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Vállalatokat átfogó elemekből álló üzleti modell:
a teljes értékalkotási lánc logisztikai távlatai

Az ECR (Efficient Consumer Response = hatékony válaszadás az
ügyfelek igényeire) a gyártók, a kereskedők és az értékalkotási lánc
többi partnere közötti hatékony együttműködés módszere. Az ebben
foglalt megfontolásokon alapul a CPFR (Collaborative Planning,
Forecasting and Replenishment = közös tervezés, előrejelzés és
utánpótlás) üzleti modell. Az ebben a modellben kialakított átlátható
információk alapján optimalizálja a modell a partnerek közös tervezé-
si folyamatait. A cél a rendelkezésre állás biztosítása érdekében az
üzleti partnerek stratégiai, taktikai és operatív irányítási szintjeinek
összekapcsolása.

Az ECR segítségével a fogyasztási cikkeket előállító ipar a kiskereske-
delmi partnereivel úgy működtethető együtt, ahogyan az más iparágakban már
hosszabb ideje gyakorlat, nevezetesen az ügyfelek igényeit jobb, gyorsabb,
valamint minél alacsonyabb költségszinten elégítsék ki. Ez a kezdeményezés
kezdeti lökést ad ahhoz, hogy az összes partner a gyártóktól a kiskereskedőkig
jobban együttműködjön, nyíltan tudjon egymással tárgyalni és az ügyfelek
igényeinek közösen jobban tudjon felelni. Az idők előrehaladtával az ECR
moduloknak különböző ábrázolásai születtek meg; ezek négy fő blokkja, az
igénymenedzsment (demand management), az ellátásmenedzsment (supply
management), az alkalmazott módszerek (enables) és az integrátorok (1. áb-
ra). Minden közreműködő számára világossá válik, hogy az ellátási és az igény
oldalt szét kell választani. A gyakorlat mégis a két terület egységes szemléletét
igényli. Ennek eredményeképpen született meg a CPFR üzleti modell.

Egy átfogó üzleti modell
A CPFR üzleti modell az ECR alapelveire és moduljaira épít, ágazatközi

együttműködést alakít ki. Az átfogó információs rendszer alapján optimalizálja a
partnerek közös tervezési folyamatait. A modell alapját a rendelkezésre állás,
az üzleti partnerek stratégiai, taktikai és operatív szintű összekapcsolása képe-
zi. A résztvevők a modellben integrálódnak, és az igény- és ellátási oldal ösz-
szekapcsolásából eredő szinergia-hatásokat is ki tudják használni.

Az ECR-projektek keretei között számos olyan megoldás, illetve modul
látott napvilágot, amelyek megkönnyítik az átfogó CPFR-koncepció bevezeté-
sét. Erre jó példák a termékválaszték-menedzsment (category management), a



közös előrejelzés (joint forecasting), a folyamatos áruutánpótlás (continuous
replenishment, CRP) és a készletgazdálkodás (inventory management).
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(category management) folytat, akkor ez jó, de nem feltétlenül szükséges elő-
feltétel. Az üzleti terv tartalmazza az olyan logisztikai keretfeltételeket is, mint a
szállítási határidők, a szállítási feltételek vagy a termékek bevezetésének üte-
mezése.

3. Igény-előrejelzési rendszer kifejlesztése

A múltbeli forgalmi adatok és a várható eladásokról szóló információk
alapján közös igény-előrejelzés fejleszthető ki (Sales Forecast). A határidő,
amelyre ez vonatkozik termékfüggő és kétoldalú egyeztetések során határoz-
ható meg. Az igények előrejelzésének célkitűzése az áruk rendelkezésre állá-
sának középtávú irányítása figyelembe véve a kapacitás és anyagszükséglete-
ket. A nagy előrejelzési pontosság alapul szolgál a nagyobb pontosságú ter-
mék készenlétet biztosításához, ugyanakkor lehetővé válik a teljes ellátási lánc
mentén a készletek optimalizálása. Minél több múltbeli adatot (az értékesítés
pontján, a POS (Point-of-Sale)-terminálokon keletkező adatokat, továbbá ki-
szállítási adatokat, az eladások hosszú távú változásairól szóló adatokat) tud-
nak összekapcsolni az üzleti tervből származó, a jövőre vonatkozó informáci-
ókkal, annál nagyobb valószínűséggel jelezhetők előre a várható igények.

4. Az igények előrejelzési bizonytalanságának meghatározása

A POS-adatok formájában rendelkezésre álló tényleges eladási adatok
folyamatos gyűjtése révén megállapíthatók az előrejelzési pontatlanságok. Az
eltérések oka lehet a piaci igények helytelen becslése, illetve a fogyasztói szo-
kások előre nem látható változása (trendek, divat, külső események). Ha a tű-
réshatárokat fölé-, illetve alábecsülték, akkor az igények előrejelzését aktuali-
zálni kell.

5. A közös igény-előrejelzés aktualizálása

Az előrejelzések pontatlanságától függően szükség lehet az előrejelzési
eljárások pontosítására az újonnan gyűjtött adatok alapján. A későbbiekben a
módosított előrejelzési adatokat használják fel a piaci igényekhez igazodó
gyártási, ellátási, szállítási és készletezési folyamatok közös tervezése során.

(Dr. Tokodi Jenő)
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