
LOGISZTIKAI RENDSZEREK 

A jövő e-ellátási lánca 
Ami ma még csak látomás, az nagyon rövid időn belül megvalósul-
hat: a jövőben az ellátási lánc az iparban egyre inkább elektronikus 
eszközökkel integrálódik. Létrejön az e-Supply Chain. A piaci válto-
zások és az ügyfelek megrendelései, a gyártási tervek és a szállítási 
szűk keresztmetszetek valamennyi ellátási lánc esetében on-line lát-
hatóak lesznek. 

Az e-látomás 
Következetesen végiggondolva, ez azt jelenti, hogy: az e-látomás megva-

lósulása az iparban az ágazatok valóságos forradalmához vezet, ahol némi 
stratégiai együttműködés mellett erős hatalmi harc is dúl és viszonylag kicsi az 
átláthatóság az ügyfelek és a szállítók között az ellátási láncban. A reakcióké-
pesség és a sebesség ugyanakkor csak megfelelően magas szintű átlátható-
sággal érhető el. 

A 90-es évek közepéig az ellátási lánc irányítás (Supply Chain 
Management = SCM) Németországban gyakorlatilag ismeretlen fogalom volt. 
Mára ez alapjaiban változott meg. A funkciókat átfogó rendszerek kialakítása 
valamennyi ágazatbeli és nagyságú vállalatnál stratégiai jelentőséget kapott. 
A megváltozott gazdasági és műszaki keretfeltételek, a lehetőségek kibővülé-
se új célok kitűzését tette lehetővé. A vállalatok az ellátási lánc irányításával 
költségmegtakarítási és új szolgáltatási lehetőségekhez jutottak. A legjobb 
gyakorlatot folytató (best-practice) vállalatok költség- és készletmegtakarításai 
a 35%-ot is elérték, ugyanakkor lényegesen javult szállítási készségük és pon-
tosságuk (1. ábra). 

Természetszerűen a többi vállalatnak van még mit bepótolnia. A német 
vállalatoknak csupán 4%-a rendelkezik valóban kiérlelt ellátási lánc irányítás-
sal, a túlnyomó többségnél ezzel szemben még gyermekcipőben jár az SCM. 
Az élen az autógyártás áll, ahol a vállalatok 47%-a követ ellátási lánc irányítási 
stratégiát. A vezető ágazatok sorát az építőipar zárja a maga 28%-ával.  

Hogyan is működik tehát az e-Supply Chain? Ennek illusztrálására egy 
élenjáró ágazatot, az autógyártást vesszük példaként. 

Az ügyfelek igényei szerinti értékesítés 
Ma az amerikai vásárlók 50%-a, az európaiak 20%-a a webről gyűjt in-

formációkat új autója vásárlásához. Szinte senki sem vásárol autót on-line a 
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gyártótól – még az árengedmények sem eléggé vonzók. A haszon ugyanis ma 
még kérdéses: egyik gyártó sem meri internetes felhasználói felületét belső 
operatív rendszerébe integrálni. Ellenben a nagy járműgyártó cégeknek van-
nak olyan új szolgáltatói, akik nyomás alatt tartják a hagyományos kereskedői 
hálózatokat. Ennek eredményeképpen várhatóan a jövőben a gyártók is rá-
kényszerülnek arra, hogy az új járműveket on-line értékesítsék, ami alapvető 
változásokhoz vezet a teljes ellátási lánc irányításban. Különösképpen az ügy-
felek igényik az új követelményeket: on-line szállítási határidők, átlátható in-
formációs rendszer, valódi pull-típusú gyártás és az ellátási lánc rugalmassá-
ga a megrendeléskezelés folyamatától egészen a beszállítókig. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

értékesítés 

… 

 

beszerzés 

program tervezés 

a web-alapú információs folyamat valós időben működhet 

 
1. ábr

Mindez azt jelen
ügyfelek igényei szer
jelzésekre alapozott k
ligens előrejelző rend
deléseinek trendjét kö
rendszernek a kialakí
felületet. 

 

4 
termelés-
irányítás 
kereskedő 
közvetlen 
beszállító 
vevő 

szerződéses

beszállító 
ré
sz

eg
ys

ég
- 

ös
sz

eá
llí

tá
s 

fe
st

és
 

sz
er

el
és

 

m
in

ős
ég

bi
zt

os
ítá

s 

elosztó központ 

kereskedő 

a Az üzleti folyamatok leegyszerűsödnek 
 

ti, hogy a mai merev tervező rendszereket korszerű, az 
inti megrendelésre gyártás (make-to-order) és az előre-
észletre gyártás (make-to-stock) váltja fel. Emellett intel-
szerek fognak kialakulni, amelyek az ügyfelek megren-
zvetítik a szállítóhoz. Ennek a folyamatosan áttekinthető 
tásához az internet nyújtja az egységesen hozzáférhető 
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Gazdaságosság a beszerzésben 
A legtöbb autógyárban sokáig nem figyeltek különösképpen az ellátási 

lánc beszállítási oldalára. Az internet éppen a decentralizált, többlépcsős és 
elágazó beszállítási struktúra irányításához nyújt megfelelő felületet. Az ügyfe-
lek és a piac szoros logisztikai kapcsolata alapján a járműgyártók számára új 
lehetőségek kínálkoznak a gyártók és azok közvetlen beszállítói közötti folya-
matok integrációjára. Az e-ellátási láncban minden kulcsszerepet játszó be-
szállítónak pontos, testreszabott rátekintése van az őt érintő, a gyártóhoz be-
futott megrendelésekre, amelyek alapján a havi, a heti vagy a napi lehívások 
pontosan generálhatók. 

Ezáltal a gyártási megrendelések feletti döntéseket maguk a szállítók 
hozhatják meg. Ha a szállítóknál szűk keresztmetszetek alakulnának ki, a 
gyártóknak web-alapú, valós idejű visszajelzések küldhetők. Ez a kétirányú 
átjárhatóság, a közös „tervező motor” lehetővé teszi az együttműködés új mi-
nőségének kialakítását. 

A beszerzési folyamat ezzel párhuzamosan szintén megváltozik. A szállí-
tók egyre nagyobb részt vállalnak át az értékalkotásból: ennek következtében 
a beszállítók megválasztásánál a jövőbeli fejlesztések sokkal fontosabb sze-
repet fognak játszani. A vásárlási folyamat a jövőben a teljes beszállítói struk-
túra monitorozásán fog alapulni. A résztvevők az elektronikus piactérben ma-
gas szabványosítási fokkal lesznek jellemezhetők és a rendszerbe kapcsolha-
tók. 

Az új szoftverrendszerek képezik az alapot 
Teljesen közömbös, hogy a folyamatok az értékesítésében, a gyártásban 

és a szerelésben, vagy a beszállítói kapcsolatrendszerben működnek – mind-
egyik esetben az információtechnológiában rejlő lehetőségeket kell kihasznál-
ni. Az e-ellátási láncba való elektronikus integráció jelenti a kulcsot a jövőbeli 
versenyképesség biztosításához az autóiparban. Végül a jövőben az IT nyúj-
totta lehetőségek a megrendeléskezeléssel kapcsolatos teljes folyamatrend-
szerre ki fognak terjedni.  

Ennek az elképzelésnek és koncepciónak hátterében az autógyártási 
ágazati megoldások nagy IT-szolgáltatói állnak. Az autógyártásban még min-
dig a hagyományos hitelesítési rendszereket alkalmazzák. Ez azt jelenti, hogy 
a legtöbb OEM nem csupán szép, új internetalkalmazást szeretne beilleszteni 
a már meglévő IT-rendszerébe, hanem azt be is szeretné kapcsolni a már 
működő tranzakciós rendszerébe. 

A piacon fellelhető megoldásokkal professzionális ellátási lánc irányítást 
lehet megvalósítani. Mégse kapunk választ az e-ellátási lánc egy alapkérdésé-
re: hogyan alakítsuk ki az ellátási lánc felépítését, és hogyan illeszthető ru-
galmasan ez a struktúra. E kérdések megválaszolására, fejlesztették ki a kö-
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zelmúltban a 4flow vista nevű szoftvert. Ez a logisztikai hálózatok kialakításá-
nak teljesen új szabványát jelenti. A szoftver először is lehetővé teszi a vállala-
tok logisztikai hálózatnak valós leképezését, tervezését és kialakítását. A ter-
vezési projektek és a folyamatos hálózatfejlesztés jobb minőségben és gyor-
sabban hajtható végre segítségével (2. ábra). 
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llátási lánc tervezése a 4flow vista segítségével 

ervező a hálózati és az alrendszeri szinten egyaránt in-
i. A szoftverbe jelentős ágazati tudásbázis és logisztikai 
k beépítésre, és további alapadatok is rendelkezésre 
. A logisztikai tervező a 4flow vista-ban egy vállalat 
k folyamatait és struktúráit modellként kezelheti. Egy 
gével a tervezési adatokat bármelyik jelenleg futó 
szerből át tudja venni. Ez lehetővé teszi a vállalati 
tését a költségek, a teljesítmények és a kapacitások 
zerűsített hálózat is megjeleníthető benne, továbbá 
alizálható. 
segítségével a logisztikai költségek és teljesítmények fo-
s optimalizálása válik lehetségessé, nem csupán a vál-
t egyszeri megtervezése és kialakítása. A vállalati háló-
a jövő kívánalmainak megfelelően állítható össze. 
ése olyan, hogy a felhasználók száma egyedileg állítha-
ó. A projektek tehát a tervezők egyedi igényei szerint 
r úgy is, hogy egyszerre több tervező dolgozik egy 
ta a rendszer elemeknek az ügyfelek rendszereihez való 
kapcsolásának lehetőségét biztosítja. A nagy fokú 
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szintű összekapcsolásának lehetőségét biztosítja. A nagy fokú integrációs le-
hetőségeket a Java biztosítja. A 4flow vista mintarendszerként egy autógyárba 
került először bevezetésre. 

Az e-ellátási láncban rejlő lehetőségek 
Az autógyártás e-ellátási lánca természetesen nem öncélú megvalósítás, 

hanem szorosan kapcsolódik a vállalati célokhoz. Az európai autógyártás 
számára, amelyben jelentős részarányt képvisel az ügyfelek egyedi igényei 
szerinti járművek gyártása, a következő előnyöket biztosítja: 

• 

• 

• 

a szállítási határidők pontossága az ügyfeleknél a mai mintegy 30–
60%-ról 90%-ra növelhető; 
a szállítási idők lerövidítése az ügyfelek igényei szerint kialakított jár-
művek tekintetében a mai 8–12 hétről mintegy 2–4 hétre. A logisztikai 
teljesítmények javításával és ezzel párhuzamosan a push-ról a pull tí-
pusú gyártásra való áttéréssel évente 13,5 Mrd EUR takarítható meg; 
mintegy évi 7,8 Mrd EUR megtakarítás várható a szerelőüzemek és a 
szállítók közötti ellátási lánc hatékonyságának növelésével (3. ábra). 
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Mindez azt eredményezi, hogy az európai autógyártásban a vevőorientált 
ellátási lánc kialakításával – konzervatív becslések szerint – kb. 6,2%-os költ-
ségcsökkentés érhető el. 

(Dr. Tokodi Jenő) 
 

Wolff, S.: Supply Chain Management: Die E-Supply Chain der Zukunft. = Fördertechnik, 
2001. 10. sz. p. 22–24. 
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