori v transportnih enotah, kar oteţuje samo vgradnjo
in komunikacijo s sistemom. Za delovanje je potrebno prosto vidno polje med
objektom, ki ga ţelimo slediti, in sateliti. Standardna točnost lociranja je omejena na
nekaj metrov. Takoj se nam postavi vprašanje, ali je sistem uporaben tudi za določanje
mikrolokacij uskladiščenih vozil. GPS sprejemniki potrebujejo napajanje, kar je lahko
oteţevalna zahteva v sistemu sledenja nekaj deset tisoč do nekaj sto tisoč vozil. Celoten
sistem deluje tako, da GPS sprejemnik na objektu ugotovi lokacijo objekta, ki jo nato
preko komunikacijskega kanala (na primer GSM) sporoči v centralni računalniški
sistem uporabnika.
Takšni sistemi so najpogosteje uporabljajo na nivoju določanj makrolokacij in sledenja
(navigacije vozil, velja pa preveriti uporabnost sistema za potrebe slednja v distribuciji
gotovih vozil.
Hiter napredek GSM tehnologij omogoča sledenje lokacije s pomočjo le klasičnih GSM
naprav. Pobuda razvoja tehnologije je seveda na strani uporabnikov GSM naprav in
operaterjev, ki vidijo poslovne priloţnosti lokacijsko osnovanih storitev. Glede na
dejstvo, da sta GSM platforma in omreţje široko razširjena, gre pričakovati niţjo
potrebno investicijo in laţjo implementacijo ter uporabo sistema. Pričakovati gre hitro
širitev uporabe tudi na področjih kot so:
sledenje in navigacija vozil;
mobilnih rumenih strani, usmerjanja turistov;
lokacijsko odvisne razpršena oddaje (na primer v trgovskih centrih).
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Sistem deluje na osnovi triangulacije signalov baznih postaj, točnost lociranja je v rangu
GPS sistemov in je odvisna »vidnosti« GSM baznih postaj (glej sliko 24).
Slika 24: Lociranje s pomočjo triangulacije med baznimi postajami

Vir: Komunikacija [Globalne rešitve], 22.6.2009

GSM naprave (glej sliko 25) so lahko manjše kot na primer GPS, so cenejše in lahko so
vgrajene na primer znotraj vozil (ne rabijo prostega vidnega polja do oddajnika). Tako
kot locirna naprava, bazirana na GPS sistemu, pa potrebuje vir energije – kar ni
zaţeleno.

Slika 25: Primera GSM modula za sledenje lokacij

Vir: GSM SMS lokator vozil [produkti in storitve], 10.12.2009

Sistem za lociranje v realnem času oziroma RFID RTLS (angleško Radio Frequency
Identification Real Time Locating System) lahko bazira na uporabi preprostih (v
primerjavi z GPS) cenejših značk, pritrjenih ali vgrajenih v objekte.
Sprejemniki (senzorji), ki na podlagi signalov z značk določijo lokacije objektov, so
lahko različnih izvedb. Ţelja gre v smeri konvergence tehnologij in uporabe enega
sistema sprejemnikov za čim več namenov. Poznamo več različnih pristopov:
sistem, baziran na lokalnih radijskih mreţah Wi-Fi
Ključna prednost sistema je, da bazira na uporabi klasičnih Wi-Fi oznak oziroma naprav
ter klasičnih Wi-Fi omreţij. Točnost, ki jo obljubljajo proizvajalci, je v rangu nekaj
metrov, kar bi lahko bil zadovoljiv kriterij sledenja večjih objektov na nivoju
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mikrolokacij. Ključna prednost koncepta je, da s takšnim pristopom omogoča niţjo
investicijo, implementacijo in skupne stroške lastništva potrebne infrastrukture.
ultrazvočni sistemi
Uporabljajo se nosilci, ki oddajajo ultrazvočne signale. Le-te zaznavajo ultrazvočni
senzorji in na osnovi tega določajo pozicije. Za natančno lociranje je potrebna vidna
linija, kar pomeni, da sistem ne deluje natančno, če naleti na oviro. Predlaga se nekoliko
gostejša postavitev dediciranih senzorjev, kar je lahko izziv in ocenjujemo, da je
investicija v omenjeno tehnologijo teţko opravičljiva.

UWB sistemi
Po mnenju podjetja Intel (Tehnologija, 2009) UWB tehnologijo odlikujeta zlasti širok
razpoloţljiv frekvenčni pas in nizka poraba moči. UWB radijski sistemi (angleško
Ultra-Wideband) dosegajo točnost do 15 cm, ker nanje precej manj vpliva popačenje
zaradi odbojev.

FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) radarski sistemi
Obetavna tehnologija, saj naj bi omogočala izredno ločljivost za ugodno ceno. Ko smo
iskali konkretne ponudnike in rešitve, smo morali zaključiti, da rešitve še niso dovolj
zrele za uporabo v praksi.
1.2.9 Telefonija v računalniškem omreţju
Kljub vsem sodobnim tehnologijam ne gre pozabiti pomena klasičnega pogovora, ki
omogoča uskladitev in pomoč v situacijah, ko računalniška tehnologija pokaţe svoje
slabosti. Telefonija je v zadnjem desetletju doţivela hiter razvoj in transformacijo iz
analognih klasičnih telefonskih rešitev v povsem digitalizirane oblike. Z uporabniškega
vidika morda niti ni zaznati vidnejših sprememb, s stališča konvergence celovitih
rešitev pa gre za drastične spremembe, saj lahko govorno komunikacijo zagotovimo s
pomočjo računalniških rešitev. To nam močno zniţuje stroške in poenostavlja
upravljanje rešitev telefonije. Tako imenovani VoIP (angleško Voice Over Internet
Protocol) je platforma, ki je razširjena v svetu in omogoča tako gradnjo stacionarnih kot
tudi mobilnih rešitev telefonije. Še več – omogoča konvergenco različnih rešitev v
najrazličnejše naprave, kot je na primer prenosni računalnik ali dlančnik. Izbor
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ponudnikov VoIP infrastrukture je širok (na primer CISCO, Avaya, Microsoft,
Motorola idr.). Pri izbiri predlogov celovitih rešitev za potrebe operativnega dela na
terminalu bomo upoštevali priloţnosti, ki jih nudi VOIP telefonija.

1.3 Projektni pristop in vodenje projekta informatizacije
Razvoj informacijske podpore štejemo med kontinuirane procese podjetja, posamezne
naloge pa opredelimo s posameznimi projekti. Vsak projekt je izpostavljen rizikom
uspešnosti. Kot pravita Kliem & Ludin (1997, str 35) obvladovanje tveganj in
sprejemanje odločitev zahtevata obvladovanje prioritet, pomembnosti, verjetnosti. Prvi
korak pred informatizacijo je postavitev dobrega modela poslovnih procesov (angleško
Business process Model), ki naj dobro opredeljuje procese in opravila. Sledijo
specifikacija rešitve, razvoj, implementacija v produkcijsko okolje in vzdrţevanje. Po
mnenju vodij projektov (Upravljanje projektov, 2009) je projekt relativno kratkoročen
napor k izgradnji unikatne rešitve. Po mnenju večine strokovnjakov, kar 70 % večjih
projektov informatizacije ne doseţe pričakovanj, zato je kakovostno zastavljen projekt
ključnega pomena (glej sliko 26).
Slika 26: Razlogi za neuspešne informacijske projekte
35 % - slabo načrtovanje projekta
28 % - pomanjkanje informacij
22 % - nekonsistentno sledenje projektu
7 % - necentralizirano vodenje
Vir: IBM , osebna predstavitev, b.d.

8 % - drugi razlogi

Pri uvedbi kompleksnih informacijskih rešitev za podporo poslovnim procesom
sodeluje več ekip z različnih področij poslovanja. Za zagotavljanje učinkovitega dela in
dobrih rezultatov je projekte informatizacije potrebno načrtovati, usklajevati, spremljati
in voditi aktivnosti.
Koristi dobrega projektnega dela so tako na strani naročnika kot tudi pri izvajalcih. Prvi
pridobijo dobre rezultate in niţje stroške, izvajalci pa so sposobni projekte zaključevati
hitreje, kakovostnejše in z manjšo porabo resursov.
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Planina (osebna komunikacija, junij 2009) meni, da posamezne faze zvrstimo v
naslednje aktivnosti (glej sliko 27):
priprava projekta;
izdelava rešitve;
prehod v produkcijo;
vzdrţevanje in optimizacija;
vodenje projekta.

Slika 27: Struktura faz projekta
Vodenje projekta in vodenje sprememb (10%)
Priprava projekta (30%)

Izdelava rešitve (30%)

Prehod v produkcijo (30%)

Vzdrževanje in optimizacija

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

• šolanja
• prehod v produkcijo
• primopredaja

• vzdrževanje po pogodbi ali na klic
• optimizacija sistema (dodelave, spremembe)

zahteve naročnika
opis in analiza stanja
projektna naloga
ponudbe in pogodbe
projektni načrt
dogovori o načinu dela
prevzemni pogoji

funkcionalna specifikacija
razvojna specifikacija
razvoj rešitve
oprema
infrastruktura
procesi
instalacija
testiranja enot
integralna testiranja

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

1.4 Kakovost
Obvladovanje kakovosti je predpogoj vsakega uspešnega poslovanja in prav tako
uspešnosti vsakega projekta. Kot navaja Orbanič (osebna komunikacija, 2007), je
kakovost skupek karakteristik proizvoda, procesa, organizacije, sistema ipd., ki se
nanašajo na sposobnost, da zadovolji izraţene in pričakovanje potrebe. Obvladovanje
kakovosti tako zajema izvajalne tehnike in aktivnosti, ki se uporabljajo za izpolnitev
zahtev po kakovosti. Speegle pravi (2010, str. 13), da kakovost vpliva na lojalnost in
zaupanje strank, ohranjanje marţe, širjenje kroga strank, z dolgoročnega stališča pa na
zmanjšanje nepotrebnih stroškov in višjega dobička. Pravzaprav gre za stalno
izboljševanje kakovosti na vseh področjih delovanja, procesov in proizvodov in je eno
najbolj pomembnih zagotovil za rast in dolgoročni razvoj organizacije. Podjetja se
lotevajo različnih načinov razmišljanja, pristopov, sistemov in modelov obvladovanja
kakovosti. V praktični situaciji se vsak sam ali z dogovorom v svojem okolju odloča,
kako bo razmišljal o kakovosti, kako jo bo opredelil, načrtoval, udejanjal in vrednotil.
Dejstvo je, da je nemoten potek delovnih procesov v veliki meri odvisen od kakovosti
delovanja informacijskih sistemov. Pri tem po mnenju Orbaniča (osebna komunikacija,
2007) ne gre mimo kombinacije zlasti dveh dejavnikov: verjetnosti nastopa neţelenega
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dogodka in pa resnosti posledic neţelenega dogodka. Zanimivo je izhodiščno mnenje
ameriškega zdruţenja za kakovost (ASQ poslanstvo, 2009), da »strošek kakovosti« ni
strošek kreiranja kakovostnega izdelka ali storitve. Je strošek kreiranje nekakovostnega
produkta ali storitve.

Med pionirje obvladovanja kakovosti sodi Deming, ki je postavil prva merila za
obvladovanje kakovosti – katerih načela so prvi začeli uporabljati Japonci leta 1950 in
pozneje tudi Američan Deming, ki je razvil teorijo tako imenovane Demingove veriţne
reakcije, katere ključno sporočilo je, da povečanju kakovosti sledi zniţanje stroškov in
dvig produktivnosti.

Kot navaja Ishikawa (5 Why and PDCA, b. d.), obvladovati kakovost pomeni razviti,
načrtovati, proizvajati in servisirati kakovosten proizvod, ki je najbolj ekonomičen,
najbolj uporaben in vedno zadovoljuje uporabnika. Deming je opredelil krog kakovosti
(glej sliko 28), ki je razdeljen na štiri polja, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu:
plan (načrtuj);
do (Izvedi);
check (preveri);
act (ukrepaj).

Slika 28: Shema PDCA modela

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

V svetu je razvitih mnogo metodologij in mednarodno uveljavljenih standardov
kakovosti. Eden ključnih ciljev standardov je zmoţnost primerjave in posledično
izvajanje izboljšav za doseganje boljših rezultatov kakovosti. V celotni sliki nas zanima
celotni pogled na kakovost in odraz le-te v uspešnosti poslovanja. S tega stališča je v
evropskih podjetjih moč opaziti uporabo evropskega modela odličnosti EFQM
(European Foundation for Quality Management – evropski model poslovne odličnosti),
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ki celostno pristopa k izzivom odličnosti poslovanja. Temelji na devetih merilih
uteţenih aktivnosti in rezultatov ter omogoča različne pristope k gradnji odličnosti in
primerjave na področjih: zaposleni, partnerstva in viri, strategija načrtovanja,
voditeljstvo, procesi, rezultati zaposlenih, rezultati odjemalcev, ključni rezultati
uspešnosti poslovanja. EFQM model uporablja tudi nekaj slovenskih podjetij in
ustanov, kot so na primer Trimo, Luka Koper, Hermes Softlab, javna uprava in drugi.

EFQM model je uporaben pri razvoju podjetja, sodelovanja s partnerji in kupci. V tem
kontekstu so izhodišča metodologij v pomoč tudi pri pripravi in izvedbi projektov
informatizacije dela oskrbne verige in uporabe rešitev. V naši nalogi se lahko
osredotočimo zlasti na kakovost sodelovanja pri uvajanja informacijske rešitve in
kakovost delovanja, uporabe, vzdrţevanja informacijske rešitve za potrebe poslovanja.

1.5 Terotehnologija in vzdrţevanje
Ponudniki logističnih storitev so izrazito storitveno naravnana podjetja in zato močno
odvisni od informacij. Posledica slabe kakovosti informacij ali celo izpada delovanja so
lahko napačne in nepravočasne dobave, nenačrtovane aktivnosti, zaustavitve oskrbe
kupcev in visoke ter dolgoročne poslovne škode. Zato je potrebno pripraviti strategijo in
taktiko vzdrţevanja. V svetu obstaja več konceptov, na strani podjetja pa je, da se odloči
za najprimernejše. Po mnenju Rosija (osebna komunikacija, 2007) je terotehnologija
veda, ki preučuje moţnosti povečevanja učinkovitosti delovnih sredstev. Cilj je
ekonomska optimizacija celotnega ciklusa delovnih sredstev – tudi informacijskih
rešitev – od nakupa pa vse do odpisa. Rosi pravi takole: »Po definiciji CFIT –
Committee for Industrial Technologies je danes terotehnologija definirana kot
interdisciplinarna kombinacija s področij tehnike, tehnologije, ekonomike, upravljanja
in organizacije.«
Celovito pristopi k vzdrţevanju sistemov in ţe pri snovanju sistema skuša definirati
zahtevano zanesljivost in kakovost sistema, da lahko optimalno načrtujemo stroške
lastništva sistema v njegovem celotnem ţivljenjskem obdobju. Le s celovitim pristopom
je mogoče optimizirati celotne stroške vzdrţevanja, zato je potrebno upoštevati stroške
investicij, delovanja in tudi stroške zaradi izostale proizvodnje. Jardine & Tsang (2006,
str. 6) pravita, da gre razmišljati v dveh komplementarnih smereh: TPM – Total
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productive maintanance in RCM – Reliability centered maintanance. Prva smer
razmišljanja išče priloţnosti v proaktivnejšem pristopu ljudi, druga pa v smeri
metodologij vzdrţevanja sistema. Vzdrţevanje je navzven pogosto manj opazen proces.
Izgube zaradi izpada lahko hitro znesejo več kot znaša strošek vzdrţevanja ali njegov
mnogokratnik. Po drugi strani pa analize kaţejo, da v mnogih primerih kar dve tretjini
vzdrţevalnih opravil ne bi bilo potrebnih, če bo podjetje dosledno izvajalo strategijo
vzdrţevanja. Med cilje vzdrţevanja štejemo:
zagotavljanje potrebnega nivoja zanesljivosti delovanja sistema;
preprečevanje učinkov izpadov delovanja sistema;
usklajeno delovanje vzdrţevalnih ekip z drugimi procesi podjetja;
zagotavljanje kakovostnega poslovanja podjetja;
zmanjševanje potrebnih resursov podjetja;
zagotavljanje nivoja motiviranosti zaposlenih (zadovoljstvo uporabnikov) sistema;
izobraţevanje uporabnikov;
neprestano izboljševanje vzdrţevanja.
Zanesljivost pomeni zmoţnost sistema, da v danih pogojih učinkovito sluţi svojemu
namenu, vzdrževalnost pa je zmoţnost, da se ga v danih pogojih ohrani oziroma vrne v
zahtevano stanje (R&M – Reliabillity & Meintanability). Na oba kriterija pomembno
vplivamo pri konstruiranju sistema, pomembno pa je, da za obvladovanje odpovedi
izberemo prave metode vzdrţevanja. Smiselno je preveriti tudi, kakšne moţnosti imamo
na razpolago za neprestano izboljševanje zanesljivosti in vzdrţevalnosti (merjenje in
ocenjevanje). S takšnim pristopom lahko odločilno vplivamo na celotne stroške
lastništva sistema v njegovi ţivljenjski dobi (LCC – Life Cycle Cost). Glede na vzrok
ločimo odpovedi zaradi pomanjkljivosti sistema in odpovedi zaradi napačne rabe, glede
na stopnjo pa ločimo popolne in delne (degradacijske) odpovedi. Odpovedi je potrebno
razdeliti tudi na primarne in sekundarne – sekundarna odpoved je posledica primarne
odpovedi in kot takšna le posledica drugih teţav. Informacijske sisteme sestavlja veliko
število sestavnih delov (podsistemov), katerim je po obliki skupna krivulja odpovedi
delovanja. Razdelimo jo lahko na tri obdobja (glej sliko 29):
obdobje zgodnje odpovedi;
obdobje normalnega delovanja;
obdobje staranja.
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Slika 29: Časovna porazdelitev odpovedi v celotnem življenjskem obdobju sistema

V prvem obdobju je razlog odpovedi značilen, in sicer napaka v projektiranju oziroma
sestavi sistema, integraciji v produkcijsko okolje ali napačni rabi uporabnikov.
Informacijski sistemi so v prvem obdobju pogosto podvrţeni odpovedim delovanja
sistema, saj se v tej fazi pokaţe večina skritih napak. V drugem obdobju najpogosteje
govorimo o naključnih, značilno med seboj nepovezanih odpovedih ali napačni rabi
sistema. Število in oblike odpovedi so močno odvisne od zasnove in implementacije
celotnega sistema, kakovosti izbrane opreme ter seveda pravilne rabe. Značilne za tretje
obdobje so vse odpovedi zaradi staranja sistema in oteţenega vzdrţevanja. Vsak sistem
ima neko načrtovano ţivljenjsko obdobje, katerega lahko s pravilnim pristopom sicer
podaljšamo, ne moremo pa ga razvleči preko ekonomsko upravičenih mej.
Pred izbiro konkretnega načina vzdrţevanja je potrebno določiti poslovno strategijo
vzdrţevanja, ki sovpada z načinom poslovanja podjetja in njegovimi cilji (glej sliko 30).
Izbrani koncept mora sovpadati z organizacijsko kulturo vzdrţevanja. Izbiramo lahko
med osnovnimi koncepti, kot so naključno vzdrţevanje, tekoče vzdrţevanje in
načrtovano vzdrţevanje.
Slika 30: Osnovna razdelitev strategij vzdrževanja

Strategija tekočega vzdrţevanja zahteva neprestane dejavnosti za ohranitev stanja
(preverjanje, meritve, nadzorovanje in primerno ukrepanje). Takšen način zahteva
razpoloţljive človeške vire, rezervne dele, material ter znanje na strani ekipe, ki
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neprestano izvaja omenjene dejavnosti. Zato je takšen koncept vzdrţevanja primeren le
za redka podjetja in ustanove.
Strategije naključnega sodelovanja se skušamo izogibati. Naključno oziroma kurativno
vzdrţevanje nastopi šele po nastopu odpovedi sistema in lahko povzroči visoke
neţelene motnje. Takšen koncept vzdrţevanja je smiselno izbrati le v nekaterih primerih
za sisteme, ki nimajo vpliva na potek ključnega dela poslovanja.
Strategija načrtovanega vzdrţevanja je dandanes najvišje razvita vzdrţevalna metoda.
Uporablja se v podjetjih, ki ţelijo moţnost napak zmanjšati na najniţjo moţno stopnjo.
Temelji na skrbno pripravljenih preventivnih aktivnostih in značilno temelji na
periodičnem izvajanju vzdrţevalnih postopkov (na primer tedensko, mesečno ali letno).
Med načrtovana vzdrţevanja sodi tudi korektivno vzdrževanje. Pod izrazom korektivno
vzdrţevanje po navadi razumemo dela, s katerimi sistem prilagodimo tako, da olajšamo
izvajanje preventivnega vzdrţevanja in hkrati dvignemo stopnjo zanesljivosti sistema
(na primer nadgradnja sistemske ali aplikativne programske opreme na novejšo
različico). Korektivno vzdrţevanje skuša zmanjšati verjetnost napak.
Koncept vzdrževanja glede na stanje sodi v skupino metod preventivnega vzdrţevanja.
Za učinkovite rezultate vzdrţevanja poleg dobro dokumentiranega sistema potrebuje
tudi natančne informacije o začetnih in trenutnih značilnih parametrih delovanja
sistema. Na osnovi primerjave in analize parametrov se nato pristopi k primernim
oblikam in obsegom vzdrţevalnih posegov.
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2 OBSTOJEČE STANJE
2.1 Posnetek stanja in kritična analiza
2.1.1 Logistično distribucijski center
Logistični center ima odlično geografsko lego za potrebe oskrbe trga. Primarna
dejavnost je skladiščenje, izvajanje storitev za potrebe distribucije gotovih vozil, katerih
večina je proizvedena zunaj področja drţave. Načrtujejo se tudi druge dejavnosti zunaj
področja oskrbne verige gotovih vozil.
Podjetje posluje na osnovi kratkoročnih in dolgoročnih ponudb z vodilnimi proizvajalci
avtomobilov, kot je na primer ameriški General Motors. Proizvajalec strmi k čim boljši
oskrbni verigi, čim boljši oskrbi kupcev – pravočasnost dobav, prilagodljivost
spremenjenim zahtevam, dostava vozil brez poškodb, čim manjši stroški oskrbe,
preprosto usklajevanje, sledenje statusa pošiljk in vozil itd. Povpraševanje trga kljub
izzivalnim časom presega trenutne zmoţnosti oskrbne verige.
Cilji naročnika so dvig (podvojitev) zmogljivosti logističnega centra, vpeljava dodatnih
storitev za potrebe trga in širitev poslovanja s proizvajalci, kot sta na primer Suzuki ali
Peugeot. Konkurenčna logistična podjetja iščejo svoje priloţnosti za osvojitev trţnega
deleţa poslovanja, kar od naročnika zahteva neprestano izboljševanje konkurenčnih
prednosti.
Logistični center velikosti XXX.XXX m² je razdeljen na lokacije za manipulacijo z
vozili in lokacije za hranjenje vozil. Kapaciteta je do XX.XXX vozil. Zasedenost
variira. Povprečna zasedenost je 80-odstotna. Konice povpraševanja presegajo
kapacitete logističnega centra.

Trenutno sta postavljena en glavni vhod in en glavni izhod. Hranjenje je organizirano v
cone (depoje) z vrstami, v katerih je od 4 do 5 vozil (glej sliko 31). Vrstni red vozil v
posamezni

vrsti

ni

zabeleţen.

Prevzem

in

izdaja

vozil

se

izvajata

v

razkladalno/prevzemnem mestu za tovornjake in razkladalno/prevzemnem mestu za
vlakovne kompozicije. Na istem mestu se opravlja tudi kontrola poškodb vozil.
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Potrebna dokumentacija in obdelava podatkov se pripravlja v pisarni logističnega
centra.
Slika 31: Uskladiščena vozila

Vir: naročnik, 2008

Uradni delovni čas logističnega centra je trenutno od 8. do 20. ure, vendar se v najbolj
obremenjenih obdobjih pribliţuje 24-urnemu delavniku vse dni v mesecu. Za
poslovanje s čim manj motnjami in čim boljše izpolnjevanje zahtev strank je zaposlenih
več kot XX ljudi, od tega je XX voznikov/skladiščnikov v štirih izmenah, X
administratork v dveh izmenah, X vodij skladiščnih operacij, vodja in namestnik vodje
logističnega centra. Potrebna so dnevna prilagajanja delovne sile glede na načrtovane
aktivnosti. Prispela vozila so večinoma unikatno označena z VIN številko, ni pa
zagotovljeno, da so vsa vozila označena z berljivo logistično etiketo s črtno kodo.
Stroške logističnega centra lahko delimo na stroške:
skladiščnih kapacitet (zagotavljanja razpoloţljivosti kapacitet storitev in prostora);
delovne sile (plačila dela skladiščnikov, vodij, administratorjev, voznikov in s tem
povezana dodatna povračila stroškov);
delovnih sredstev (manipulacijska oprema, informacijska orodja);
materiala (ogrevanje, gorivo, pisarniški material);
odgovornosti za izvedbo dogovorov in kakovosti (reklamacije);
vzdrţevanja;
komunalnih storitev;
amortizacije (zgradbe, opreme) itd.
Ocenjujemo, da se zniţevanja vseh omenjenih stroškov lahko lotimo predvsem z
optimizacijo dela, tudi na osnovi boljše informatizacije ter posledično urejenosti
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procesov. Poleg klasičnih storitev naročniki od sodobnega distribucijskega centra
pričakujejo dodatne storitve za potrebe boljše in bolj prilagodljive oskrbe kupcev.
Med dodatne storitve logističnega centra lahko uvrstimo:
popravilo vozil: na primer odprava poškodb udarcev;
predelava vozil: na primer vgradnja dodatne opreme, vulkanizerska dela;
čiščenje in zaščita vozil;
preverjanje pnevmatik in akumulatorskih baterij itd.

2.1.2 Procesi in dokumentacija za operativno delo
Celoten proces je razdeljen v več opravil:
obravnava in usklajevanje mesečnih dobav;
usklajevanje posameznih delnih dobav;
razklad vozil;
prevzem:
o priprava prevzemne dokumentacije;
o priprava podatkov za potrebe skladiščenja;


načrtovanje zasedbe lokacij skladišča;



načrtovanje potrebne delovne sile.



Priprava podatkov za operativno delo skladiščnikov;

kontrola kompletnosti dobav;
kontrola kakovosti vozil in poškodb;
skladiščenje:
o uskladiščenje;
o preskladiščenje;
prevzem posameznih naročil kupcev in izdaja:
o priprava izdajne dokumentacije;
o priprava pošiljk;
o naklad;
inventure;
popravilo poškodb;
predelave, vgradnje in nadgradnje.
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Najava dobav se opravlja pribliţno mesec dni vnaprej. Mesečna dobava lahko znaša
tudi do XXX.XXX vozil. Dejanska dobava se izvaja v posameznih delnih dobavah, ki
se potrjujejo nekaj dni pred ali tik pred dobavo.
Informacija o najavi zajema podatke o vozilih, proizvajalcu, prevozniku in kupcu, če je
znan. Podatki se prejmejo preko klasične elektronske pošte v formatu zapisa Microsoft
Excel. Standard formata zapisa je predlagan, v praksi pa je potrebna ročna obdelava
prejetih podatkov, saj prevozniki pošiljajo različne oblike informacij, poleg tega pa je
pogosto potrebno uskladiti manjkajoče podatke preko telefonskih pogovorov in jih
ročno vnesti v dokumentacijo.
Posamezni dobavi se predhodno prilagodi potrebni skladiščni prostor in organizirajo
potrebni viri podjetja za razklad, pregled in uskladiščenje vozil. Posamezen tovornjak
vlačilec lahko pripelje do 8 vozil hkrati, vlak tudi do 300 vozil hkrati. Velikost
posameznih dobav močno variira, čemur se mora prilagajati tudi pripravljenost
zmogljivosti logističnega centra. Prevoznik pošlje napoved delne pošiljke, oceno
predvidenega časa prispetja in podatke o pošiljki. Zaradi nepredvidenih zastojev med
transportom dejanski časi dobav lahko zelo variirajo. Oblike podatkov o pošiljki in tipi
podatkov se razlikujejo od prevoznika do prevoznika. Glede na najavo pošiljke in
razpoloţljive skladiščne lokacije se predhodno določijo lokacije skladiščenja vozil.
Delovni nalogi skladiščnikov se natisnejo na papir. V tej fazi se tudi načrtujejo potrebni
viri za določen termin dela. Načrtovanje delovne sile je administrativni postopek in
zahteva preverjanje raznih evidenc dela, da se zadosti zakonskim zahtevam.
Skladiščniki avtomobile razloţijo v cono za razklad (glej sliko 32). Administratorji
preverjajo točnost dobav. Le-ta se izvede s primerjavo med dokumenti napovedi pošiljk
in dokumenti prispelih vozil. Primerjava med dokumentoma tipa Excel se izvaja s
pomočjo iskanja podatkov z mehanizmi, vgrajenimi v Excelova orodja.
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Slika 32: Razklad vozil z vlaka

Vir: naročnik, 2008

Poškodbe so neţeleni pojav, toda sestavni del posla distribucije vozil. Spisek vozil
napovedane delne pošiljke se natisne na papirno dokumentacijo. Pri beleţenju poškodb
se uporablja šifrant, ki opredeljuje mesto in vrsto poškodbe (glej sliko 33 in tabelo 7).
Slika 33: Lociranje poškodbe na vozilu

Vir: naročnik, 2008

Tabela 7: Izsek iz šifranta delov vozila
koda

element

01

antena

02

baterija

03

prednji odbijač

04

zadnji odbijač

05

prednji odbijač – vloţek

06

zadnji odbijač – vloţek

07

zadnja leva drsna vrata

08

zadnja desna drsna vrata

09

desna drsna vrata

10

prednja leva vrata
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11

zadnja leva vrata

12

prednja desna vrata

13

zadnja desna vrata

14

prednji levi blatnik

14

zadnji levi blatnik
Vir: naročnik, 2008

Opravi se vizualna kontrola, opaţene poškodbe se ročno vpišejo na papirni Excelov
dokument »potrditev delne najave« in oddajo administratorjem, ki dopolnijo dokument
z dodatnimi informacijami o poškodbah. Preko klasične elektronske pošte ga
posredujejo dobavitelju in kupcu. Poškodbe se naknadno reklamirajo prevoznemu
podjetju, poškodovani avtomobili dobijo status »v karanteni« in se uskladiščijo na
posebni lokaciji. Pregledana vozila se uskladiščijo in dobijo status prevzeto v
skladiščenje (glej sliko 34). S tem trenutkom začne teči čas skladiščenja in
obračunavanje storitve skladiščenja – leţarnine. Vozilo so lahko uskladiščena le nekaj
ur pa vse do nekaj mesecev.
Slika 34: Skladiščenje vozil in zajem podatkov

Vir: naročnik, 2008

Vozila se razvozijo na proste, vnaprej določene lokacije. Uskladiščijo se na prosta
mesta in se ne zdruţujejo v skupine glede na napovedana naročila dobav kupcem. Ob
uskladiščenju se s pomočjo ročnega čitalca črtne kode vnese podatek o talni oznaki
lokacije in VIN oznaki vozila. Pri tem se uporablja Excelova datoteka: uporabljeno
polje ponazarja lokacijo skladiščenja vozil, posamezne vrste uskladiščenja so
ponazorjene s posameznimi listi iste datoteke.
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Uskladiščena vozila se načeloma ne preskladiščujejo, obstaja pa moţnost premika
lokacije skladiščenja, na primer zaradi optimizacije zasedenosti kapacitet ali potrebe po
opravljanju posegov v vozilo.
Skladiščna površina in razdalje so velike. Gibanja vozil in ljudi je posledično veliko.
Operacije so časovno potratne. Posamezni kupci ţelijo tudi dodatne storitve, kot je na
primer preverba tlaka v zračnicah, preverba kapacitete akumulatorske baterije, dolivanje
goriva, voskanje vozila in podobno. Vsaka storitev potrebuje dodatne aktivnosti,
beleţene aktivnosti in poročanje naročniku.

Posamezne izdaje vozil potekajo glede na najave zahtevkov distributerjev (glej sliko
35). Če je potrebno vozila dostaviti v območje bliţnjega mesta, pošljejo spisek VIN
oznak in datume ţelenega naklada. Če so vozila namenjena v oddaljeno lokacijo, pa je
poskrbljeno za podrobnejše informiranje, da se zagotovi večja varnost vozil. Distributer
pošlje dodatno podatek o prevozniku (na primer oznaka vlačilca, potnega lista in
drugo). Nekateri prevozniki, ki so podizvajalci, potrebno dokumentacijo dostavijo le v
papirni obliki in to šele ob samem prihodu po vozila.
Slika 35: Primer naročila distributerja

Vir: naročnik, 2008

Prejetje zahtevka je osnova za izdajo. Določijo se lokacije, kjer se nahajajo naročena
vozila. Skladiščniki s pomočjo natisnjene dokumentacije prepeljejo vozila v nakladalne
cone. Zaradi pogostih zamikov dospetja prevoznikov se vozila ne pripravljajo vnaprej,
ampak šele ob dejanskem prispetju prevoznika. Prihaja do konic dela in teţko
usklajenega obravnavanja prioritet. Izziv je toliko večji v primeru, da je potrebno
poskrbeti za morebitne posebne zahteve po naročilu kupcev, na primer hranjenje ključa
v samem vozilu, dodatna zaščita vozil, predelave itd.
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Pred nakladom vozil se preverijo morebitne poškodbe. Skladiščnik in prevoznik skupaj
preverita vsa vozila in sestavita ločena dokumenta, ki ju predata administratorjem.
Spisek pripravljenih in preverjena vozil se pripravi s čitalci črtnih kod (čitanje črtne
kode VIN oznak). Podatki se prenesejo administratorjem, ki opravijo kontrolo
pravilnosti priprave vozil in prevoznikom natisnejo dokumentacijo v obliki Excelovih
dokumentov. Dokumentacija se opcijsko tudi pošlje distributerjem po elektronski pošti.

Tudi v fazi izdaje vozil se uporabljajo enaka orodja kot v fazi prevzemanja vozil.
Skladiščniki pri delu uporabljajo papirno dokumentacijo. Delno si pomagajo z ročnimi
čitalci črtne kode. Uporabljajo jih le za dva tipa opravil: sestavo liste prevzetih oziroma
oddanih vozil (vnos VIN oznak vozil) in določanje skladiščnih lokacij, kjer se hranijo
vozila (ročni vnos lokacije).

Vsa opravila se izvajajo na oceni pogodbenih dogovorov. Dodatne storitve se ne
obračunavajo glede na posamezno opravljeno storitev, temveč glede na pavšalno
pogodbo. Izvajanje, sledenje izvajanja postane izziv v trenutku, ko se začnemo
pogovarjati o transparentnosti načrtovanja, izvajanja, nadzora in poročanja partnerjem.
Prav tako pogrešamo moţnost platforme za potrebe merjenja in izboljševanja vseh
procesov in aktivnosti v smeri PDCA pristopa. Zaradi neavtomatiziranih procesov je
mnogo opravil redundančnih in podvrţenih večjim verjetnostim napak.
Zaradi dinamike (časovne in količinske) posameznih dobav se poraja izziv načrtovanja
in organiziranja potrebnih kapacitet distribucijskega centra. Optimizacija z namenom
čim manjših naknadnih manipulacij pri iskanju, grupiranju in pripravi vozil za dobavo
kupcem je teţko izvedljiva.
Prihaja do dodatnega iskanja, premikov in izgube časa pri pripravi pošiljk, posledično
pa do potreb po dodatni delovni sili. Preveč je nepotrebnih internih premikov in
manipulacij, ki konec koncev tudi večajo verjetnost poškodb vozil in zahtevajo dodatne
vnose in obdelave informacij.
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2.1.3 Identifikacija vozil
Vsako vozilo naj bi bilo identificirano z unikatno VIN oznako (glej sliko 36).
Predlaganih načinov označevanja se drţijo predvsem proizvajalci iz Evropske unije in
Severne Amerike. Popolne zanesljivosti prisotnosti logistične etikete s črtno kodo ne
gre pričakovati.

Slika 36: Nalepka za vetrobranskim steklom

Vir: naročnik, 2008

Berljivost črtne kode ni zagotovljena. Razlog gre najpogosteje iskati v nekakovostnem
papirju oziroma etiketi, nekakovostnem tisku in zbledelosti tiska nalepk zaradi
dolgotrajnega skladiščenja vozil na soncu. Načeloma pa so vozila označena z etiketo
(glej sliko 37).

Slika 37: Primeri etiket na vozilih

Vir: Luka Koper, osebna predstavitev, b.d.

Moţno je, da etiketa ne vsebuje črtne kode, prisotna je le VIN oznaka (glej sliko 37),
kar sicer omogoča identifikacijo vozila, ne omogoča pa uporabe čitalca črtne kode.
Slika 38: Primer etikete z VIN oznako

Vir:maročnik, 2008
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Ugotavljamo, da v kolikor etiketa z VIN oznako ni enoznačno uporabna kot zahtevajo
uveljavljeni standardi, potrebujemo moţnost ročnega vnosa identifikacije vozila v
informacijski sistem. V isti fazi moramo poskrbeti tudi za označbo vozila, na primer z
etiketo s črtno kodo in ostalimi, človeku berljivimi podatki, saj se le tako lahko
izognemo napakam zaradi naknadnega prepisovanja in vnašanja informacij.

2.1.4 Informacijska podpora interni logistiki
V vseh fazah manipulacije z vozili je potrebno zagotoviti točno evidenco za lastne
potrebe in izvajati poročanje statusa proizvajalcu in kupcem. Procesi zahtevajo veliko
redundančnih posegov, premikov, operacij skladiščenja, administrativnega dela in
dodatnega usklajevanja. Zaposleni v operativi so premočno obremenjeni z ročnim
vnosom in prepisovanjem, preverjanjem podatkov, zaposleni v administraciji pa z
enormno količino ročne obdelave podatkov in ročnega vnosa v osnovna pisarniška
orodja, kot je na primer Microsoft Excel. Omenjena orodja odlikuje univerzalnost
uporabe, zaradi česar pa orodje ne more zagotoviti avtomatizacije prenosa in obdelave
informacij brez človeškega dejavnika, kot tudi ni moţen avtomatiziran nadzor nad
procesom dostave vozil. Podatki vsebujejo premalo strukturiranih informacij za
kakovostno načrtovanje.
Uporaba papirne dokumentacije povzroča dodatno administracijo v primeru kakršnih
koli sprememb. Spremembe se vnašajo naknadno v pisarni, kar povzroča časovne
zamike in dodatne moţnosti napak, saj se podatki ne vnašajo na mestu izvajanja
aktivnosti. Ročna obdelava informacij je pogost razlog napak. Telefonska usklajevanja
glede detajlov dobave povzroča veliko redundančnega dela in visoke moţnosti napačne
interpretacije dogovora, kar se lahko odraţa v teţavah celotnega procesa. Strošek
administracije je visok.
Uporaba ročnih terminalov na prevzemu in izdaji ne bazira na prilagojeni programski
opremi, ki bi funkcionalno sistemsko podpirala procese dela. Uporabniki na terenu
uporabljajo PocketPC Excel orodja, kamor vnašajo lokacije vozil. Aplikacija na ročnem
terminalu ni prilagojena preprosti in robustni rabi, kar povzroča zamudno delo in
moţnost napak.
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Priprava podatkov za prenos na ročni terminal in nazaj poteka ročno. Zaradi kopiranja
in uparjanja informacij prihaja do večjih moţnosti napak. Izmenjava podatkov med
osebnim računalnikom z evidencami in ročnimi terminali se opravlja transakcijsko in je
lahko izvor velikih časovnih zamikov in posledično točnosti podatkov v evidencah.
Posledica časovnih zamikov izmenjave podatkov je slab nadzor nad statusom procesa in
omejena moţnost odločanja na osnovi pravih in pravočasnih informacij.
Med ključne teţave smo uvrstili nezmoţnost avtomatizacije procesov in obdelave
informacij, slabši nadzor nad procesom, zamudno in kompleksno izvajanje poročil ter
ročno pretvarjanje in prenašanje informacij med različnimi sistemi za potrebe
poslovanja. Moţnost napak zaradi preobremenjenosti dela je visoka.

2.1.5 Izmenjava informacij
Izmenjava elektronskih standardiziranih sporočil tipa EDI se ne uporablja. Izmenjava
informacij poteka večinoma preko klasične elektronske pošte, delno tudi preko telefona
in telefaks sporočil. Koncept v zasnovi ne omogoča preprostega evidentiranja in
sledljivosti ter sistemskega usklajevanja in potrjevanja informacij. Podatki se prenašajo
s pretipkavanjem in kopiranjem (glej sliko 39). Arhiviranje podatkov ni strateško
rešeno. Izpadi delovanja elektronske pošte so redki, a kljub temu povzročajo dodatne
motnje pri poslovanju. Posamični prevozniki – distributerji vozil se posluţujejo
podizvajalcev, ki dokumente prenašajo v papirni obliki. Način izmenjave ni sistemsko
integriran in preprosto povezljiv z udeleţenci oskrbne verige.
Najpogosteje uporabljeni dokumenti, ki se izmenjujejo z logističnim centrom, so:
mesečna napoved pošiljke;
najava pošiljke;
poškodbeni list;
poročilo o zalogi principalu in kupcu vozil.
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Slika 39: Ročni vnos in obdelava podatkov v pisarni

Vir: naročnik, 2008

2.1.6 Aplikacije za operativno delo
V pisarnah logističnega centra je X osebnih računalnikov in centralni streţnik, ki so
povezani v lokalno omreţje. Internetna povezava je zagotovljena. Administratorji pri
svojem delu uporabljajo osnovna računalniška pisarniška orodja, kot so Microsoft
Excel, Microsoft Word in Microsoft Access. Osnovni sistem hranjenja in organiziranja
podatkov je v dokumentih tipa Excel.
Ključni podatki za operativno upravljanje distribucije in skladiščenje so:
naročilo;
pogodba o sodelovanju;
VIN – Vehicle Identification number (obstajata 2 izvedbi VIN);
model vozila;
kupec vozila;
prevozno podjetje;
ime in priimek prevoznika;
registracijska oznaka prevoznika;
oznaka osebnega dokumenta voznika;
datum prihoda pošiljke oziroma prihoda v logistični center;
datum ţelene dobave pošiljke;
dodatne storitve.
Skladiščniki/vozniki imajo v uporabi X ročnih terminalov, ki se uporabljajo izključno
za prebiranje VIN številk in vnos lokacij uskladiščenih vozil. V uporabi ni namenske
aplikacije, zgrajene za mobilni zajem podatkov, temveč se uporablja klasična Excelova
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datoteka, ki se pred in po izvedenih operacijah izmenjuje z osebnimi računalniki
administratork.
Logistični center nima centralnega, celovitega informacijskega sistema za podporo
poslovanju, zato si zaposleni pomagajo s parcialnimi rešitvami na nivoju Microsoft
Excelovih dokumentov in Access aplikacij (glej sliko 40). Omenjene rešitve so zgradili
informatiki naročnika.

Uporabljajo se elektronski dokumenti Excelovih oblik:
mesečna napoved pošiljke;
najava pošiljke;
prevzem vozila;
stanje zaloge;
lokacije vozil;
izdaja vozil;
poškodbeni list;
poročilo o zalogi principalu in kupcu vozil.

Slika 40: Primer najave vozil s podatki

Vir: naročnik, 2008

Dodatni izzivi so iz naslova obvladovanja praktičnih dogodkov, kot so spremembe
zahtev po prevzemu oziroma izdaji, spremembe časovnih rokov, nepredvidljivost/teţave
partnerjev in zamude, posledični vpliv na načrtovane aktivnosti. Obvladovanje
nepopolne dokumentacije in oznak vozil je pogosta praksa.
Trenutni način dela rezultira v negativnih učinkih, ki vplivajo na celotno poslovanje
logistično distribucijskega centra. Med najznačilnejšimi teţavami bi izpostavili:
verjetnosti napak zaradi ročnega pretipkavanja;
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nestandardizirani podatki in moţnosti napačnih interpretacij;
prekomerna administracija in višja poraba resursov (nadure dela);
slabši sistem sledljivosti in izsledljivosti;
niţji nivo storitev kupcem – odjemalcem storitev;
manjša prilagodljivost, odzivnosti na hitre spremembe;
teţje načrtovanje aktivnosti in optimizacije potrebnih resursov;
teţave zaradi izpada delovanja elektronske pošte;
slabše moţnostih sistemskega arhiviranja sporočil;
uporaba dodatne papirne dokumentacije;
niţja ergonomija in produktivnost dela;
počasnejše izvajanje operacij;
dodatna opravila za potrebe poročanja o statusu vozil in pošiljk;
manjše zadovoljstvo uporabnikov;
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3 PRENOVA
3.1 Projektni pristop k informatizacij
Kakovostna priprava in vodenje projekta je ključnega pomena za uspeh. V fazi priprave
projekta na osnovi opisa in analize obstoječega stanja pripravimo projektno nalogo,
pripravimo arhitekturo rešitve, predlog vzdrţevanja ter predlog projektne ekipe, v kateri
s strani naročnika sodelujejo vodja projekta, aplikacijski svetovalec, razvojno tehnološki
svetovalec, ključni uporabniki in vodja IT.

V fazi izvedbe projekta vodja projekta preveri vso dokumentacijo, nastalo v fazi
priprave, definira ekipo in zagotovi prisotnost članov ekipe na projektu. Preveri,
optimizira in potrdi časovni načrt. Vodja projekta dogovori način komunikacije,
sestankov, izmenjave dokumentacije, vodenje in poročanje.
Ekipa mora pripraviti in uskladiti funkcionalno specifikacijo rešitve (procesi, strojna
oprema, infrastruktura, programska oprema, integracija). V tej fazi je potrebno dobaviti
in inštalirati tudi vso potrebno strojno in programsko opremo, dostaviti dokumentacijo
in navodila za uporabo.
V fazi prehoda v produkcijo mora celotna projektna ekipa pripraviti podroben načrt
prehoda v produkcijo, vključno z izobraţevanjem uporabnikov in skrbnikov sistema.

3.2 Dokumentni sistem in vodenje projekta
Tekom projekta se poraja mnogo dokumentov v raznih različicah. Dogovorjen način
hranjenja in izmenjave olajša dostop in informiranje vseh članov projekta. Predlagamo
lahko uporabo najsodobnejših orodij za pomoč pri vodenju projekta in komunikaciji
celotne ekipe. S pomočjo internetnih orodij (Sharepoint streţnik) in pisarniških orodij
lahko postavimo dokumentacijski projektni portal, preprost za uporabo (glej sliko 41).
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Slika 41: Primer portala za vodenje projekta

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

Med glavnimi skupinami dokumentov, ki jih predlagamo za pomoč pri delu in objavo
na internetnem portalu, naj bodo:
priprava (ponudba, pogodbe, priloge, projektna naloga/idejna rešitev);
izvedba (funkcionalna specifikacija, izvedbena dokumentacija, navodila, poročila);
vodenje (projektni načrt, riziki, zahtevane spremembe, načrtovani sestanki,
poročila).
S predlaganim pristopom bomo omogočili preproste vpoglede, centralizacijo informacij,
izmenjavo informacij in poročanje naročniku, ki lahko na preprost način sledi izvajanju
projekta.

3.3 Prenova procesov
Urejena organizacija, prenovljeni procesi in jasno dogovorjena dokumentacija so
predpogoj za uspešno uvajanje informacijske podpore. Jasni in transparentni procesi
omogočajo delitev na podprocese, funkcije in opravila. Omogočajo določanje lastništva
posameznih procesov, opravil in seveda odgovornosti. Jasna organizacija procesov je
osnova za vrednotenje, opazovanje kakovosti in, kot smo ugotovili, neprestano uvajanje
izboljšav poslovanja (PDCA).
Sprašujemo se, kako pravilno zabeleţiti obstoječe stanje, ga analizirati in prenoviti
glede na trenutne in prihodnje potrebe. Predlagamo sistematični pristop in naslednje
korake:
popis obstoječega stanja;
definicija zahtev naročnika;
izdelava študije predlogov;
uskladitev končnega predloga.
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3.4 Unikatna identifikacija in dodatne informacije
V procesu izvajanja dela logističnega centra se uporablja mnoţica logističnih podatkov.
Identifikacija se izvaja na osnovi VIN oznak oziroma pripadajočih logističnih etiket.
Potrebni so še dodatni podatki oziroma atributi vozila, ki nam olajšajo načrtovanje,
izvajanje opravil na vozilu ter sledenje aktivnosti. Informacijski sistem naj na osnovi
unikatnih oznak beleţi tudi druge pomembne osnovne informacije o vozilu (angleško
master data). Uporabni podatki poslovanje logističnega centra so prikazani v spodnjem
primeru:
Model vozila: Golf;
Proizvajalec vozila: VW;
Proizvajalčeva oznaka vozila: 1KJ5423;
Tip vozila: osebni;
Teţa: 1.347 kg;
Vgrajen motor: 1,8D;
Prevoţeni kilometri (le za rabljena vozila);
Vrednost vozila (za potrebe carinskih vrednotenj): 24.000 €;
Izvor vozila: Nemčija;
Lastnik vozila: proizvajalec A;
Status vozila: uskladiščen;
Načrtovani datumi (na primer dostave): 1. 8. 2009;
Zadolţitve operacij nad vozilom: brez;
Status poškodb na vozilu: brez;
Zahtevani premiki: v obdelavo;
Zahtevane operacije: čiščenje, polnjenje goriva.
Šifranti nam bodo omogočili preprost vnos podatkov na osnovi rešitev, ki jih
predlagamo v nadaljevanju.

3.5 Informacijski sistem logističnega centra
Logistični informacijski sistem distribucijskega centra naj zagotavlja učinkovito
podporo delu tudi na operativnem nivoju (glej sliko 42).
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Slika 42: Struktura logističnega informacijskega sistema

Med pomembne lastnosti štejemo:
obvladovanje podatkov o vozilih, partnerjih in pogodbenih dogovorih;
zagotovljena globalna sledljivost statusa in lokacije vozil;
vgrajena podpora mednarodnim standardom elektronske izmenjave sporočil;
aplikacije naj bodo uporabnikom prijazne in preprosto razširljive, prilagodljive;
optimalna raba resursov, optimizacija procesov, moţnost načrtovanja kapacitet;
izvajanje beleţenje, obračunavanje vseh storitev;
obvladovanje strukturiranih podatkov in šifrantov;
višja produktivnost;
zanesljivost delovanja;
kombinacija sodobnih tehnologij avtomatske identifikacije kot platforma za
prihodnost;
eliminacija odvečne administracije in vseh redundančnih opravil;
informacijska orodja morajo biti prilagojena delu na prostem, robustni rabi;
optimalni stroški vzdrţevanja in skupnega lastništva rešitve (TCO);
takojšnja razpoloţljivost centraliziranih informacij za odločanje.

3.6 Elektronsko poslovanje logističnega centra
Naročnikov prvi cilj je uspešno in dolgoročno poslovanje. Med ključne vsebine projekta
vpeljave e-poslovanja v logistični center uvrščamo naslednje aspekte, ki so potrebni
temeljite analize, premisleka in uskladitev izbire. Predlagamo:
dogovor oziroma organizacijo dokumentnega toka s partnerji;
določitev sporočil in njihove potrebne komponente (podatki in poslovna pravila);
izbiro koncepta povezovanja v EDI omreţja;
preverbo moţnosti prevajanja podatkov različnih formatov (EDI, XML, TXT);
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dogovor o sprejemljivi zanesljivosti delovanja in varnosti informacij;
izbiro aplikacij in podpore različnih rešitev ponudnikov;
upoštevanje moţne variacije proizvajalcev v posameznih delih sveta;
sklep o uporabi klasičnih elektronskih orodij in najemu spletnih rešitev;
dogovor o moţnostih prilagajanja in vzdrţevanja sistema;
reševanje izjem.
Pri vsem tem pa ne gre pozabiti moţnosti reševanja izjem. V praksi se namreč
uveljavljajo priporočila in zahteve vodilnih podjetij, ki s svojo ekonomsko močjo
uveljavljajo svoje (tudi nestandardizirane) načine izmenjave in formate izmenjave
informacij v smeri komunikacije tipa “vsak z vsakim z drugačnim načinom”. Rezultat
omenjenega pristopa je necentraliziran koncept različnih dogovorov, pogosto prevajanje
informacij s pomočjo dodatnih programskih rešitev ali celo ročno prenašanje podatkov.
Z zgoraj omenjenimi vsebinami bo naročnik lahko pripravil različne scenarije uporabe
e-poslovanja v najrazličnejših pogojih oziroma pričakovanjih strank. Vsekakor
predlagamo teţnjo k uporabi standardnih rešitev in standardnih sporočil. Po podatkih
organizacije AIAG se trenutno uporablja mnogo lokalnih izvedb elektronske izmenjave
informacij. Od standardiziranih pristopov pa so se najbolj uveljavili naslednji standardi:
Evropa: Odette in VDA;
Brazilija: RND;
Kitajska: X12, VDA, EDIFACT (JAMA);
Severna Amerika: X12, EDIFAC.
V Evropi se je močno uveljavil standard Odette, ki se razvija pod okriljem mednarodne
organizacije avtomobilske industrije, saj je v organizacijo je včlanjenih preko 4.000
podjetij. V okviru tega standarda se najpogosteje uporablja nekaj značilnih elektronskih
sporočil, kot so DELFOR, DELJIT, DESADV, INVOIC, RECADV in REMADV.
Razmisliti velja tudi o VDO standardu, ki izvira iz nemške avtomobilske industrije.
Za potrebe globalnega poslovanja ponudnika logističnih storitev predlagamo
implementacijo standardov EDIFACT, ki lahko pokrijejo tudi vse potrebe logistično
distribucijskega centra. Predlagamo postopno implementacijo le najuporabnejših
sporočil, ki jih predlaga ključni partner oziroma proizvajalec General Motors –
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GMDRIVE (General Motors distribution, Reporting and Information System for
vehicle) (glej sliko 43).
Slika 43: GM DRIVE in prenašanje sporočil distribucijskega centra

Vir:naročnik, 2008

Sodelovanje s podjetji (kupci, prevozniki, partnerji), ki predlogov standarda elektronske
izmenjave sporočil ne bodo sposobna implementirati, lahko podpremo z rešitvami za
prevajanje informacij. V svetu sta se uveljavila dva osnovna pristopa in oba sta
primerna tudi za partnerje v našem primeru:
najem storitve specializiranih podjetij, ki trţijo storitve zanesljive izmenjave,
prevajanja in arhiviranja elektronskih sporočil;
nakup namenske programske opreme, ki skrbi za izmenjavo in prevajanje
poljubnega formata sporočil v drug poljuben format.
Implementacija e-poslovanja v logistični center naj poteka na način, ki ne bo motil
tekočega poslovanja. Zato predlagamo najprej testno uporabo le nekaj dokumentov in
šele po preverbi delovanja polno uporabo. Predlagamo, da se v prvi fazi uporabljajo
naslednji dokumenti:
napoved dostave pošiljke vozil za potrebe načrtovanja prevzema;
napoved pošiljanja za potrebe obveščanja kupca:
poročilo o škodi na vozilih za potrebe poročanja proizvajalcu.
Da bi imela celotna partnerska veriga čim bolj aktualne informacije, hkrati pa ne
preobremenimo sistema izmenjave sporočil, predlagamo, da se dokumenti izmenjujejo v
intervalih okoli 1 ure.
Največje pozitivne učinke optimalnega koncepta elektronske izmenjave pričakujemo na
naslednjih področjih delovanja distribucijskega centra:
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načrtovanje prevzemov, priprave, obdelave, izdaje, prevozov vozil;
načrtovanje resursov, kot sta delovna sila, skladiščne kapacitete;
laţje administriranje;
laţje sledenje statusa vozil;
preprostejše, točnejše in hitrejše poročanje;
manjši stroški obvladovanja zalog vozil zaradi hitrejšega pretoka.
Ključni ciljni učinki so:
dvig točnosti podatkov;
pravočasnost informacij za potrebe odločanj in poročanj;
manjši stroški operativnega dela in administracije;
višji pretok vozil skozi logistični center;
niţji skupni stroški lastništva informacijske rešitve.

3.7 Infrastruktura za obdelavo informacij v realnem času
Celoten koncept naj temelji na ideji centralizacije informacijske rešitve, centralizaciji
podatkov ter zajemu in obdelavi informacij v realnem času. S takšnim pristopom bomo
zagotovili točne, pravočasne informacije v vsakem trenutku. Mobilne uporabniške
aplikacije bodo zagotavljale popolno mobilnost na celotnem področju poslovanja
logističnega centra. S tem namenom predlagamo postavitev zanesljive komunikacijske
infrastrukture, ki naj bo nadgrajena z brezţično infrastrukturo, ki bo zagotavljala
zanesljivo delovanje različnih tipov aplikacij, kot so mobilne rešitve za delo s črtno
kodo – prenosni računalniki, rešitve za glasovno vodenje, VoIP telefonija in mobilno
označevanje oziroma tiskanje potrebnih oznak vozil.

Radijska infrastruktura (glej sliko 44) mora hkrati ustrezati sodobnim infrastrukturnim
zahtevam, med katere uvrščamo predvsem:
upravljanje kakovosti storitev omreţja za posamezne tipe aplikacij;
centralni nadzor delovanja in uporabnikov;
upravljanje varnostih mehanizmov za zaščito podatkov;
zmoţnost preproste širitve sistema;
zmoţnost preproste nadgradnje sistema;
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nizki stroški lastništva, upravljanja, vzdrţevanja;
redundančnost za zanesljivost delovanja;
standardna rešitev.

Slika 44: Komunikacijska infrastruktura za mobilne uporabnike

Vir: Motorola, osebna predstavitev, b.d.

Če so stacionarne omreţne komunikacijske rešitve relativno uveljavljene in delovanje
le-teh precej predvidljivo in kakovostno, pa se na področju mobilnih rešitev srečujemo z
izzivi obvladovanja brezţične komunikacije velikega števila mobilnih uporabnikov, ki
so neprestano v gibanju in imajo omejeno kapaciteto napajanja mobilnih naprav
(angleško Power Management). Predlagamo lahko uporabo Motorola brezţičnega
stikala (glej sliko 45), ki rešuje problematiko optimalnega povezovanja različnih
mobilnih tehnologij in optimalno preklapljanje v gibanju med antenami celotnega
sistema.

Slika 45: Motorola platforma za mobilne uporabnike

Vir: Motorola, osebna predstavitev, b.d.

S predlaganim konceptom bomo pridobili centralizirano platformo za mobilne
uporabnike s prenosnimi terminali, mobilno tiskanje, RFID RTLS lokacijsko sledenje,
govorno tehnologijo VoIP in tudi moţnost nadgradnje za potrebe uporabe RFID EPC
oznak.
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3.8 Označevanje vozil z logističnimi in RFID oznakami
Takoj na prevzemu vozila moramo preveriti in zagotoviti unikatno oznako, ki bo
podlaga za sledenje vozila skozi proces. Če je vozilo primerno označeno z logistično
etiketo s črtno kodo, bomo uporabljali omenjeno identifikacijo. Če temu ni tako,
predlagamo, da vozilo primerno označimo z etiketo s črtno kodo in hkrati tudi RFID
RTLS oznako, ki bo koristila za avtomatsko beleţenje določenih aktivnosti na vozilu in
hkrati lokacijsko sledenje vozila znotraj logističnega centra.

V vseh fazah procesov bi se radi se izognili nepotrebnim opravilom in gibanju.
Predlagamo implementacijo mobilne rešitve za tiskanje etiket, ki hkrati pohitri proces in
zagotovi točnost označevanja. Za ta namen predlagamo celovite platforme za
upravljanje sistema tiskanja, kot je na primer Nicelabel, ki podpira delovanje
stacionarnih in mobilnih računalnikov ter tiskalnikov (glej sliko 46).

Slika 46: Nicelabel platforma za tiskanje

Vir: Integracija [Rešitve], 3.9.2009

Predlagana platforma obvladuje tako zapisovanje podatkov v črtno kodo kot tudi v
RFID oznake. Poleg tega predlagana platforma omogoča mobilno tiskanje s pomočjo
prenosnih računalnikov in prenosnih tiskalnikov različnih proizvajalcev (glej sliko x).
Predlagamo uporabo robustne mobilne opreme (glej sliko 47), ki bo odporna na
moţnosti poškodb ter tudi vremenske vplive, kot so na primer mraz, sneg ali deţ.
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Slika 47: Označevanje s pomočjo mobilnih tiskalnikov, integriranih v sistem

Vir: Datamax, osebna predstavitev, b.d.

3.9 Radiofrekvenčna identifikacija in lokacijsko sledenje
Smiselna je vpeljava podpore RFID identifikacije in lokacijskega sledenja lokacije vozil
v realnem času. Izmed ocenjenih RFID tehnologij se je potrebno usmeriti v tehnologije,
ki omogočajo uporabo predlagane radijske Wi-Fi infrastrukture. Predlogi naj ustrezajo
osnovnim kriterijem za uporabo, med katere uvrščamo:
robustnost RFID oznak;
zanesljivost delovanja RFID oznak;
razdalja branja RFID oznak;
avtonomija delovanja: 2 leti;
koeksistenca in usklajeno delovanje velikega števila RFID oznak v sistemu;
točnost lociranja: 4 m.

Potrebe nas usmerijo v uporabo aktivnih RFID oznak (glej sliko 48) z vgrajenim
napajanjem, ki zagotavlja večino zgoraj navedenih pričakovanj. Predlagani koncept
zahteva dodatni poseg v procesu, saj je potrebno pri prevzemu vozila namestiti RFID
značko, pri odpremi pa le-to odstraniti. Pomemben izziv bo tudi obvladovanje napajanja
aktivnih RFID oznak. Sistemsko moramo poskrbeti za upravljanje porabe energije in za
zamenjavo vgrajene baterije, ki ima ţivljenjsko dobo okoli 2 leti – odvisno od okoliščin.
Slika 48: RFID RTLS oznaka in primer montaže

Vir: RFID Značke [Produkti & storitve]. Najdeno 20.9.2008

Sistem proizvajalca Aeroscout je zmoţen locirati RFID značko ali katero koli Wi-Fi
napravo na 5 m natančno. S primerno implementacijo programske opreme za lociranje
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(glej sliko 49) bi torej lahko v realnem času sledili lokacije vseh vozil in tudi lokacije
ljudi, ki uporabljajo ročne Wi-Fi terminale. Le-to omogoči laţjo koordinacijo dela.

Slika 49: Primer programske platforme za lociranje

Vir: Cisco, osebna predstavitev, b.d.

3.10 Mobilne rešitve za delo s črtno kodo
Mobilne rešitve za delo naj omogočijo implementacijo koncepta poslovanja v realnem
času – RTE (angleško real time enterprise). Med ključne cilje implementacije
integriranih mobilnih rešitev v procese logističnega centra štejemo:
čim večjo fleksibilnost delovanja uporabnikov;
takojšen zajem informacij in vnos v centralni informacijski sistem;
mobilni dostop do potrebnih informacij v vseh fazah dela z vozili.

Aplikacije morajo biti zgrajene za delovanje v mobilnih okoljih. Obdelavo podatkov
omogočajo različni tipi strojne opreme z vgrajenimi čitalci kode. Manipulantom
predlagamo uporabo različnih ročnih terminalov, ki so prilagojeni posameznim tipom
procesov: ročni terminali v obliki pištole za intenzivno skeniranje, zapestni terminali na
področjih, kjer uporabniki čitajo črtne kode, a potrebujejo proste roke.

Med pomembne kriterije izbire opreme sodi robustnost, saj uporabniki delujejo
večinoma v odprtih prostorih, temperature se pogosto spustijo pod ledišče, deţ in sneg
pa sta relativno pogost pojav. S tega stališča predlagamo opremo, ki prenese
temperature -20 °C, padce na tla z višine 1,5 m in ima vgrajeno zaščito na vlago in prah
(na primer IP65). S tega stališča gredo naši predlogi v smeri opreme tipa MC9090
proizvajalca Motorola, ki ima poleg naštetih zahtev vgrajeno brezţično komunikacijo
standarda Wi-Fi, vgrajeno podporo VoIP telefoniji in moţnost vgradnje RFID čitalcev.
Tipkovnica uporabnikom omogoča vnos dodatnih informacij (glej sliki 50 in 51).
Miha Capuder: Informacijska podpora distribuciji gotovih vozil

68

magistrski študijski program

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

Slika 50: Ročni terminal za delo s črtno kodo

Vir: Motorola, osebna predstavitev, b.d.

Zapestni ročni terminal omogoča prostoročno delo, saj se skener nastavi na prst in tako
ima manipulant obe roki prosti.
Slika 51: Zapestni terminal za prostoročno delo

Vir: Motorola, osebna predstavitev, b.d.

3.11 Glasovno vodenje, beleţenje poškodb vozil, varnost dela
Poškodbe vozil so pogost vzrok nesoglasij, usklajevanj, posegov v vozilo in seveda
dodatnih stroškov. Proces preverjanja je zamuden in hkrati zahteva natančen vnos
informacij. Dogaja se na prevzemu, izdaji in dodatno po potrebi. Predlagamo uporabo
rešitve na osnovi črtne kode ali glasovnega vodenja, ki operaterju omogoča laţjo
koncentracijo na iskanje in beleţenje napak, proste roke in tudi »proste oči«, saj ni
potrebno gledati na ekran prenosnega računalnika ali celo papirja. Skladiščniki vozijo,
manipulirajo z vozili – proste roke so pri tem nuja. Glasovno voden proces je lahko
hitrejši kot proces na osnovi uporabe klasičnih rešitev dela s črtno kodo (glej sliko 52).
Slika 52: Glasovni terminal, slušalke, mikrofon ali zapestni terminal

Vir: Vocollect, b.d.

Vse skupaj lahko v posameznih procesih rezultira v boljši ergonomiji in višji
produktivnosti. Laţje se tudi zagotovi višja varnost pri delu.
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Slika 53: Primerjava procesa dela s črtno kodo in glasovnim vodenjem

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

Klasična računalniška aplikacija informacijskega sistema potrebuje dodatni vmesnik za
pretvarjanje informacij, za katerega predlagamo, da se zgradi s pomočjo orodij za
direktno integracijo v nadrejeni sistem. Lahko predlagamo Vocollect orodja.

Slika 54: Shema glasovno vodenega sistema

Vir: Špica, osebna predstavitev, b.d.

Izvedba strojne opreme je robustna in zagotavlja delovanje v najzahtevnejših pogojih
(mraz, deţ, sneg), hkrati pa zagotavlja dobro ergonomijo dela in malo moţnosti
poškodb opreme, kar poenostavlja vzdrţevanje sistema in zagotavlja manjši izpad
delovanja sistema – motenj v procesih. Velja razmisliti tudi o hibridni strojni opremi, na
primer Motorola WT4090, ki nudi hkratno uporabo klasičnih aplikacij za delo s črtno
kodo na mobilnih terminalih in uporabo glasovnega vodenja.

3.12 Kakovost in vzdrţevanje IT sistema
Izpade delovanja ţelimo zmanjšati na najniţjo moţno mero, prav tako skupne stroške
lastništva sistema, zato predlagamo dogovor o načrtovanem in preventivnem
vzdrţevanju sistema z dogovorjenim nivojem storitve (angleško SLA – Service Level
Agreement), podprtega z dodatnimi mehanizmi, ki jih nudijo sami proizvajalci,
razvijalci strojne in programske opreme. Lokalne skrbnike sistema v podjetju je
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potrebno izobraziti in jim omogočiti dostop do potrebnih informacij za podporo na
prvem nivoju. V primeru večjih teţav se le-te »eskalirajo« na višji nivo, kot je
dogovorjeno v vzdrţevalni pogodbi. Dobro stanje celotnega sistema naj se skuša
zagotavljati s pomočjo preventivnih pregledov. Ocenjujemo, da je na operativnem
nivoju treba največ pozornosti nameniti naslednjim aspektom:
preventivni pregledi in jasno dogovorjene odgovornosti in zadolţitve;
mehanizmi hitrega eskaliranja teţav;
svetovanje pri uporabi sistema;
orodja za oddaljeni dostop do aplikacij, moţnosti nadomestne opreme;
nadgrajevanje programske opreme;
servisiranje opreme;
zagotavljanje nadomestne opreme;
dogovor o urniku delovanja podpore;
hranjenje podatkov o implementaciji in nastavitvah sistema.
Načrtovani in dokumentirani periodni pregledi: dogovorijo se periodični preventivni
pregledi informacijskega sistema. Dogovori se vsebina pregleda vseh ključnih
komponent sistema. Rezultat pregleda naj bo dokument o stanju in predlogi za
izboljšave. Predlagam več letnih pregledov, odvisno od dogovorjenega tipa vzdrţevalne
pogodbe.
Prioritetna tehnična podpora – eskalacija: za čas odziva se šteje čas, ko se pristopi k
reševanju teţave. Pri tem se po potrebi teţave takoj »eskalirajo« na pogodbene
partnerje, s katerimi se dogovori pogodbeni odnos in obveznosti za posamezni projekt.
Prioritetno izvajanje servisnih zahtevkov. Predlagam zagotovljen standardni odzivni čas
dve uri po prijavi napake. Seveda se vedno teţi k najhitrejšemu moţnemu odzivu.
Svetovanje pri uporabi sistema: uporabniki naj imajo moţnost brezplačnega
oddaljenega svetovanja strokovnjaka o uporabi sistema. Svetovanje lahko izkoristijo kot
pomoč pri uporabi sistema, čim bolj smotrnem izkoriščanju različnih moţnosti njegove
uporabe, za analizo potreb pri iskanju moţnosti izboljšanja poslovanja, svetovanja glede
eventualnega prilagajanja aplikacij in podobno.

Miha Capuder: Informacijska podpora distribuciji gotovih vozil

71

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru

magistrski študijski program

Nadgrajevanje aplikativne programske opreme: programska oprema potrebuje
neprestane nadgradnje v skladu s sistemskimi in uporabniškimi zahtevami. Pogodba naj
opredeljuje nadgrajevanje programske opreme.

Servisiranje in prenova strojne mobilne opreme in radijske infrastrukture: oprema je
izpostavljena škodljivim zunanjim vplivom in visoki moţnosti poškodb. S principalom
se dogovorijo mehanizmi servisiranja opreme. Podpisniki vzdrţevalne pogodbe naj v
okviru dogovora pridobijo znane stroške servisiranja in zamenjave obrabljenih delov
opreme. Dogovor naj velja tudi za fizične poškodbe opreme.

Nadomestna oprema: uporabnikom je potrebno zagotoviti rezervno nadomestno
opremo, ki jo lahko koristijo za čas popravila okvarjene ali poškodovane opreme.
Hranjenje in nadzor nad podatki o sistemu: da bi zagotovili hitro in učinkovito
ukrepanje, je potrebno poskrbeti tudi za hranjenje pomembnih podatkov o inštalaciji,
konfiguraciji in posebnostih sistema, opravljenih posegih ter zadolţenih osebah.
Informacije morajo biti dostopne zadolţenim osebam.
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ZAKLJUČKI
Ocena in vrednotenje uspešnosti rešitve problema
Informacijske rešitve omogočajo izgradnjo celovite informacijske platforme za sinhrono
povezovanje z oskrbno verigo in poslovanje v realnem času. Ključni predpogoji
uspešnosti projekta so eksaktni cilji projekta, jasno dogovorjeni rezultati, usklajen potek
sodelovanja na projektu ter dogovorjene zadolţitve sodelujočih. Jasno dogovorjeni
procesi in pripadajoča dokumentacija so osnova za izvajanje projekta informatizacije in
gradnje predlogov. V praksi je to pogosto izziv, saj se naročnik in izvajalci teţko
povsem uskladijo. Pri tem igrajo svojo vlogo tudi neprestano spreminjajoče se zahteve
trga in ţelja po čim hitrejšem odzivanju, pogosto tudi mimo dogovorjenih procedur.
Zato predlagamo temeljito študijo izvedbe. Glede na praktične izkušnje ocenjujemo, da
gre pričakovati odstopanja od prvotno definiranih zahtev in spreminjanje terminskih
načrtov. Predlagamo pozorno načrtovanje le-teh, da se izognemo povečevanju stroškov
in pretiranemu zamikanju terminskih načrtov. V celotnem projektu je v izdatno pomoč
projektno vodenje, ki skuša zagotoviti koristi tako na strani naročnika kot tudi pri
izvajalcih. Prvi pridobi dobre rezultate in niţje stroške, izvajalci pa so sposobni projekte
zaključevati hitreje, kakovostneje in z manjšo porabo resursov.
Uspešen projekt potrebuje sestavo optimalne projektne ekipe, ki lahko projektu posveti
dovolj pozornosti in potrebnih aktivnosti. Pomembno je, da je ekipa sestavljena iz
nosilcev potrebnih kompetenc in posameznih znanj. Pričakovati je, da bo naročnikova
ekipa ob tekočih zadolţitvah morala vloţiti precej časa in truda, kar je v situaciji
pomanjkanja resursov lahko izziv. Predlagamo pridobitev absolutne podpore vodstva
podjetja.
Standardizacija procesov, dokumentov, označevanja in izmenjave informacij prinaša
transparentnost, laţje sodelovanje in dolgoročno platformo. Verjetno je pričakovati
poslovne teţnje vodilnih partnerjev, dobaviteljev in s tem tudi izvajanje pritiska na
implementacijo uporabe njim samim ţe prilagojenih rešitev elektronske izmenjave
podatkov. Predlagamo preverbo utemeljenosti omenjenih pričakovanj in po potrebi
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implementacijo informacijskih rešitev za prevajanje informacij. S tem bomo hkrati
vpeljali standardne rešitve, zadostili zahtevam partnerjev in pridobili prilagodljivost.
Prenovljen informacijski sistem naj zagotavlja učinkovito podporo delu na operativnem
nivoju. Višja avtomatizacija obdelave podatkov bo omogočila manj ročnega dela
uporabnikov (ročnega vnosa in skeniranja podatkov s črtno kodo) in simultani zajem
večjih količin podatkov hkrati. Izvajanje inventure stanja blaga bo preprostejše.
Zmanjšal se bo dejavnik človeške zmotljivosti. Zaradi simultanega zajema več podatkov
hkrati se bodo pohitrile operacije in pretoki blaga, procesi pa bodo postali učinkovitejši.
Avtomatizacija zajema in obdelave podatkov bo omogočila laţje in hitrejše odkrivanje
napak in odgovornosti. Zaradi kompatibilnosti strukture podatkov, zapisanih v črtni
kodi, in RFID podatkov bo še vedno mogoča uporabo tehnologije črtne kode, kjer bo
tehnološko potrebno (na primer zaradi fizikalnih omejitev RFID tehnologije ali načina
dela) oziroma na področjih, kjer uporaba RFID tehnologije ekonomsko ni upravičena.
Vpeljava glasovnega vodenja bo operaterjem omogočila laţjo koncentracijo na iskanje
in beleţenje napak, proste roke in »proste oči«. Ergonomija in varnost dela bo višja.
Ocenjujemo, da med ključne smernice izbire in implementacije informacijske rešitve
sodijo tudi naslednji aspekti: vgrajena naj bo dobra praksa branţe distribucije gotovih
vozil, sistem naj ima zmoţnost preprostega prilagajanja na zahteve trga, rešitve naj
bodo uporabnikom prijazne, toda hkrati stabilne in robustne, da zagotavljajo zanesljivo
delovanje tudi v ekstremnih vremenskih razmerah, vzdrţevanje in širitev sistema naj bo
preprosta in stroškovno opravičljiva.

Dejstvo je, da se informacijske tehnologije hitro razvijajo in spreminjajo, zato
pričakujemo potrebe po nadgrajevanju sistema. Predlagane tehnologije in rešitve so
pogosto uporabljane na različnih področjih, toda kljub temu gre pričakovati izzive, kot
so na primer: izzivi integracije različnih tehnologij v enovit sistem, točnosti lociranja
vozil, obvladovanja RFID oznak in njihove avtonomije skozi leta uporabe, zanesljivo
procesiranje

glasovnih

ukazov,

upravljanje

prioritet

delovanja

brezţične

komunikacijske platforme (nivo storitve) in tudi odpornost tehnologij na zahtevne
vremenske pogoje in podobni izzivi. S temi izhodišči vsekakor predlagamo postopno
implementacijo rešitev in predhodno temeljito preverbo referenčnih inštalacij
posameznih ponudnikov.
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Največje pozitivne učinke pričakujemo na naslednjih področjih delovanja:
načrtovanje prevzemov in izdaj, priprave vozil, predelave vozil;
načrtovanje urnikov dela zaposlenih;
izvajanje administracije in poročanja, laţje sledenje statusa vozil;
stroški obvladovanja zalog vozil zaradi hitrejšega pretoka vozil;
pregled nad zadolţitvami, zasedenostjo delavcev in orodji ter odločanje prioritet;
pregled nad razpoloţljivostjo skladiščnih in manipulativnih lokacij;
moţnost merjenje dela zaposlenih za potrebe nagrajevanja;
izvajanje analiz za izboljševanje procesov.
Med ključne poslovne prednosti bi uvrstil naslednja področja:
večja prilagodljivost za potrebe strank;
moţnost večjega pretovora vozil (dvig prometa poslovanja);
kakovostnejše izvajanje procesov (manj reklamacij in dodatnih stroškov);
laţje nudenje dodatnih storitev za potrebe strank (večanje dobičkonosnosti);
platforma za laţje sodelovanje z oskrbno verigo (platforma za prihodnost);
manjšanje stroškov poslovanja,
platforma za rast poslovanja.

Pogoji za uvedbo rešitve
Logistika je izrazito interdisciplinarna dejavnost, zato tudi med ključne pogoje za
uspešno uvedbo informacijske rešitve uvrščamo različne kriterije, katerim mora biti
zadoščeno. Sicer gre pričakovati terminske in finančne odmike, neučinkovite
informacijske rešitve in posledično manjše pozitivne učinke na poslovanje podjetja.

Projekt mora imeti popolno podporo vodstva podjetja, ki mora videti jasne poslovne
učinke v bliţnji prihodnosti in projekciji razvoja poslovanja. Pri tem vsekakor velja
upoštevati dejstvo, da je informatizacijo potrebno uskladiti z realnimi zmoţnostmi tako
trga, v katerem podjetje posluje, kot tudi realnim okoljem logistično distribucijskega
centra. Informatizacija bo namreč krepko vpeta v realne, vsakodnevne procese
poslovanja, načine dela ljudi – zato mora biti le-tem primerno prilagojena. Zmoţnosti
finančnega načrta so pogosto ključni dejavniki pri oblikovanju pričakovanj projekta,
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izbiri ponudnika in oblikovanju scenarija izvedbe. Velja poudariti potrebo po celoviti
oceni investicije in celotnih stroškov lastništva rešitve skozi celotno ţivljenjsko
obdobje. Celotna investicija naj bo jasno deklarirana, sicer se bodo pojavile teţave z
vzdrţevanjem in kakovostjo delovanja sistema.
Pomembno je, da znamo oceniti tako stroški opreme in izvajalcev kot tudi interne
stroški sodelovanja: ključni uporabniki, informatiki, svetovalci, vodja logistike, vodja
skladišča, vzdrţevalci.
Potreben je sistematičen pristop od popisa obstoječega stanja in študije predlogov
izvedljivosti do izvedbe in primopredaje rešitve. Prenova procesov je prva naloga pred
projektom informatizacije. Jasno dogovorjeni in dokumentirani cilji projekta so osnova
za sprejemanje odločitev o potrebnih spremembah tekom projekta. Kriteriji uspešnosti
projekta naj bodo definirani v najzgodnejši fazi, da se lahko dogovorijo tudi kriteriji
primopredaje projekta v produkcijsko okolje naročnika.
Sestava projektne ekipe mora biti premišljeno usklajena in mora dodeliti jasne
kompetence in odgovornosti vsem sodelujočim. Le-ti naj primerno organizirajo svoj
čas, da bodo lahko parirali zahtevam sodelovanja na projektu. V praksi se prepogosto
dogaja, da zaposleni v podjetju teţko izpolnjujejo redne delovne obveznosti in poleg
tega še dodatne naloge iz naslova projekta prenove procesov in informatizacije.
Logistična informacijska rešitev poslovne dogodke prevzema v izvedbo iz nadrejenega
poslovno-informacijskega sistema ERP. Le-ta mora zagotoviti moţnosti izmenjave
informacij, zato velja pričakovati nekaj potrebnih prilagoditev tudi na tem segmentu.
Implementator ERP sistema mora biti član projektne ekipe.
Ponudnik celovite rešitve logistično informacijskega sistema naj bo preverjen na trgu
projektov v podobnih okoljih. Rešitve, ki jih predlaga, naj bodo preverjene. Pomembno
vlogo pri vpeljavi rešitve imajo uporabniki sistema, ki bodo morali sprejeti nove načine
dela in spremeniti stare navade. Ključni uporabniki naj sodelujejo v vseh fazah vpeljave
rešitve in pri šolanju končnih uporabnikov.
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Na koncu velja poudariti, da je potrebno poskrbeti za popolno dokumentiranje projekta,
navodil, uporabniških priročnikov, ki bodo pripomogli k dolgoročni uspešni rabi in
nadaljnjemu razvoju rešitev.

Moţnosti nadaljnjega razvoja
Moţnosti nadaljnjega razvoja so odprte, praktično so omejene le s poslovnimi cilji
podjetja, odobrenimi finančnimi investicijami na področju informacijske podpore in
seveda zmoţnostmi hitro razvijajočih se tehnologij.
Na področju transparentnosti oskrbne verige gre največ priloţnosti iskati na področju
vse višje standardizacije in avtomatizacije elektronske izmenjave sporočil. Pri tem ne
gre zanemariti vpliva partnerjev oskrbne verige, njihovih omejitev in pomena
neprestanega sodelovanja, izobraţevanja in iskanja skupnih priloţnosti izboljšav.
RFID tehnologije sodijo med najhitrejše razvijajoča orodja oskrbnih verig. Pričakovati
je veliko izboljšav na področju zanesljivosti delovanja celotnega RFID sistema. Ob vse
širši uporabi pričakujemo tudi dodatno niţanje stroškov potrebne investicije, ki
predstavlja eno večjih ovir implementacije zanesljivega sistema v realno poslovno
okolje. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bodo proizvajalci sami standardno
vgrajevali RFID idente za potrebe logistike ţe v fazi proizvodnje vozila. To bo močno
poenostavilo uporabo RFID koncepta tudi za potrebe distribucijskega centra.
Poenostavljena bo manipulacija z RFID oznakami in povečana avtomatizacija dela.

Glasovno vodenje se je v zadnjih letih hitro uveljavilo v intenzivnih delovnih okoljih
skladišč, kot je na primer komisioniranje in priprava pošiljk. Večina ponudnikov
vodilnih informacijskih rešitev za potrebe logistike ga skuša precizno implementirati v
večino procesov operativnega dela upravljanja z blagom – v robustne terminale za delo
v skladišču. Ocenjujemo, da bodo v prihodnje IT uporabniške naprave ţe v osnovi
omogočale tudi uporabo glasovnega vodenja – ne le dedicirani mobilni terminali, tudi
pisarniška orodja za delo v pisarni. Tako velja pričakovati še hitrejše in laţje delo
distribucijskega centra.
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V nalogi smo predlagali uvedbo tehnologij, ki omogočajo boljše vodenje procesov, laţje
izvajanje operacij in preprostejše zagotavljanje potrebnih informacij med procesi tipa
»človek k blagu«. V nalogi se nismo lotevali izzivov uvedbe avtomatiziranih sistemov
za samo manipulacijo z vozili, kot so na primer sistemi transporterjev, skladiščenja in
podobno. V prihodnosti pričakujemo višjo avtomatizacijo tudi tega aspekta, pri tem pa
je pomembno, da poskrbimo za temeljito informatizacijo procesov ţe v tem stadiju
razvoja logistično distribucijskega centra.
Ključno vlogo za optimalno delovanje celotnega sistema ima optimalna programska
oprema, ki naj v maksimalni meri izkorišča predlagane sodobne tehnologije. Operativni
nivo naj bo integriran v nadrejene poslovne informacijske sisteme in tako imenovane
strateške informacijske sisteme za samo vodstvo podjetja. Ocenjujemo, da med
pomembne priloţnosti sodi tudi izgradnja poročil poslovne inteligence, ki omogoča
hitro in preprostejše sprejemanje boljših odločitev, kar lahko mnogo pripomore k
boljšemu sodelovanju z niţjimi stroški.

Predlagamo tudi organizacijske spremembe in uvedbo koncepta nagrajevanja
zaposlenih na osnovi jasno merljivih in primerljivih kriterijev izvajanja opravil
logističnega centra. Celovita informacijska platforma namreč omogoči beleţenje vseh
opravil z vozili, zato se zdi smiselno zaposlenim omogočiti transparenten način
nagrajevanja na osnovi učinkov dela. Pri tem velja upoštevati različne kriterije dela in
realno postavljene norme, ki ljudem pomagajo pri iskanju izboljšave njihovega
izvajanja opravil.
Celovita informacijska platforma za podporo celotnega logističnega poslovanja lahko
bistveno pripomore k neprestanim izboljšavam poslovanja, niţanjem stroškov in
posledično uspešnosti podjetja. Zato predlagamo, naj podjetje v svojih strateških načrtih
navede in definira podporo razvoju uporabe sodobnih informacijskih tehnologij.

Diskusija
Hitre spremembe pričakovanj kupcev, trga in oskrbne verige od podjetij zahtevajo hitre
in pravilne reakcije – odločitve na osnovi pravih in pravočasnih informacij. Ključna
smer razmišljanja je gradnja sposobnosti učinkovitega odzivanja na pričakovanja
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kupcev (ECR – Efficient Consumer Response). V center razmišljanja je bila postavljena
hipoteza, da sodobna informacijska orodja omogočajo podporo poslovanju v realnem
času (RTE – Real Time Enterprise) in s tem omogočijo učinkovito upravljanje oskrbne
verige (SCM – Supply Chain Management).
V nalogi smo raziskovali moţnosti izboljšav informacijske podpore operativnega dela
distribucije gotovih vozil. Osredotočili smo se na operativno delo logistično
distribucijskega centra, ki ga upravlja zunanji ponudnik logističnih storitev (3PL –
Third Party Logistics). Naša teţnja je bila, naj logistični center postane integrirani,
sinhroni člen celotne oskrbne verige, poslovanje pa naj bo vitko (LEAN), brez odvečne
administracije. Cilj je bil dvig produktivnosti, dvig pretoka skozi logistični center, večja
fleksibilnost, laţje upravljanje dela, laţje delo in boljše sodelovanje z odjemalci storitev
– dobavitelji, posredniki, prevozniki in kupci vozil.
V nalogi smo se osredotočili na sodobne informacijske tehnologije, kot so tehnologije
elektronske izmenjave podatkov, črtne kode, radiofrekvenčne identifikacije, govora in
glasovnega vodenja, locirnih sistemov v realnem času in sistemov za brezţično
komunikacijo. Upoštevali smo prednosti uporabe mednarodnih standardov kot podlage
za gradnjo odprte platforme za širitve v prihodnosti.
Visok pomen smo dali projektnemu pristopu h gradnji rešitev za potrebe naročnika in
sestavi optimalne ekipe strokovnjakov, ki naj analitično pristopijo k reševanju poslovnih
ciljev podjetja. Kakovost delovanja je zahteva sodobnega poslovanja, zato smo celostno
pristopili k izzivom vzdrţevanja sistema v celotnem ţivljenjskem obdobju uporabe.
V raziskavi se je izkazalo, da je za uspešno implementacijo in uporabo v produkcijskem
okolju potrebna temeljita analiza prednosti in slabosti posameznih tehnologij.
Zahtevana je temeljita analiza obstoječega in predvidenega stanja ter premišljena
implementacija posameznih tehnologij v konkretno poslovno okolje. Tehnološke in
organizacijske omejitve lahko močno vplivajo na zanesljivost delovanja sistema kot
celote in na izrabo priloţnosti, ki jih nudi celovit sistem. Standardi elektronske
izmenjave informacij še niso dovolj razširjeni in je predlagano širjenje zavesti o
poslovnih prednostih ter uskladitev s partnerji oskrbne verige. Eksaktno, dosledno in
preprosto označevanje vozil je osnovni predpogoj za izgradnjo vezi – sinhronega toka
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blaga, informacij in seveda finančnega toka. Črtna koda je široko uporabna in v
prihodnosti lahko pričakujemo nadgradnjo ţe zgrajenih poslovnih mehanizmov na
osnovi črtne kode (elektronski dokumenti, sistemi za izmenjavo informacij, logistične
oznake), s prednostmi, ki jih nudijo tehnologije radiofrekvenčne identifikacije in
lociranja. Predlagan je izbor praktično primernih tehnologij in načinov uporabe. Pri
mnoţici poslovnih izzivov ne gre pozabiti aspektov ergonomije dela, laţjega dela, ki
omogoča večje zadovoljstvo zaposlenih, večjo produktivnost in konec koncev manjšo
fluktuacijo zaposlenih. Raziskava je pokazala, da rešitve glasovnega vodenja močno
poenostavljajo določena opravila in dvigajo produktivnost. Poudarili smo posamezne
prednosti in predlagali postopno implementacijo v delovno okolje.
Prave informacije v pravem trenutku so ključ do pravih poslovnih odločitev. Odločanje
na osnovi pravih dejstev omogoča inteligenco, možgane poslovanja, informacijske
rešitve pa predstavljajo živčni sistem, ki poganja mišice – logistiko obvladovanja
pretoka blaga. Glede na trende globalnega poslovanja priporočamo, naj podjetja
izkoristijo priloţnosti, ki jih nudi premišljena implementacija informacijskih orodij in
rešitev. Informacije so moč.
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