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CPFR – A szövetség hatalma
A készletek csökkentése, a forgalom növelése – ez minden ECR-
(Efficient Customer Response, hatékony válaszadás az ügyfél igé-
nyeire) stratéga régi álma, ami lassanként megvalósulni látszik. A
CPFR- (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment,
együttműködésen alapuló tervezés, előrejelzés és utánpótlás) kon-
cepció segítségével az innovatív kereskedők és gyártók, tevékeny-
ségeik összekapcsolásával ki tudják aknázni a folyamatláncaik ha-
tékonyságában rejlő lehetőségeket.

CPFR sikerek
Nem sokkal a Procter & Gamble és a Dansk Supermarked cégeknél

megvalósított sikeres CPFR-projekt után napvilágra került, hogy az értékesíté-
si előrejelzések megbízhatósági szintjének emelése az operatív végrehajtás
pontosságát 83-ról 98,5%-ra növelte. Ennek segítségével vált lehetségessé,
hogy a dán kereskedők elosztó központjában a készletszintek 2,1 hétről 1,9
hétre csökkenjenek. Németországban a Metro AG és a dm-Drogeriemarkt
saját CPFR mintarendszerüket a P&G-lel és a Henkel-lel közösen alakították
ki, és kiemelkedő sikereket értek el belső folyamataik optimalizálása területén.

Csupán az Egyesült Államokban a kereskedelmi vállalatoknál a felhalmo-
zott készletek értéke háromszázmilliárd USD körül van. Ehhez adódik a nagy-
kereskedők kétszázötvenmilliárd USD és a gyártók négyszázötvenmilliárd
USD nagyságrendű készlete. Összesen tehát mintegy egybillió USD értékű
készletre van szükség az évi 2,6 billió USD kereskedelmi forgalom lebonyolí-
tásához. Ha a CPFR koncepciót az Egyesült Államokban sikerül bevezetni,
akkor ezeknek a készleteknek kb. 15–25%-a, és vele együtt az általuk okozott
költségek is csökkenthetők. Ekkora nagyságrendű számokról beszélnek a
szakértők Európa vonatkozásában is.

Voltaképpen mi a CPFR?
A CPFR, az ECR stratégia második generációs megoldásának tekinthető

(1. ábra); az ECR-koncepciónak a közös ellátási lánc menedzsment (SCM)
területére kiterjesztett továbbfejlesztése. A CPFR során az ipari és kereske-
delmi vállalatok vezetői az összes rendelkezésükre álló adatot (eladási ada-
tok, ügyféladatok, versenyadatok, piaci adatok stb.) a közös forgalmi előrejel



zések elkészítése érdekében közrebocsátják, és valamennyi tevékenységüket
az ellátási láncban ennek megfelelően hangolják össze. A CPFR-koncepció
egy kilenc lépésből álló tervezési folyamaton alapul, amely három fázisra ta-
golható. Az első fázis a tervezési folyamat (első és második lépés). A második
fázisban születik meg az előrejelzés (a harmadiktól a nyolcadik lépésig). Az
utolsó fázisban indul el a megrendelés (kilencedik lépés).

a marketing együttműködési területe a logisztika együttműködési területe

1. ábra A CPFR koncepció az ECR stratégia
második generációját jelenti

Az eredményhez vezető kilenc lépés
Első lépés

A CPFR-modell első lépése során rögzítik az ipari és kereskedelmi vál-
lalatok együttműködésének szabályait és alapjait. A keret-, illetve együttmű-
ködési megállapodások rögzítik a partnerek céljait. A megállapodások kiter-
jednek az összes olyan fontos tevékenységre és erőforrásra, amelyek majd a
CPFR alkalmazásához szükségesek lesznek.

Második lépés

A második lépésben az együttműködő partnerek saját vállalati stratégiá-
juk figyelembevételével kialakítják a közös üzleti tervet. Ez tartalmazza az
árucsoportokat, a célkitűzéseket és a napi végrehajtandó feladatokat. Emellett
kicserélik egymás közt az optimalizálandó termékekre vonatkozó összes fon-
tos adatot. A közös üzleti terv kidolgozása javítja az értékesítési előrejelzések
minőségét, és így mindegyik partner rendelkezésére álló adatok beépülnek a
tervbe. A második lépést tekinti sok szakértő a folyamat legfontosabb részé
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nek. Minél jobbak és részletesebbek a közös intézkedéseik, az üzletvitel fej-
lesztésére annál jobb az együttműködés alapja a későbbi előrejelzések közös
kidolgozásához.

Harmadik lépés

A következő lépésben az üzleti terv egy előrejelzésbe épül be. Az eladá-
si előrejelzések célkitűzése az áruk jobb rendelkezésre állásának biztosítása.
A folyamat a gyártástervezéssel indul, amelynek során bevonják a beszállító-
kat, folytatódik az elosztóközpontok készletnagyságainak megtervezésével és
az üzletek szintjén fejeződik be. A nagy pontosságú előrejelzések biztosítják
az alapot a termékek rendelkezésre állásához, és egyúttal optimalizálják is a
készleteket a teljes ellátási lánc mentén. Figyelembe veszik a múltra vonatko-
zó POS-adatokat (Point of Sale = az értékesítés pontja, azaz intelligens
pénztárgép), a beszállítói adatokat, a kereskedelmi egységekben bekövetkező
változásokat, valamint a jövőre vonatkozó adatokat. A forgalmi előrejelzések
így folyamatosan egyre megbízhatóbbakká válnak, és így a közös üzleti ter-
vek (ld. második lépés) megbízhatósága és pontossága növekszik.

Negyedik lépés

A negyedik lépésben az eladási előrejelzésektől való kritikus mértékű
eltéréseket határozzák meg. Egy eltérés akkor válik kritikussá, ha az előrejel-
zés és a tényleges raktárkészlet közötti eltérés egy bizonyos elosztási csator-
nában egy előre meghatározott értéket, pl. 20%-ot meghalad. A közösen foly-
tatott tevékenység központjában a kritikus eltérések állnak. Ideális esetben
olyan rendszerek állnak rendelkezésre, amelyek mérik és felismerik a kritikus
eltéréseket, dokumentálják azokat, és automatikusan felhívják ezekre a fel-
használó figyelmét. Nem feltétlenül kell az együttműködő partnereknek ugya-
nolyan előrejelző rendszert használniuk. Elképzelhető, hogy az egyik partner
átvállalja az előrejelzés készítésének felelősségét. Fontos azonban, hogy az
előrejelzések elkészüljenek, mindegyik partner ugyanazokból az adatokból
dolgozzon, és az együttműködési folyamatban közösen alkalmazzák az elő-
rejelzések eredményeit.

Ötödik lépés

Az ötödik lépésben a partnerek valós idejű párbeszédet folytatnak a fel-
ismert kritikus eltérések közös feldolgozásáról. Minden változtatást azon-
nal felvisznek az eladások előrejelzésébe. A gyártó és a kereskedő között fel-
gyorsított párbeszéd és döntési folyamat a később előállítandó megrendelé-
sek megbízhatóságát növeli.



Hatodik lépés

A hatodik lépésben a tényleges POS eladási adatok, a külső megrende-
lések és az átszállításra kerülő áruk adatait az együttműködő partnerek egyedi
készletezési stratégiáihoz kapcsolják annak érdekében, hogy speciális kész-
letezési prognózisokat állíthassanak elő. A várható megrendelésekről így ki-
alakított előrejelzések növelik a második lépésben előállított közös üzleti terv
és a harmadik lépésben előállított eladási előrejelzések pontosságát.

Hetedik lépés

A hetedik lépés kezeli a megrendelés előrejelzések kritikus eltéréseit. Ez
a folyamat a termékek azonosításával kezdődik, és a közösen elfogadott meg-
rendelési előrejelzésből való kivétellel folytatódik. Az eredmény azoknak az
árucikkeknek a listája, amelyeket a közös végrehajtásból az adott szempontok
miatt ki kellett venni.

Nyolcadik lépés

A nyolcadik lépés hasonló az ötödik lépéshez, és a rendelési előrejel-
zés kivételeit közösen dolgozza fel a partnerek közötti valós idejű párbe-
széd segítségével, aminek következtében nő a következő lépésben vázolt
előállított rendelések megbízhatósága.

Kilencedik lépés

Az utolsó lépésben a rendelési előrejelzés alapján a tényleges megren-
deléseket határozzák meg. A megrendelések előállítását vagy a kereskedő,
vagy a gyártó végzi.

Melyek a CPFR-koncepció előnyei?
A CPFR alkalmazása elősegíti az ellátási láncban rejlő hatékonyság nö-

velő lehetőségek következetes kiaknázását. A különböző vállalati területek
közötti együttműködés révén a közös értékesítéstervezésben új ésszerűsítési
lehetőségek tárhatók fel az értékképzési láncban. A CPFR főbb előnyei a kö-
vetkezők:

• az ügyfelek igényeire való válaszadási idő egyértelmű javulása a hibás
készletek csökkentésével és az optimális készlet-utánpótlási idők
meghatározásával;

• az értékesítési előrejelzések pontosságának növekedése egyedi, az
ellátási lánc mentén közösen kifejlesztett előrejelzések segítségével;



• az információcsere jelentős növekedése az értékképzési lánc lépcsői
között;

• a forgalom növekedése a készlethiány csökkentése miatt;
• a készletek csökkenése az előrejelzések pontosságának növekedése

miatt, és egyidejűleg az áruk rendelkezésre állásának növekedése;
• a költségek csökkentése a beszállítóktól kiindulva az eladási előrejel-

zések optimalizálásával. A várakozási idők, a redundáns munkavégzés
aránya csökken. Jobban ki lehet használni a gyártási kapacitásokat és
így hatékonyabb gyártási folyamat valósul meg. A készletekkel együtt
csökkennek a tőkelekötések, a kereskedelmi és ügyviteli költségek.

A hátrányban lévő Európa
Az itt bemutatott CPFR tervezési folyamatot az amerikai fogyasztási cikk

iparra, ill. kereskedelemre dolgozták ki. Az Egyesült Államokban a CPFR-
stratégiát tizennyolc hónappal korábban kezdték el bevezetni, mint Európá-
ban. Az európai ágazati hagyományok, amelyek országról országra változnak,
az eredeti CPFR-modellben nem, vagy csak alig találhatók meg. Ezt a hiányt
az ECR Európa Tanács (ECR Europe Board) és az Újjászervezési Központ
(Centrale für Coorganisation, CCG) korán felismerte. Mindkét szervezet igye-
kezett a stratégiát átalakítani az európai körülmények figyelembevételével. Az
USA-beli Harvard Business School CPFR-fejlesztői csoportja támogatja a
CPFR-koncepciónak az európai piaci környezetre adaptálását. Emellett gya-
korlati megoldásokat kínálnak a német kereskedők és gyártók számára. A
projektet olyan neves vállalatok neve fémjelzi, mint az Accenture, a JDA Soft-
ware és az SAP AG.

(Dr. Tokodi Jenő)
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