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E-fulfilment:
a keresett és megtalált optimalizálás

Az e-fulfilment∗ teljes körű alkalmazása lehetővé teszi a vállalatok ha-
tárán túlnyúló folyamatirányítást és az optimalizálási lehetőségek feltá-
rását.

Fulfilment az interneten
A fulfilment alatt egy vállalat minden olyan operatív tevékenységének lépé-

seit értik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy egy ügyfél megrendelését a meg-
rendelés felvételétől a beszerzésen, a gyártáson, az elosztáson és a számlákon
át sikeresen le lehessen bonyolítani. A folyamatok jellegzetes módon túllépik a
szervezeti és a vállalati határokat. Ezen a területen az internet határokon túlmu-
tató szolgáltatásaival jó lehetőséget nyújt.

Az internet gyors terjedése az iparban és az ügyfeleknél nyílt felületet
eredményezett, amelynek segítségével olcsón lehet integrálni a keresletet és a
kínálatot a megrendeléskezelés során. Az új e-technológiák következetes alkal-
mazása a fulfilment területén a jövőben a teljes megrendeléskezelési folyamat
gyorsaságát, áttekinthetőségét és hatékonyságát forradalmi módon fogja javíta-
ni. Így születik meg az e-fulfilment (1. ábra) fogalma.

Bázistechnológiák
Az e-fulfilment megvalósításához különböző technológiák kombinációja

szükséges. A szállítási hálózatban az üzleti folyamatokat kapcsolódási alkalma-
zói felületen kell szinkronizálni, és a különböző fulfilment rendszereket ezzel kell
integrálni. Az integráció hálózati, szintaktikai, szemantikai és munkafolyamat
szinten történik. Így az e-fulfilment-alkalmazások a folyamatokat automatizálják
és figyelmeztető rendszert alakítanak ki, valamint folyamat- és eseményvezérelt
eszközök létrehozását támogatják különböző komplex döntési szabályokkal és
modellekkel. A megjelenítő eszköz segítségével a megrendelések, a készletek,
az anyagi és számlázási folyamatok rendszerszintű áttekintése (nyomon köve-
tése, Tracking & Tracing) válik lehetővé. A rugalmas mutatószám- és kiértékelé-
si funkcionalitás a szállítói hálózatot kényelmesen értékelhetővé teszi szervezeti
                                                
∗ A szó eredeti jelentése: elektronikus teljesítésfelügyeleti rendszer. Az integrált logisztikai in-
formációs rendszerek adatbuszának megtestesülése, a szállítási börzék és a virtuális vállalatok
kialakításának elektronikus hálózati és szoftvereszköze. Kezdeti formái az intranet és az
extranet hálózatok, a bizonylati rendszer szabványát pedig az XML képviseli. – A szerző meg-
jegyzése.



határokon túlmenően is, ugyanakkor felügyeli és optimalizálja is azt. Végül vala-
mennyi vizsgált esemény egy adattárház (Data Repository) segítségével a szál-
lítói hálózaton belül valós időben dokumentálható és tárolható; ezzel egy köz-
ponti információtároló-rendszer alapozható meg az összes e-fulfilment alkalma-
zás számára.

1. ábra E-fulfilment szolgáltatók

Az ezzel a technológiával működő szállítói hálózatok az e-fulfilment-
rendszer segítségével a hagyományos fulfilmentrendszer szolgáltatásait is elérik
az ügyfél-kapcsolatrendszer, a megrendeléskezelés és a szállításszervezés te-
rületén, és gyors szervezetközi folyamatlánc-integrációt eredményeznek.

Döntés előkészítés
Az ügyfelek ma már elvárják, hogy a megrendelések végrehajtása során

valós költségtényezőkkel és szállítási határidőkkel dolgozhassanak. Az új tech-
nológiák segítségével lehetővé válik, hogy egy adott pillanatban a teljes szállítói
hálózatra vonatkozó erőforrás-kapacitások tekintetbe vételével az összekapcsolt
üzlettársak a szükséges adatokat elérhessék. Az ügyfelek így választhatnak a
különböző szállítási változatok között, pl. gyorsabb szállítás drágábban vagy ké-
sőbbi szállítás normál áron.
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Virtuális készletgazdálkodás

Egyre fontosabb a tényleges, a tervezett és a szállításban lévő készletek
ismerete a végrehajtás minden időpontjában annak érdekében, hogy az ügyfelek
az optimális szállítási szolgáltatást választhassák. Az új technológiák segítségé-
vel a termékek rendelkezésre állása a teljes ellátási lánc mentén vizsgálható.

Közös elosztás

Ahhoz, hogy a szállítások késlekedésére fel lehessen készülni, minden há-
lózatban közreműködő partnernek a lehető legkorábban kell a szükséges infor-
mációkhoz hozzájutnia. Az előre át nem látható információáradat elkerülése ér-
dekében az összes résztvevőt csak a késedelem eredményeiről kell tájékoztatni,
ami az ő számukra is érdekes, vagy pedig az eredetileg rögzített tervezési idő-
pontokat meg kell hagyni. Az ilyen alapon szerveződő együttműködés optimali-
zálja pl. egy megrendelés több szállítási megrendelésre osztott rész határidejeit
a különböző elosztási központok szerint. Vagy összefogják a különböző szállítási
szolgáltatók egyes kiszállítási megrendeléseit, hogy így az ügyfeleknél a na-
gyobb megrendelések komponenseinek szállítási határidejeit biztosítani lehes-
sen.

Számlázás

A számlák kiállításánál, a számlák felülvizsgálatánál, a kifizetések során és
a reklamációk feldolgozásakor az új technológia jelentős hatékonyságnövelő té-
nyező. Jó példa erre a több országbeli szállítólevelek automatikus összegzése
egy átfogó számla kibocsátása érdekében. Ennek során a ténylegesen fellépett
költségtényezőket és az egyéb elszámolható teljesítéseket a vállalati belső
számlázás számításba tudja venni.

Dinamikus szállításoptimalizálás

Az új technológiák lehetőséget nyújtanak arra is, hogy a nem várt eltérések
vállalatokon túlmutató hatásait elemezni lehessen. A valós idejű logisztikai ada-
tok nyílt áramlása lehetővé teszi a szállítási kapacitások dinamikus feladathoz
rendelését, az útvonalak dinamikus megtervezését, folyamatos útvonal-optimali-
zálást, és a szállítási idők korai előrejelzését. A beszállítótól való késedelmes
árukiszállítás pl. azt jelentheti, hogy az eredetileg tervezett járat már nem érhető
el, és ezért az elérési útvonalat módosítani célszerű. Az e-fulfilment hálózat au-
tomatikusan felülvizsgálja, hogy melyik alternatív útvonal milyen kapacitással és
ártényezőkkel rendelkezik és a háttérben futó optimalizáló eljárással magától
dönt. Ugyanakkor az áru címzettjét értesíti a megváltozott szállítási határidőkről,
aki ennek alapján a termelés ütemezését megváltoztathatja.



Nemzetközi dokumentációkészítés

A szigorú dokumentációkészítési követelmények a nemzetközi logisztikai
folyamatok végrehajtása során a vállalatok számára összetett követelményrend-
szer kialakulását eredményezik. A teljes érkeztetési költség (total-landed-cost)
meghatározása már a tervezési fázisban lehetővé teszi a hatékony döntés-
előkészítést a nemzetközi kereskedelemben. A nemzetközi forgalomban szük-
séges szállítási és termékdokumentumok így a teljes folyamatban a szállítás
elejétől az összes fontosabb állomáson elérhetők. Ennek eredményeképpen je-
lentősen felgyorsíthatók pl. a vámkezelési, a banki, a veszélyes árukezelési fo-
lyamatok.

Megvalósítás egy e-Hub (elektronikus kerékagy)
keretei között

A fulfilment folyamatban résztvevő nagyszámú partner miatt az e-fulfilment
alkalmazások egy központi szállítási hálózat irányítás („e-Hub”) kialakításának
irányába mutatnak. Az új partnerek az e-Hubba kapcsolást követően a többi
résztvevővel azonnal tudnak kommunikálni, és a Hub teljes tudásbázisát ki tud-
ják használni. Az e-Hub átveszi a küldött és megérkezett üzenetek tartalmi elfo-
gadhatóságának ellenőrzését, és tájékoztatja az összes résztvevőt arról, hogy
mikor hamis az adattartalom, vagy mikor nem sikerült a teljes adatmennyiséget a
hálózaton átvinni. Egy e-Hub folyamatos kiépítése és továbbfejlesztése előnyös
valamennyi résztvevő számára (1. táblázat). A rendszer minőségi mutatószámai
többek között a következők: bekapcsolódott partnerek száma, a támogatott ér-
tékképzési folyamatlánc mérete, a beépült tudásbázis, és természetesen a köz-
pontban rendelkezésre álló logisztikai alkalmazások. A központosított e-Hub-ok
működési költségei egyértelműen alacsonyabbak, mint a hagyományos ügyfélki-
szolgáló rendszereké.

1. táblázat
Az eddig megvalósított e-fulfilment projektek

eredményei

• a megrendeléskezelési költségek 10–30%-os csökkenése;
• a raktári készletek és a raktározási költségek 10–30%-os csökkenése;
• a szállítási költségek 5–15%-os csökkenése;
• a megrendelések átfutási idejének 20–50%-os csökkenése;
• a szállítási pontosság 15–30%-os növekedése;
• az ügyfelek megelégedettségének növekedése;
• a meglévő berendezések kapacitásának jobb kihasználása, az újabb beruházások

elkerülése.



Az itt felvázolt összes optimalizálási lehetőség ma még csak kevés szol-
gáltatónál áll rendelkezésre. A megfigyelhető irányzatok ma még csak egy-egy
e-fulfilment-szolgáltatás megvalósítására törekednek, illetve egy-egy ügyfélspe-
cifikus megoldásra összpontosítanak. Ez azonban várhatóan az e-fulfilment nö-
vekvő piaci részesedése miatt gyorsan meg fog változni. A piacvezető Descartes
cég pl. az utóbbi két évben fejlesztette ki, a „Delivery-Net”-et (szállítási hálóza-
tot), amely a beszerzésben és a stratégiai partner kapcsolatok építésében kiváló
hálózati megoldásnak bizonyult és a széles körű logisztikai alkalmazások integ-
rációjával egy teljes körű e-hub kialakítását teszi majd lehetővé. A különböző
ágazatokból eddig bekapcsolódott ügyfelek nagy száma ezt a stratégiát igazolja.

(Dr. Tokodi Jenő)
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