
Informacja ważna jak towar 
Optymalizacja łańcucha dostaw opiera się na sprawnej wymianie danych 
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Krótkowzroczność, oba
wa przed konkurencją 
i niski poziom inwestycji 
mogą poważnie „uszko
dzić" łańcuch dostaw. 

Przepływtowarówjest proce
sem fizycznym: można go spa-
rametryzować i wycenić. Prze
pływ informacji jest natomiast 
niewidoczny — da się zareje
strować jedynie wybrane ele
menty, np. e-mail. 

— W praktyce jakość wy
mienianej informacji bezpo
średnio wpływa na przepływ 
pieniędzy w całym łańcuchu 
dostaw i na wyniki finansowe 
wszystkich uczestniczących 
w nim podmiotów—wyj aśnia 
Dorota Matysiak, kierownik 
projektów rozwojowych w 
Schenkerze. 

Wymiana informacji jest 
jednym z ważniejszych ele
mentów zarządzania łańcu
chem dostaw. Jej brak lub nie
doskonałości mogą zakłócić ca
ły proces. 

—Dzielenie się informacja
mi z dostawcami jest kluczo
wym elementem skutecznego 

zarządzania łańcuchem do
staw. Ogromne znaczenie ma 
również wymiana informacji 
z operatorami logistycznymi 
i przewoźnikami. Pewne infor-
macje są tajne, bo decydują 
o przewadze konkurencyjnej. 
Istnieje jednak pokaźna pula 
danych, których wymiana mo
że się przyczynić do wspólne
go sukcesu — zapewnia To
masz Sączek, senior manager 
odpowiedzialny zaoperacjelo-
gistyczne w Carrefour Polska. 

Zdaniem Grzegorza Licho-
cika, prezesa firmy Dachser, 
prawidłowa wymiana informa
cji jest równie ważnajakfizycz
ne dostarczenie przesyłki. 

— Niepełna informacja lub 
jej brak często uniemożliwiają 
prawidłowe działanie łańcu
cha dostaw.Abyskutecznie te
mu przeciwdziałać wprowa
dziliśmy system korygujący 
odchylenia lub wprowadzają
cy zmiany do sposobu realiza
cji dostaw — opowiada Grze
gorz Lichocik. 

Jednym z najczęstszychbłę-
dów jest brak partnerskich re
lacji z kooperantami. 

—Może to wynikać ze świa
domości, że partnerzypracują 
też dlafirm konkurencyjnych. 
Rozwiązaniemjest odpowied
ni dobór kooperantów—prze
konuje Tomasz Sączek. 

Wśród błędów wymienić 
można także krótkowzrocz
ność i udostępnianie tylko in
formacji operacyjnych. 

— Dla optymalnej realizacji 
dostaw ważna jest wymia
na informacji strategicznych 
— wskazuje Tomasz Sączek. 

Dorota Matysiak dodaje, że 
poważnym ograniczeniem 
prawidłowej wymiany infor
macji jest także niski poziom 
inwestycji w rozwój kanałów 
przepływu danych. Firmy czę
ściej korzystaj az tradycyjnych 
narzędzi, np. telefonu, faksu, 
poczty elektronicznej, a rza
dziej ze zindywidualizowanych 
rozwiązań, takich jak EDI. 

• Klucz: Mądre zarządzanie 
informacją to jeden z czynni
ków decydujących o skutecz
ności dostaw — twierdzi To
masz Sączek odpowiedzialny 
za operacje logistyczne 
w Carrefour Polska, [FOT.WM] 
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