
 

  

ÁTFOGÓ KÉRDÉSEK 

Logisztika az internet korában: 
átfogó információk és folyamatkövetés 

Kétségtelen, hogy az internet elterjedése jelentős gyakorlati tényező. 
Nem csupán az áruk és szolgáltatások interneten való cseréjének 
exponenciális növekedését jelenti, hanem az információk útjának 
megváltozását is. E cikk arra mutat rá, hogy az internet ellátási lánc-
ban szervezése alapvető fontosságú változásokat hozott. Arra is fel-
hívja a figyelmet, hogy az internetes alkalmazások hogyan változtat-
ták meg az ellátási láncban a folyamatok átláthatóságát. Az átlátha-
tóság egyaránt vonatkozik a folyamatokról szóló információkra és az 
ezekbe a folyamatokba való beavatkozás lehetőségére. 

Az ellátási lánc koncepció a logisztikai irányítás integrált megközelítése. 
Magában foglalja a beszállítóktól a gyártáson és az elosztáson keresztül a 
végfelhasználókig terjedő folyamatokat. Már a kilencvenes évek elején is azt 
javasolták a szakemberek, hogy a piaci versenyt ne csupán a vállalatok között, 
hanem inkább az ellátási láncok között értelmezzék. Az elmúlt években az in-
formációs rendeszereket (Information Systems � IS) tágabban kezdték értel-
mezni, mint pusztán a különböző üzleti folyamatok támogatását. Felismerték, 
hogy az információs rendszerekben megvan annak a lehetősége, hogy a válla-
latok a piaci versenyben jelentős előnyre tegyenek szert. Később az informá-
ciótechnológia (Information Technology � IT) átalakította a vállalatok ellátási 
láncában a versenyelőnyök eléréséhez vezető utat. Az internet és az ezen ala-
puló rendszerek alkalmazásának robbanásszerű elterjedése jelentős hatást 
gyakorolt az ügyfelek vásárlási szokásaira, mert a kiskereskedelem struktúráját 
gyökerestül felforgatta. Az internetes technológiák bevezetése a multi-válla-
latok ellátási láncának átszerveződését is eredményezte, mert szélesebb rálá-
tást tesz lehetővé a kereskedelmi parnerek és esetenként az ügyfelek tevé-
kenységére való. 

E cikk megpróbálja körvonalazni ezeknek a technológiáknak a vállalati el-
látási láncra, a struktúrákra és az információs folyamatokra gyakorolt hatását. 

Az ellátási lánc irányítás támogatása az IT/IS eszközeivel 
Az IT alkalmazása a gyártási és a szolgáltatási területen az egyik legfon-

tosabb tényező. A felelősségi viszonyokon alapuló és integrált infrastruktúra az 



 

  

ellátási lánc átható irányítását olyan mértékben támogatja, mint a vállalati erő-
forrás tervezés. Bár különböző meghatározások már megjelentek, az IT definí-
cióját itt is közöljük: Az információtechnológia a számítástechnika, a távadat-
átvitel, az elektronika és az ezekkel kapcsolatos származtatott technológiákat 
fogja össze. 

A fenti meghatározásból az következik, hogy az IT olyan technológia füg-
gő erőforrásnak tekinthető, amely magában foglalja a hardvert, a szoftvert, az 
összes perifériát és adatátviteli rendszert. Azonban bár az IT és az IS kifejezé-
seket gyakran összekeverik, az információs rendszerek (is) mindig szélesebb 
körre vonatkoznak, mint az IT. Az információs rendszerek átfogják az üzleti 
folyamatok teljes körét az ellátókról szóló valamennyi információ gyűjtésével 
együtt, és így beletartozik az emberi tényező is. Ilyen rendszerben lehet követ-
ni egy szervezet igényei szerint az információk áramlását. Ez az információfo-
lyam magában foglalja az üzemi alap- és kiegészítő folyamatokat, és ez szá-
mítógépi vagy kézi rendszerrel dolgozható fel. Az ennek eredményeképpen 
kialakuló számítógépes információs rendszer koncepció jellemzője az adatmo-
dell szintje, és mindig valamilyen IT erőforráshoz kötődik. Ugyanakkor az ellá-
tási lánc összefüggésében az információs rendszerek számítástechnikai for-
mában jelennek meg, és hardver, szoftver, ember és információcsere-eljárások 
egységeiben öltenek testet. Ezek az eszközök szükségesek az adatok feldol-
gozásához. A feldolgozott adatokkal lehet befolyásolni az ellátási lánc tevé-
kenységeit. A számítógépes IS koncepcióját az 1. ábra szemlélteti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra Az információs rendszerek és az információs technológiák 
egymásba ágyazódása 

 
A számítógépes támogatású IS bevezetéséhez egy olyan keretrendszerre 

van szükség, amelyben az alkalmazottak munkaereje is benne van az IT-n ke-
resztüli tevékenységben. Az IT fejlesztéséhez azonban nem feltétlenül szük-
séges az IS fejlesztése. Következésképpen az IT fejlesztése nem mindig jelen-
ti egyúttal információs rendszer fejlesztését is. Ugyanakkor jelentős mennyisé-
gű tőkét kell költeni egy-egy IT beszerzésre, így mérlegelni kell, hogy az új 
technológia harcba állítása jelent-e önmagában csodaszert, és hogy a folya-
matban közreműködő vállalatok az üzleti tevékenységüket, a vezeté-

számítógéppel támogatott információs rendszer 

alaprendszer 

információtechnológiai erőforrások 



 

  

si/információs rendszereiket segíteni tudják-e az új rendszerrel. Világos, hogy 
az IS fejlesztések az IT alkalmazások során valósulnak meg, és számításba 
kell venni az IT alkalmazások stratégiai, taktikai, illetve végrehajtási előnyeit, 
amelyekkel az ellátási lánc magasabb nyereségessége érhető el. 

A logisztikai tényező 
A világhálón keresgélő vásárlók ezernyi helyen költhetik el pénzüket. A 

kereskedők megnyitották virtuális ruházati, könyv-, háztartási cikk és számító-
gépalkatrész-áruházaikat. Tény az, hogy mindazok a termékek, amelyek a be-
vásárló utcákon jelennek meg, megvásárolhatók az interneten is. Bár az IT fej-
lesztői jelentős tőkét halmoznak fel az interneten, továbbra is megmarad a 
kérdés: a kereskedők által értékesített termékek hogyan jutnak el a vevőkhöz. 
A vevők elvárják, hogy az általuk egérkattintással megrendelt termékek az ellá-
tók elosztási csatornáin pontosan és veszteség nélkül jelenjenek meg. A né-
hány napos szállítási késések teljesen ellentétben állnak az internet új lehető-
ségeivel. Az elektronikus vásárlás kultúrája új szállítási módokat feltételez. A 
logisztikai szolgáltató vállalatok számára új kihívást jelent az internetes keres-
kedelemben értékesített áruk kezelése és elosztása. Jelenleg csak a FedEx 
hirdetett meg kizárólag internetes értékesítési tervet. A logisztika sajnos az on-
line kereskedelmi értékképzési lánc leginkább elhanyagolható eleme. 

Mennyire fontos ebből a szempontból az internetes otthoni kiskereske-
delmi megrendelés kezelések sikeressége? Néhányan nem hisznek abban, 
hogy a logisztikai szolgáltatások megosztanák a kiskereskedelem résztvevőit 
az interneten. Kijelentik, hogy számos nehéz probléma jelentkezik a netes vá-
sárlások körül, de ezek nem magára a megrendelés kezelésre vonatkoznak. 

Ugyanakkor más ipari szakemberek ellenkező véleményen vannak. Ők 
kiállnak az elektronikus kereskedelmi áruházak egyszerű kialakításának lehe-
tősége mellett, ugyanakkor kiemelik, hogy a prompt, pontos megrendelés-
kezelés és a gyors elosztó rendszer képezik a nehézségeket. A logisztikában 
viszonylag gyorsan le lehet határolni azokat a mechanizmusokat, amelyek 
megkülönböztetik egymástól a sikeres és sikertelen internetes kereskedőket. A 
differenciáló tényezők attól függnek, hogy a cégek mennyire gyorsan képesek 
logisztikai tevékenységüket hozzáigazítani az igényekhez. A nagy és sikeres 
elektronikus kereskedők azok a vállalatok, amelyek képesek logisztikai struktú-
rájukat újjászervezni az új szolgáltatási szintnek és termékeknek megfelelően, 
amelynek elsődleges lépése az elektronikus katalógusok megjelentetése az 
interneten. A logisztikai szolgáltatások területén azok teljes spektruma megje-
leníthető az interneten. 

Világos, hogy az internet virtuális áruházaiban a XXI. század új kereske-
delmi csatornáinak óriási lehetőségei rejlenek. Bár a kiskereskedők kialakítják 
elektronikus megrendeléskezelési gyakorlatuk házon belüli irányítási rendsze-
rét, az elosztás döntő szerepet fog játszani az információtechnológiában az on-



 

  

line vásárlások kezdeményezése és végrehajtása területén. A házhoz szállítá-
sok szempontjából kétségtelenül új lehetőségeket kell teremteni a szállító 
vállalatoknál és a logisztikai szolgáltatóknál, különösképpen akkor, ha az 
internet kereskedői felismerik, hogy az ügyfeleknél megjelenő szolgáltatásokat 
a kereskedelmi partnerek biztosítják.  

Az ellátási lánc áttekintő modellje: nagyobb rálátás 
Az ellátási lánc különféle méretben és formákban jelenik meg. Néhánynak 

számos kapcsolata van, másoknak egyáltalán nincs. Néhány lánc magában 
foglalja a gyártást, miközben mások csak piackutatásból állnak. Kiterjedhetnek 
különböző iparágakra és földrajzi területekre. Különböző gyártási követelmé-
nyeket teljesítenek, illetve a termékeket különböző szállítási módok segítségé-
vel juttatják célba.  

A lánc típusától függetlenül az ellátási lánc irányításának célja az ügyfelek 
igényeinek minél magasabb szintű teljesítése úgy, hogy közben minimális 
nyersanyag- és késztermékkészletet halmozzanak fel. A különböző vállalatok 
kibővített vállalkozási formákban működnek együtt, maga az ellátási lánc egyre 
több kapcsolatot tartalmaz, és egyre összetettebb irányítás válik szükségessé. 

Az ennyire összetett követelményrendszer a résztvevőket belső folyama-
taik újjászervezésére készteti. A vállalat többé már nem önálló gazdálkodó 
egység csupán; olyan kereskedelmi partnerek csoportosulásának részévé vá-
lik, amely szerződéses formában együttműködik a gyártókkal, logisztikai válla-
latokkal és az elosztási szervezetekkel.  

Az ellátási lánc tanács olyan szervezet, amely az ellátási lánc gyakorlati 
működésére összpontosít, a következő négy folyamat irányítását fogja össze: 

• tervezés; 
• beszerzés; 
• gyártás; 
• mozgatás. 
Bár ez a meghatározás széleskörűen elfogadott, számos gyakorlati szak-

ember megjegyzi, hogy inkább egyedi vállalatként, semmint kibővített szövet-
ségként lehet a tanácsot kezelni. Mivel manapság számos vállalat sok meg-
rendelővel és sok beszállítóval dolgozik. Az ellátási lánc tanács meghatározá-
sa olyan többdimenziós leírást követel meg, amely belső kereszt irányú kap-
csolatokkal jellemezhető az ellátási lánc bonyolult szervezetén belül. A terve-
zés�beszerzés�gyártás�szállítás koncepció túlságosan leegyszerűsített lineá-
ris megközelítés, amely a vállalati tevékenységet a végfelhasználó szemszö-
géből tekinti. Ugyanennyire fontos lenne az ellátási lánc résztvevői közötti bel-
ső érdekeltségi viszonyok elemzése is. 

Minthogy adott az ellátási láncon belüli nagyszámú kapcsolat, pontosabb 
képet kapunk, ha a kibővített vállalati szervezeti modellből indulunk ki. A szer-
vezeti felépítés modellje a különféle dinamikus viselkedési formákat képes ke-



 

  

zelni az ellátási lánc tagjainak az ügyfelek igényeihez igazodó tevékenységé-
ben. Az ellátási lánc átfogó szemlélete a tervezés�beszerzés�gyártás�szállítás 
fázisait többszörösen együttműködő vállalatok szövetségeként értelmezi a for-
rásoktól a termékek elosztásáig. Az ellátási lánc holisztikus szemléletmódja a 
résztvevők közös érdekeltségi rendszerén alapul. A legtöbb termékellátási lánc 
a terméknek a megrendelőhöz való megérkezése előtti folyamatokat kezeli. 
Vegyük a sültburgonya-pehely ellátási láncát példaként. A modell magában 
foglalja 

• a kistermelőt, aki megtermeli a burgonyát; 
• a burgonyaszállítókat, -elosztókat; 
• a sültburgonya-pehely elkészítőjét; 
• az élelmiszer-kereskedőt;  
• a sültburgonya-pehely szállítóit, elosztóit; 
• a szupermarketet, ahol a terméket eladják, és akinek a neve fémjelzi a 

teljes folyamatot. 
Végülis akár mintegy 30�40 is lehet azoknak a vállalatoknak a száma, 

akikre szükség van ahhoz, hogy a sültburgonya-pehely megjelenjen az áruházi 
polcon. 

Minthogy igen sok vállalat együttműködéséről van szó, a kibővített vállala-
ti koncepció szerinti szemlélet érvényre juttatásához kritikus pont a rálátás kér-
dése. A kereskedelmi partnereknek szükségük van a tevékenységekre való 
rálátásra ahhoz, hogy az ellátási láncot össze lehessen hangolni. Ugyanakkor 
a burgonya megtermelőjének is ismernie kell a burgonyakészítmények terve-
zett eladásait ahhoz, hogy az ültetéseket és a termelést megfelelően méretez-
hesse. Ehhez hasonlóan a sültburgonya-pehely készítőjének is ismernie kell a 
terveket a gyártási határidők megtervezéséhez. Általánosságban megállapítha-
tó az is, hogy az ellátási lánc tagjainak ismerniük kell a készletek mennyiségét 
és állapotát. Például a gyártónak értesítenie kell a kiskereskedőt a termék rak-
tárba érkezéséről. 

Az összekapcsolódás fontossága 
Az áruk képtelenek információk nélkül mozogni: 
• az információk követik, letiltják, irányítják a fizikai folyamatokat; 
• az információk ellenőriznek és döntenek; 
• az információk gondoskodnak a szállítások elszámolásáról és a szám-

lák elkészítéséről. 
Minthogy az információs folyamatok szorosan kapcsolódnak az áruk fizi-

kai mozgásához, ugyanannak a rendszernek érzékeny jellemzői is egyben. 
Az IT gondoskodik a kereskedelmi partnerek osztott intelligenciájának 

együttes kezeléséről az összetett ellátási láncban. Az ellátási lánc helyett a 
fizikai folyamatok irányítása válik lehetségessé éppen az információs folyama-
tok segítségével. Az ügyviteli szoftverek segítséget nyújtanak az ellátási lánc 



 

  

egyes résztvevőinek a termékek iránti igény követéséhez és az eladások elő-
rejelzéséhez az ügyfelek igényeihez igazodó szinkronizált gyártás megvalósí-
tásával. A legtöbb vállalatnál működnek olyan irányító rendszerek, amelyek 
megelőzik az alapfolyamatokat a tervezés és az előrejelzés tekintetében. Eh-
hez az ellátási lánc valamennyi résztvevője közötti valós idejű folyamatokat 
össze kell hangolni. 

Bár az ellátási lánc valamennyi résztvevőjének sikeressége elképzelhetet-
len anélkül, hogy maguk a kereskedelmi partnerek integrálnák számítógép-
rendszereiket és hardver eszközeiket, az IT alkalmazási programcsomagok 
közötti kapcsolatrendszert mindenképpen meg kell teremteni. Például az ellá-
tónak részt kell vennie a kiskereskedői áruház irányítási rendszerének terve-
zésében és a határidők megállapításában annak érdekében, hogy a jövőbeli 
gyártási feltételeket pontosabban lehessen meghatározni. Az alkalmazási kíná-
lati csomag összeállításának lehetősége valóban a műszaki fejlesztés követ-
kező nagy lépése lesz. 

Az ilyen rendszerek és integrált alkalmazások megvalósításához azonban 
egy kezdeti lépés is szükséges. A jövőben az ellátási lánc valamennyi tagja 
önállóan fogja létrehozni saját irányító központját, amely az anyagáramlás irá-
nyításához szükséges valamennyi adatot kezelni fogja. A kisebb kereskedelmi 
partnerek a szövetségen belül alszerződések fognak kötni a logisztikai szolgál-
tató vagy az IT-vállalatokkal azért, hogy az ilyen adatbázis-kezelő központokat 
kialakíthassák.  

Internet, extranet, XML 
Az ellátási lánc tagjainak ki kell aknázniuk az internetes technológiák adta 

lehetőségeket a percrekész (JIT � just-in-time) információk nyújtása terüle- 
tén. Például ha az ügyfél a kiskereskedőnek megrendelést küld az interne- 
ten keresztül, a kiskereskedő hasonló technológiával közli az adatokat a szállí-
tóval (az ellátási láncon belüli partnerével) a készletekről és a szállítási kész-
ségről. 

Az intranet segíti az alkalmazottakat az olyan üzleti folyamatok végrehaj-
tásában, mint a megrendelés teljesítése, amelyek a vállalat és ügyfelei számá-
ra értéket állítanak elő. Egészen pontosan az intranet az üzleti folyamatokat 
központosítja könnyen hozzáférhető, plattformfüggetlen virtuális térben. A sike-
res intranet összehozza a különböző osztályok alkalmazottait a végrehajtás 
során. Minthogy a vállalat minden egyes osztálya saját virtuális térrel rendelke-
zik, az intranet hálók elsősorban az üzleti folyamatok körül összpontosulnak, 
nem pedig a vállalatok szervezeti sémája szerint. 

Az inkább a folyamatokra, mint osztályokra koncentrálás messzemenően 
igazodik az üzleti fejlődési irányokhoz. A vállalati struktúra jelentős része fel-
sőbb szerveknek szóló jelentésekkel foglalkozik. A vállalatok vertikális, hierar-
chikus szervezeti vonalak mentén horizontális, folyamatközpontú csoportokra 



 

  

bonthatók ugyancsak üzleti megközelítésben. A probléma abban jelentkezik, 
hogy ezek a követelmények jelentősen befolyásolják az osztályok, a funkciók 
és a régiók közötti kapcsolatokat. Az intranet kialakításával jelenik meg a fo-
lyamatorientált együttműködés erőteljes, ideális mozgató rugója. 

A sikeres folyamatorientált intranet az általa irányított folyamatokat átte-
kinti és differenciáltan működteti, ennek megfelelően különböző jellegzetes 
megjelenési formái vannak: 

• először is informatikai tervezésre épül; 
• másodszor feladatra összpontosít és nem bizonylatokra és a különböző 

folyamatokból származó feladatok integrált megoldására irányul; 
• végül a legjobb intranet megoldások arra törekszenek, hogy osztott és 

kényelmes teret biztosítsanak a vállalati személyzet számára, és vala-
mennyi osztály és munkaerő számára közös felületet képezzenek. 

Számos szervezet lehetővé teszi külső személyek és más szervezetek 
számára a belső intranetbe való korlátozott belépést. Például a minősített ügy-
felek a belső vállalati szervezetbe bejelentkezhetnek a közönséges internetből 
azért, hogy információkat gyűjthessenek termékekkel kapcsolatos költségekről 
és tulajdonságokról. Azokat a privát jellegű intraneteket, amelyek csak bizo-
nyos külső felek számára hozzáférhetők, extranetnek nevezik. Az üzemeltetők 
ekkor ún. tűzfalakat építenek ki, amelyek biztosítják, hogy a belső adatok ne 
szivároghassanak ki, és titkosak maradhassanak. Az extranetek olyan szerve-
zeti együttműködési formákban használatosak, amelyek az ügyfeleket vagy az 
üzleti partnereket kapcsolják össze (ellátási lánc), és amelyek a termékek ren-
delkezésre állásáról, áráról, szállítási feltételeiről szolgáltatnak információkat. A 
2. ábra áttekintő képet nyújt az ellátási lánc, a beszerzési tevékenység és az 
üzleti folyamatok jellegzetes szervezeti felépítéséről, és arról, hogy ezek ho-
gyan kapcsolódnak össze az interneten, az intraneten és az extraneten. 

Az ún. kibővített kijelölési nyelvezetet (Extensible Markup Language � 
XML) fejlesztették ki a kereskedelmi vállalatok alkalmazottjai közötti dinamikus 
információcsere interneten való lebonyolításához. Az XML korszerűbb nyelv, 
mint a hipertext kijelölési nyelvezet (Hypertext Markup Language � HTML), 
amelyet jelenleg internetes adatcserére használnak. Az XML lehetővé teszi 
sajátos toldalékoknak az üzenetek előtti alkalmazását, amelyek segítségével a 
böngészők azonosítani tudják az üzenetek típusait. E toldalékok alkalmazásá-
nak segítségével a böngészők azonnal felismerik pl., hogy egy számsor egy 
beszerzési megrendelést vagy fuvarlevelet jelent-e. 

Az ellátási lánc irányításában érdekelt vállalatok az XML toldalékokat a 
közös üzenetek jelölésére használják (megrendelő levelek, szállítási bizonyla-
tok). A Web böngészők ezután az XML üzeneteket dekódolják, majd gyorsan 
megállapítják az ellátási lánc partnerektől érkező üzenetek típusát. Továbbá a 
tagok számítógépes rendszerei automatikusan képesek válaszolni más tagok 
számítógépes rendszereiből érkező bizonyos információ lekérésekre. Az XML 
tehát az elektronikus adatcsere (Electronic Data Interchange � EDI) egy olyan 



 

  

alternatívája, amely olyan nagyobb vállalatok között alakítható ki, amelyek 
készségesek beruházni nélkülözhetetlen számítógépes szolgáltatásokba és 
hardverekbe. Sokan az XML-t az EDI �new age�-ének (új korszakának) tekintik. 

 
 

 
2. ábra A vállalati ellátási lánc az internet szemszögéből 

A pénzügyi folyamatok áttekinthetősége 
Bár a szoftverek támogathatják az anyagmozgatási folyamatokat, vannak 

más, háttérbe szorított elemek is, amelyek szintén támogatást nyújtanak ebben 
� nevezetesen a kereskedelmi partnerek közötti folyamatok. A kereskedelmi 
partnereknek az ellátási láncban szintén világos képet kell kapniuk arról, hogy 
a tőke hogyan mozog. Az ellátási láncoknak ez az oldala nem szokta megkap-
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ni azt a hangsúlyt, amire szüksége volna. Néhány vállalat tevékenysége éppen 
ezen alapul. Különféle kiskereskedők a pénzügyi figyelés szakmai tanácsadói-
vá nőtték ki magukat. Ebben a megközelítésben az ellátási lánc valamennyi 
kereskedelmi partnere akkor fizet, ha az ügyfél a megrendelését a felügyeletet 
gyakorló kiskereskedőn keresztül adja fel. Ha mindenki akkor fizet, amikor az 
ügyfél, akkor az ellátási lánc valamennyi résztvevőjénél csökkennek a készle-
tek. 

Az ellátási lánc rugalmassága 
Az ellátási láncnak többnek kell lennie, mint az anyagi, az információs és 

a pénzügyi folyamatok áttekinthetőségéről való gondoskodás. Kellő rugalmas-
sággal kell rendelkeznie az üzleti partnerek felé, hogy tevékenységeik, illetve 
termékeik megváltoztathatók legyenek. Például a sültburgonya-pehely ellátási 
láncában döntést kell tudni hozni arról, hogy más chips jellegű termékeket is 
lehessen gyártani. Az ellátási láncnak ehhez annyira rugalmasnak kell lennie, 
hogy az ilyen jellegű változások ne szakítsák meg a rendszer alapfolyamatait, 
illetve ne kelljen átalakítani ehhez a szervezetet. Ez a fajta rugalmasság a jö-
vőben fontosabb, mint a gyártók vezetési rendszereinek paraméterezhetősége. 
Az ilyen stratégiák azt követelik meg, hogy a gyártó termékeit az ügyfelek, pl. a 
nagyfogyasztók egyedi igényeihez igazíthassák. 

Természetesen az ellátási lánc bármelyik tagja dönthet arról, hogy mi a 
legjobb az ő szemszögéből nézve a végfelhasználó számára. Minden egyes 
ellátási láncban valakinek irányítania és felügyelnie kell a folyamatot. Az ellátá-
si lánc irányítója olyan, mint egy csapatvezető, aki maga választja meg a játé-
kosait és állítja össze az egész csapatot. Egyes esetekben pl. a kibővített 
vállalat vezetője egy erőteljes kiskereskedő lehet. Másoknál egy erős gyártó 
lehet a parancsnok. Bármelyik szervezet csapatvezetővé válhat, de a csapat 
csak addig marad egyben, amíg minden résztvevő nyereségesen működik. 

Ez az egység az ellátási lánc partnerei közötti döntésen múlik, és a kész-
letezés és a gyártás közötti képességek helyes aránya biztosítja a gyors ügyfél 
kiszolgálást. Az együttműködés fenntartása érdekében minden egyes vállalat-
nak nagyvonalú rálátással kell rendelkeznek a teljes folyamatra. Ehhez az 
egyes rendszerelemeket a többiek szempontjai szerint kell optimalizálni.  

Következtetések 
A logisztika olyan vízválasztó, amely kiválasztja a sikeres internetes ke-

reskedőket a többiek közül. 
A vállalatok ma a tervezés�beszerzés�gyártás�szállítás fázisaira az ellá-

tási lánc átfogó képével kell, hogy tekintsenek, ha vezető piaci tényezővé sze-
retnének válni. 



 

  

Az ellátási lánc sikerességének kulcseleme az üzleti folyamatok kibővíthe-
tősége az ügyfelek és a kereskedelmi partnerek felé. Azok a vállalatok, ame-
lyek nagyon sikeresek az ellátási lánc irányításban, gyorsan tudnak reagálni az 
ügyfelek igényeire, és kereskedelmi partnereiknek új és egységes megjelené-
sű termékeket és megoldásokat tudnak szolgáltatni. A gyorsaság, amellyel 
össze tudják kapcsolni a partnereket, sikerességük egyik kulcsa. Az IT hatása 
az ellátási lánc integrációjára nyilvánvaló. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a 
rendszerek integrálása több, mint egyszerűen a számítógépek hálózatba kap-
csolása. A rendszerek integrációja az üzleti folyamatok és az adatok, majd a 
teljes rendszerek összekapcsolását jelenti. 

A vállalatoknak keményebben kell dolgozniuk mint valaha az összetett el-
látási láncok kialakítása és irányítása területén � ez fogja megadni a XXI. szá-
zad arculatát. Az ellátási láncok összetettebbek, mint az egyes részfolyamatok 
külön-külön. 

A kibővített vállalatok keretei között működő ellátási láncokban a szimul-
tán végrehajtott tevékenységek összehangolása területén nagy kihívások vár-
hatók. Bár ezek a kihívások elcsüggeszthetik a vállalatokat, a vezető szövet-
ségeknél már ma észlelhető, hogy meg fognak ezeknek felelni, ha az együtt-
működési formákat részleteikben kimunkálják. 

A vállalatok nem érhetik el az ellátási láncokban a vázolt fenti áttörést ad-
dig, amíg a vállalatok csak a maguk ellátási láncaiban gondolkodnak. Ehelyett 
a vállalatoknak együttműködésre és a teljes ellátási láncra való rálátásra kell 
törekedniük. 

A szabványosított vállalati adatmodellre, üzleti folyamatokra és üzleti mű-
ködési modellre törekvésből ered a vállalati rendszerek új szemléletmódja. Ez 
olyan vállalati modellre korlátozódik, ahol a szabványok, a folyamatok és az 
adatok előírt formában jelennek meg, de ezek az ellátási lánc nem minden vál-
lalatára alkalmazhatók. Ehhez az szükséges, hogy az információk (az adatok) 
közérthetők legyenek a különböző ellátási lánc résztvevők közötti folyamatok-
ban. 

Végül e problémák kezeléséhez jelentősen meg kell változtatni a vállala-
tokat. Hogy itt mi minden történhet, azt jól szemlélteti az üzleti folyamatoknak 
az interneten való gyors, ügyfél központú, átható kezelése, ami végül az ösz-
szes belépő vállalatra érvényes szabvány rendszerek kidolgozásához vezet. 

 
(Dr. Tokodi Jenő) 
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