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Vállalatirányítási rendszerek és az ellátási lánc 
 

Az első vállalati erőforrás-tervező rendszerek (ERP) eredetileg nem az ellátási láncra, hanem a 
pénzügyi, könyvviteli, gyártási, rendelésfelvételi és személyzeti belső alkalmazásokra összpontosítot-
tak. A vállalatirányítási rendszereknek már ekkor is volt kapcsolata az ellátási lánc irányításával 
(SCM), mégpedig a készletgazdálkodás révén. Ezt a kapcsolatot fejlesztették tovább, mert az SCM az 
ellátási lánc összetettsége – számos folyamata és információgazdagsága – következtében komoly 
készlet- és működőtőke-csökkentési lehetőséget kínál. Ennek viszont a bonyolult gazdaságban igen 
nagy az ázsiója. Az ellátási lánc fejlesztésében gondolkodást az internet is forradalmasította. Az ipa-
ri vállalkozók és ügyfeleik között már évtizedek óta létező elektronikus adatcsere (EDI) csak a meg-
rendelt mennyiségekre és a szállítólevelekre vonatkozó egyszerű információra korlátozódott, és a 
hálózatszolgáltatóktól függött bonyolult módon. Ez a cégközi kapcsolat nem volt zökkenőmentes. Az 
internet olcsósága és könnyű használata erősen ösztönözte a cégek, szervezetek ellátási láncainak 
összekapcsolását. A szervezetek, különösen a nagy világcégek lassan közelítik a stratégák által el-
képzelt vállalatok közötti ellátási láncok és a valós idejű gazdaság vízióját. Azért csak lassan, mert 
az összetett információs és vállalkozási környezet összekapcsolása a vártnál jóval nehezebb, teljes-
ségében évekbe, sőt évtizedekbe telhet. Célszerű megismerni, hogy a cégek hogyan szeretnék válla-
latirányítási rendszerüket SCM-re is alkalmazni, és hogyan használják majd a vállalatirányítási 
rendszereket az ellátási lánc alkalmazásokhoz. 

 

Tárgyszavak: ellátási lánc; ellátási lánc irányítás; vállalatirányítás; vállalati erőforrás-tervezés; szoftver; 
elektronikus adatátvitel; rádiófrekvenciás azonosítás; erőforrás-kihelyezés. 

 
Az információ szerepe 
az ellátási láncban 
 
Az ellátási lánc irányítása mindig kihívás volt az 
információintegrálásban, amelynek célja, hogy az 

árufolyamban részt vevő valamennyi fél a többiek-
től származó összes információ alapján hozhassa 
meg a döntéseket. Így az ellátási láncot a lehető 
legjobban kezelő cég termékének útja a nyers-
anyagtól a vevőig legrövidebb és a legolcsóbb lesz. 
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A korábbi ellátási láncot kezelő szoftverek a cége-
ket csak logisztikai, illetve készletfolyamataik 
kezelésében és elemzésében segítették, de a többi 
folyamattal nem voltak jól összehangolva. A mai 
egységesített, erőteljes szoftvercsomagok a kiváló 
ellátási láncot jóformán minden cégnek elérhetővé, 
ezáltal versenyképességi előfeltétellé tették. 
 
 
A belső műveletek költségeinek 
csökkentése 
 
Alapszinten, a vállalati belső ellátási lánc költségei 
leszorításának módszere a „silók” (tárolóterek, rak-
tározási helyek, ahol a nyersanyag, a félkész- és 
késztermék pang) átvágása és összekötése. Ám egy 
nagyobb vállalatnál információmegosztó vállalatirá-
nyítási rendszer nélkül ez a megoldás sem kivitelez-
hető. A gyártást, az eladást és a beszerzést támogató 
műveleti rendszerek specifikusak, nem képesek 
egymással tárgyalni. A gyártás és a beszerzés nem 
látja azt, amit a marketing láthat a piacon. Ezért 
nincs közöttük tökéletes összhang. Hogy minél ke-
vesebb legyen – a sportnyelven szólva – „kihagyott 
helyzet”, a vezetők bőséges redundanciát és lazasá-
got tesznek a rendszerekbe, ami a termékgyártásban 
drága többletkészlet tartásában mutatkozik meg. A 
vállalatirányítási rendszer kiépítésének mint beruhá-
zásnak egyik legfontosabb hozadéka éppen a kész-
letcsökkentés, ami lényegileg nem más, mint a fe-
leslegesen tartott készlet helyettesítése kellő meny-
nyiségű és minőségű információval.  
 
Élelmiszeripar 
 
Erre számított a 970 millió dolláros forgalmú kali-
forniai Drey’s Grand Ice Cream is, amikor SCM-
rendszerének kiépítésébe kezdett. Termékeinek 
nyersanyagai és termékei erősen hőérzékenyek 
(melegben elolvadnak), és a cég időszakos csúcs-

terheléssel dolgozik (forró nyáron). Egy ilyen vál-
lalat irányításának megszervezése komoly feladatot 
jelent a tervezőnek. A cég vállalatirányítási rend-
szere révén az előjelzést a gyártással, az ütemezés-
sel és végül a beszerzéssel összekapcsolta. Ezzel a 
készletszinteket, az egyik legnagyobb költségté-
nyezőt, erősen visszafogta: a késztermékkészlet 
éves forgási sebességét tizenkettőről tizenötre nö-
velte. Ez jobb raktárkihasználást, azaz új raktár 
építése nélküli termelésbővítést tesz lehetővé. 
 
Vegyipar 
 
Az Eastman Chemicals is belső műveleteit javítandó 
kapcsolta SAP-fejlesztésű szoftverét a Logility ké-
szítésű ellátástervező és előjelző szoftverhez. A 
szoftver a vállalatirányítási rendszerből beszerzett 
adatokból, alkalmas algoritmussal, a korábbi tapasz-
talatokra alapozva előjelzéseket hoz létre. Ezeket a 
vállalatirányítási rendszer adatbázisából az összes 
érdekelt vezető és területi képviselő használhatja. 
Az utóbbiak a vevőkapcsolati tapasztalatok alapján 
megváltoztathatják a szoftver tartalmát a vállalati 
intraneten keresztül. A cég a gyártótól való közvet-
len anyagbeszerzés és az SCM révén a vevői igé-
nyek szerint, a legnagyobb hatásfokkal dolgozik. 
 
 
A bővített ellátási lánc hatékonysága 
 
Az igazi nagy feladat a vállalatok közötti ellátási 
lánc működésének és problémáinak megoldása. 
Erre példa a Procter & Gamble és a Wal-Mart je-
lentős készletcsökkenéssel, kölcsönös haszonnal 
járó eladási és előrejelző adatmegosztó együttmű-
ködése, az eldobható pelenkák gyártásában és for-
galmazásában. 
 
Ma már az ellátási láncok ilyen együttműködését 
megkönnyítik a vállalatirányítási rendszerek. Ha az 
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egységesítés a vállalatnál már kész, következhet az 
ellátási láncok vállalatközi együttműködése, 
amelynek keretében a cégen belüli, eladási, kész-
let- és gyártási számokat, adatokat könnyen meg 
lehet osztani más cégekkel. Az ezt megvalósító 
szoftvercsomagokat a vállalatirányítási rendszerek 
forgalmazóinak ajánlatai tartalmazzák. 
 
Ruházati ipar 
 
A Reebok International kiváló példa ebben az ága-
zatban. Fő szakterülete a lábbeli, a ruházat és a 
sportáru. Világszerte főként nagykereskedőként 
dolgozik, de gyártó is és százötven boltjával kiske-
reskedő is. A cég nagy erővel összpontosított a 
külső és belső ellátási lánc kialakítására. Arra töre-
kedett, hogy rendszerében minden lehetséges he-
lyen készletet csökkentsen: egyszerre két SAP 
vállalatirányítási rendszert vezetett be a marketing 
és a kiskereskedelem területén, e-kereskedelmi és 
EDI-csatlakozást létesítve közöttük. E kombináció 
révén a termékfejlesztéstől a boltok nyereségének 
elemzéséig minden folyamatot egységesíthetett. 
Ezenkívül internetes és EDI-kapcsolattal gyártóit és 
vevőik is integrálni kívánja azzal, hogy megfelelő 
rendszereiket a sajátjához kapcsolja. Mostanában 
már nemcsak saját kiskereskedelmi boltjaival épít ki 
vállalatirányítási rendszere révén kapcsolatot. 
 
Repülőgépgyártás 
 
A Boeing több száz belső és külső beszállítótól 
kapja a „kétfolyosós” gépének gyártásához szük-
séges több mint ötmillió alkatrészt. A cég a Baan 
VR és az i2 Technologies előjelző szoftverkombi-
nációjával most már teljesíti a kitűzött, nagyon 
összetett feladatot: az alkatrészek éppen beszerelé-
sük időpontjára érkeznek meg. Mint a Reeboknál, 
a Boeingnél is jól megy a belső információcsere. 
EDI-kapcsolatok és a vállalatirányítási rendszerek 

révén a külső cégekkel is zökkenőmentes az adat-
bázisok kapcsolata. A Boeing emellett vállalati 
információit is megosztja vevőivel, alkatrész-
azonosító és igényfelmérő internetes oldalán. Eb-
ből partnerei kikereshetik az alkatrészeket, az ára-
kat és rendelhetnek. A honlapot igen kedveli az a 
mintegy hatszáz légitársaság, amely korábban még 
soha nem rendelt EDI-vel alkatrészt a Boeingtől. 
 
Az ellátási lánc irányításának gyökeres változása a 
Reeboknál és a Boeingnél az internetnek mint 
rendszerközi kommunikációs eszköznek tudható 
be. Az internet az EDI-nél jóval többet kínál, ami a 
továbbítható információ típusai, a hozzáférhető 
cégek és az elterjedt szoftverek sokaságában, és a 
könnyű használatban (böngésző) mutatkozik meg. 
 
 
Kedvezőbb vevőszolgálat és hálózati 
kapcsolatok 
 
Az ellátási lánc szervezése a költségcsökkentésen 
kívül forgalom-, tehát bevétel- és nyereséggyara-
podással jár, mert a megrendelés és az áru megér-
kezte közötti időt tizenöt–negyven százalékkal 
rövidítheti, a teljes átfutási időt (amíg a nyers-
anyagból a vevőnek leszállított áru lesz) pedig akár 
hetvenkét százalékkal is.  
 
Kozmetikai ipar 
 
A fentire példa a Colgate-Palmolive, amely válla-
latirányítási rendszert építtetett ki, majd az egész 
világra kiterjedő ellátási láncát átdolgozta, s a be-
szerzést, a készletgazdálkodást, a gyártást és a 
szállítást SAP szoftverre bízta. Az eredmény: hu-
szonöt százalékkal lett rövidebb a késztermékek 
leszállítási ideje, nőtt a forgalom, s a cég – történe-
tében először – a szájhigiénés termékekben meg-
előzte a Procter & Gamble US-t. 
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Csomaglogisztika 
 
A megfelelő vállalatirányítási rendszer további 
előnye pl. a FedEx futárszolgálat csomagkövető 
szolgáltatása, amelytől a megrendelő mindenkor 
megtudhatja csomagja hollétét: hogy az menetrend 
szerint még úton, illetve rossz idő miatt késésben 
van, vagy a címzett már átvette. 
 
Élelmiszeripar 
 
Sok különböző profilú vállalat extranetet – csak 
kiválasztott ügyfeleinek elérhető internetes oldala-
kat – készít. Ezekkel tájékoztatja őket működésé-
ről. A Heineken pl. termékforgalmazóit így tájé-
koztatja az árakról, a forgalmazási módokról. Miu-
tán a sörgyár saját „háza táját” rendbe hozta, ily 
módon nyílt meg fontos ügyfelei előtt. 
 
A Sara Lee Bakeries (a korábbi Earthgrains) válla-
latirányítási rendszerét az ellátási lánc javítására 
összpontosította. Ez a pékáruval foglalkozó nagyke-
reskedelmi cég vállalatirányítási szoftverével össze-
kapcsolta a könyvelést, a jelentéskészítést, a rende-
léskezelést és az áruelosztást. A kapott adatok alap-
ján elemezni kezdték a cég működését, forgalmát. A 
gazdaságtalan megrendelést adó és a késve fizető 
vevőket rávette a változtatásra, vagy megvált tőlük. 
A „rendrakás” eredményeként a 90-es évek végén 
veszteséges cég 2001-re nyereséges lett. 
 
 
Az ellátási lánc szoftvercsomagjai 
 
Az ellátási lánc irányításának sikere folytán előtér-
be került az SCM-szoftverek fejlesztése, amivel 
jellemzően nem a vállalatirányítási szoftvereket 
fejlesztő nagy cégek (SAP, PeopleSoft és az 
Oracle), hanem a szakosodott kisebbek (például: i2 
és a Manugistics) foglalkoznak. A nagyok az 

SCM-et támogató általános vállalatirányítási rend-
szereket készítik. A kisebbek egyes iparág(ak) 
szakértői: a stratégiai elemzésekhez és a taktikai 
döntésekhez szükséges elemző szoftvereszközöket 
dolgozzák ki, amelyekkel a vezetők helytálló ellá-
tási és keresletterveket, gyártási, raktározási és 
szállítási terveket készítenek a vállalatirányítási és 
más adatok alapján. A nagy fejlesztők később vál-
lalatirányítási rendszereiket is kiegészítették ellátá-
si lánc irányítási funkciókkal. Az ellátási lánc irá-
nyító szoftverek gyártásával foglalkozó kisebb 
cégek a szakkérdésekben verhetetlenek, míg a 
nagy vállalatirányítási rendszerek gyártóinak 
SCM-csomagjai jobban összhangba hozhatók a 
meglévő vállalatirányítási rendszerekkel. 
 
Az 1. és a 2. táblázat az ellátási láncot támoga- 
tó alkalmazások idei legnagyobb forgalmazóit mu-
tatja. 
 
Az SCM-szoftverek csoportosítása 
 
Végeredményben, a piac több tucat – többé-
kevésbé az összes létező vállalatirányítási rend-
szerre csatlakoztatható – csomagot kínál. Összes-
ségében a kapható ellátási lánc irányítási szoftve-
rek négy csoportba oszthatók: 
 
• ellátástervező – az összes forrást és tevékeny-

séget úgy hangolja össze, hogy a termék a lehe-
tő legkisebb költséggel készüljön el (kerüljön a 
piacra); 

• kereslettervező – a céget kifinomult statisztikai 
elemzéssel és modellezéssel a kereslet ponto-
sabb megismerésében segíti; 

• gyártástervező – a jelentkező ellátási igényege-
ket napi gyártási tervvé alakítja; 

• logisztikai rendszerek – a raktárgazdálkodást, 
készletszállítást és rendelésmenedzsment segí-
tik. 
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1. táblázat 
2004 legnagyobb ellátási lánc alkalmazás forgalmazói  

 
Helyezés Cég Üzembe helyezett rendszerek, 

2003 
Árbevétel, 2003 (USD) 

  1 Manhattan Associates (USA) 231 196,8 millió  
  2 RedPrairie (USA) 223 75 millió  
  3 Swisslog Software (Svájc) 150 73 millió 
  4 EXE Technologies (USA)   49 71,85 millió 
  5 SAP (Németország) N/A 50 millió 
  6 Daifuku (Japán) 132 46,7 millió  
  7 MARC Global Systems (USA)   49 37–38 millió  
  8 LIS (USA)   50 36 millió4 
  9 HighJump Software (USA)   71 35,4 millió  
10 Yantra (USA) N/A 32,6 millió  
11 Catalyst (USA)   36 30,97 millió  
12 Optum (USA)     50+ 29,2 millió  
13 Provia Software (USA)   92 25 millió  
13 HK Systems/Irista (USA)   16 25 millió  
15 Logility (USA)   60 24,84 millió  
16 Integrated Warehousing Solutions (USA)   15 22,6 millió  
17 Oracle (USA) N/A 10–15 millió 
18 Radcliffe (USA)   15 8,5 millió  
19 Foxfire Technologies (USA)   10 8,4 millió 
20 Epicor Software (USA) N/A 7,8 millió  

 
2. táblázat 

A húsz legnagyobb szolgáltató működési területe 
 

Helyezés Cég WMS TMS YM LM OMS SCIV/SCEM 
  1 Manhattan Associates  x x x x x x 
  2 RedPrairie  x x x x  x 
  3 Swisslog Software  x x x x  x 
  4 EXE Technologies/SSA Global  x  x x x x 
  5 SAP  x x x  x x 
  6 Daifuku  x x     
  7 MARC Global Systems  x x x x x x 
  8 LIS  x  x x  x 
  9 HighJump Software  x x x x  x 
10 Yantra  x    x x 
11 Catalyst  x  x    
12 Optum  x  x x  x 
13 Provia  x x x  x x 
13 HK Systems/Irista  x x x   x 
15 Logility  x x  x  x 
16 Integrated Warehousing Solutions  x x x x x x 
17 Oracle  x    x x 
18 Radcliffe  x x x x x x 
19 Foxfire Technologies  x x  x x x 
20 Epicor Software x    x x 

 
WMS – raktár-irányítási rendszer; TMS – szállításirányítási rendszer; YM – üzemirányítás; LM – munkafolyamat-irányítás; 
OMS – rendelésirányítás; SCIV/SCEM – készletek átvilágítása az ellátási láncban/ellátási lánc eseményirányítás 
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A láthatóan a tervezésre vonatkozó első három 
csoport gyakorlott felhasználók kölcsönös tevé-
kenységét feltételezi, míg a negyedikben elsősor-
ban tranzakciószoftver kapcsolódik egy-egy másik 
szoftveres programmal. Az ellátási lánc szoftver 
alkalmazóinak e különbség tudatában kell rendsze-
reiket kiépíteniük. 

• az eszközrendszert,  
• a stratégiát vagy  
• mindkettőt egyszerre. 
 
Előbb az infrastruktúra?  
 
Az eszközrendszer az irodai háttér maga, amely a 
vállalaton belüli és a vállalatközi integráció alapja. 
Az eszközrendszer, bár több millió dollárba is ke-
rülhet, és teljes kiépítése évekig is eltarthat, egy-
magában rövid távon nem térül meg, így verseny-
előnyt sem kínál. 

 
Együttműködő tervezés, előjelzés és utánpótlás  
 
Viszonylag új és az egyik legfontosabb ellátási 
lánc kezelési irányzat az ún. együttműködő terve-
zés, előjelzés és anyagutánpótlás (Collaborative 
Planning Forecasting & Replenishment = CPFR), 
amelyet elsőként egy fogyasztásicikk-gyártókból 
és kiskereskedő cégekből álló konzorcium vezetett 
be. Lényege egy szoftver, amely révén a közös 
ellátási láncban részt vevők nemcsak megrendelé-
seket és szállítási értesítéseket, hanem eladási ter-
vüket és gyártási előjelzéseiket is átadják egymás-
nak, hogy tevékenységüket minél jobban össze-
hangolhassák (1. ábra). 

 
Előbb a stratégia?  
 
Az ellátási lánc szoftverek némelyike magában is 
megtérülő, tehát versenyelőnyt hozó befektetés. A 
japán Sony és a Ricoh a gazdasági nehézségek 
miatt az eszközrendszer-beruházást elhalasztotta, s 
a gyorsan megtérülő SCM-alkalmazásokat vette 
meg előbb, hogy azok hasznából majd kiépíthesse 
az eszközrendszert is. Szerencséjük volt, mert a 
legtöbb cég az eszközrendszerből stratégiai alkal-
mazások (SCM-rendszerek) híján nem tud hasznot 
húzni, de általában a vállalatirányítási rendszerek 
megtérülése sem elég jó eszközrendszer nélkül.  

 
A Colgate-Palmolive például már több vevőjénél 
bevezette a CPFR-t és az ipar más szereplői is 
tervezik bevezetni, de még csak a fogyasztási cik-
kek területén működik. 
  
Az SCM-et választó cég a bőség zavarával küzd. 
Már minden készen kapható, nem éri meg saját 
rendszer- és szoftverfejlesztéssel bajlódni. Jobb, ha 
erejét az ellátási lánc átszervezésére, a személyzet 
és a vezetők képzésére, valamint arra fordítják, 
hogy ellátási lánc alkalmazásaikat, folyamataikat a 
vállalatirányítási szoftverekhez csatlakoztassák. A 
legtöbb cégnek ennyi feladat több mint elegendő. 

Egyszerre mindkettő?  
 
Eszményi természetesen a két rendszer együttes 
bevezetése lenne. Nagyon sokan az eszközrend-
szerre összpontosítottak, és a stratégiai alkalmazá-
sokra már nem jutott pénzük, így a vállalatirányítá-
si adatokból nem lett hasznot termelő információ. 
Ha más lehetőség nincs, az eszközrendszert több 
lépcsőben kell kiépíteni, úgy, hogy a megvett ré-
szekhez az ellátási lánc irányítást is be kell szerez-
ni és üzembe állítani, hogy a kettő együttesen már 
hasznot termelhessen. 

 
Infrastruktúra vagy stratégia? 
 
Az ellátási lánc irányításának témájában a legfon-
tosabb eldöntendő kérdés az, hogy egy cég mit 
valósítson meg elsőre:   
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1. ábra Az együttműködő tervezés, 
előjelzés és utánpótlás modellje 
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planner and optimizer, „magas fokú tervező és 
optimalizáló”) szoftvere, amin az SAP száznyolc-
van fejlesztője dolgozott, és munkájában haszno-
sítva a vevők észrevételeit és kívánságait.  
 
De a vevő is kezdeményezhet szoftverfejlesztést, 
mint a Reebok és a VF, melyek az SAP-vel ruháza-
ti fejlesztési konzorciumot alapítottak. Az egysége-
sített ERP-csomagok ugyanis nem feleltek meg a 
ruházati és a lábbeli ipari ellátási láncai sajátossá-
gainak. A résztvevők a fejlesztést az SAP-vel kö-
zösen fizették, s az eredményt az SAP az ágazat-
ban másoknak is szabadon eladhatta. Az SAP ne-
hezen ment bele a szerződésbe, mert az ágazatot 
elsőre kuszának látta, de a Reebok és a VF állhata-
tosságát végül is siker koronázta: az új rendszerek 
elkészültek és lényegében a kezdeményezők el-
képzelései, igényei szerint működnek. 
 
 
Az SCM és az ERP jövője 
 
A sok bizonytalanság ellenére világos, hogy az 
ellátási lánc irányítási rendszerek funkciója és for-
galma bővül, és új technológiák alakulnak ki. A 
vállalati erőforrás-tervező rendszerek értékesítői a 
rendszereket úgy fejlesztik, hogy internetes válla-
latközi kapcsolatot alakítsanak ki és egyre többféle 
vállalkozásban működő változatot kínálhassanak. 
 
Új alkalmazási területek 
 
Már a közeli jövőben is számítani lehet a felső veze-
tők munkáját megkönnyítő és a vállalat nyereséges-
ségét javító döntéstámogató eszközök elterjedése. 
Ezek között lesznek olyan alkalmazások is, amelyek 
segítségével a vezetők át tudják tekinteni, hogy az 
ellátási lánc egyes tevékenységei mekkora költsége-
ket okoznak – a hozzáadott értékhez viszonyítva. 

Lesznek ún. „ellátási lánc táblák”, amelyek a válla-
latirányítási adatokból folyamatosan mutatják a 
műveletek teljesítményét. Első változataik már 
működnek, pl. a Hewlet Packardnál, amely a be-
szállítóknak, a beszerzésvezetőknek, az üzemveze-
tőknek és a vevőknek kínál hozzáférést az ellátási 
lánc információihoz. A tábla által nyújtott követ-
kezetes és egyezményes információmegosztás jobb 
szerződéseket, tökéletesebb vállalati folyamatokat, 
következésképpen több millió dolláros forráskölt-
ség-csökkenést hozott. 
 
Az egyik legvalószínűbb javítási lehetőség a keres-
let- és ellátástervezésben lesz. Jelenleg a kereslet- 
és ellátástervet többszörös megközelítéses mód-
szerrel készíti a tervező, tehát emberi tényezőktől 
függő. Elképzeli – például az árváltoztatás miatti – 
keresletváltozást, majd megtervezi annak hatását a 
készletre és a beszállítókra. Az elmélet jó, de a 
többszörös módosítást az ellátási láncokon végig-
vinni hihetetlenül összetett feladat. Megoldható 
viszont komplexitás elméleten és közvetítő szoft-
ver (továbbiakban közvetítő) alapú modellezésen 
nyugvó új elemzési módszerekkel. 
 
A Procter & Gamble pl. nemrég komplexitásalapú 
ellátási lánc modellezést használt, hogy elosztási 
láncában kiirthassa a késedelmet és a fölös készle-
teket. Először a legkorszerűbb ellátási lánc kezelési 
módszerekkel – a Bios Group komplexitásalapú 
modelljével – ötven százalékos ciklusidő- és kész-
letcsökkentési lehetőséget talált. Ezután a modell 
vevő- és promóciós jellemzőkből meghatározta a 
napi eladásokat, különböző lehetséges megrende-
lés-, elosztás- és szállítmányozási eljárásváltozato-
kat vizsgált és mérlegelt, majd ismét ötven száza-
lékos ciklusidő- és készletcsökkentést eredménye-
ző javaslatokat tett. 
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A jövőben a kereslet- és kínálattervezések a válla-
latirányítási rendszerekkel szorosabban összekap-
csolva valós időben működnek majd együtt, egyre 
kevesebb emberi beavatkozással. A közvetítő alapú 
ellátási lánc megoldások a hálózatok erejével ma-
gukat a folyamatokat optimalizálják, külön model-
lezésükre nem lesz szükség. A közvetítőknek nem 
kell az egész ellátási láncot átlátniuk ahhoz, hogy 
okosan cselekedjenek, mert optimális ütemező, 
tervező és elosztási döntéseik saját együttműködé-
sükből erednek. Ennek során az információt a vál-
lalatirányítási rendszerből veszik, és összhangba 
hozzák az árakat, a forrásokat és az átfutási időket 
a kötelezettségekkel. 
 
Az ellátási lánc folyamatok vezérlését szoftver-
közvetítőkre bízni kockázatosnak hangzik, de a 
Procter & Gamble a Bios Grouppal az ellátási lánc 
minden egyes döntési helyére szoftverközvetítőt 
tervez beállíttatni. A vállalatirányítási szoftverek 
forgalmazói – például a Bios és a SAP közösen – is 
kísérleteznek közvetítőalapú technológiákkal. Az 
Outerware azt állítja, hogy közvetítőalapú rendsze-
re automatizálja az ellátási lánc folyamatokat és az 
ellátási hálózatot a kereslet és a kínálat, sőt az esz-
közrendszer változásaihoz igazítja. 
 
Közvetlen cégközi vállalatirányítási 
összeköttetések 
 
A nagy SCM-forgalmazók a következő nagy áttö-
rést ígérő fázisként a beszállítók, a vevők és a többi 
ügyfél rendszereinek együttműködtethetőségét 
kívánják megteremteni. Ebben a rendszerek emberi 
beavatkozás nélkül egymással fognak érintkezni. A 
jelenlegi vevő–szállítótó közti értéklánccsomagok 
e-kereskedelmi elven dolgoznak. Még nem dőlt el, 
hogy valamilyen új profilú cégek tökéletesítik-e 
majd az értéklánccsomagokat vagy a nagy eladók 
teszik majd feleslegessé e-kereskedelmi vonatko-

zásaikat, de az igen, hogy nem sokára kiépülnek 
azok a kapcsolatok, amelyek révén a vevő zökke-
nőmentesen kommunikálhat az adott értéklánc 
összes tagjával. Létrejön a valós idejű vállalat-
szinkronizálás, bár még jó néhány év kell hozzá. 
 
Hogy mi lesz az összeköttetés eszköze? Eddig a 
vállalatok EDI-vel szinkronizálták az adott ágaza-
ton belül közös információs szabványokkal meg-
adott műveleteket. A kilencvenes évek végén azt 
képzelték, hogy a cégek ellátási lánc információi-
kat majd főként börzén és online piachelyeken 
cserélik egymással. De a börzék, amilyen gyorsan 
megalakultak, olyan hirtelen el is sorvadtak, bár 
ellátási láncot összekötő szerepük még van, de 
sokkal szerényebb mértékben, mint amit vártak. A 
cégek többsége jelenleg vállalatirányítási rendsze-
rével XML révén, interneten érintkezik, de az EDI 
és az online cseréket illetően még – egyedileg vagy 
ipari csoport tagjaként – meg kell határozniuk, 
hogyan csatolják saját információjukat és eljárása-
ikat az ügyfelekéhez. Például megállapodnak, hogy 
mekkora lehet a legkisebb megrendelés, mi az 
egyes – egyébként óriási számú – információs 
egység jelentése, milyen lépésekből álljon pl. a 
vevő hitelképességének ellenőrzése, melyek a 
résztvevőknél a közös folyamatok. Sem a vállalati 
erőforrás-tervezés, sem az XML, sem az internet 
nem könnyíti meg az ilyenféle egyeztetést, mert 
hiába használ két cég egyforma a vállalatirányítási 
rendszert, ha információs rendszerük és belső fo-
lyamataik nagy valószínűséggel nagyon eltérő 
kialakításúak. 
 
Az „EDI-korszakban” kétféle cégközi kapcsolódási 
változat létezik  
• a vevők és a beszállítók közötti közvetlen kap-

csolat,  
• a cégek közvetett összeköttetése közös csatla-

kozási központon keresztül. 
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Kapcsolat „ki-ki alapon”  
 
Sok cég vállalatirányítási rendszerét az adott vevő-
vel vagy szállítóval ki-ki alapon (egymás között) 
integrálja. Ehhez össze kell egyeztetniük az infor-
mációs entitásokat és folyamatokat, vagy átalakító 
szoftvert iktatnak a két vállalatirányítási rendszer 
közé. A legtöbben az utóbbit választják, s ehhez 
WebMethods egységesítő eszközöket használnak. 
Ilyen például a PolyOne és szállítója az Oxyvinyls 
esete.  
 
A PolyOne SAP R/3 vállalati csomagot, az 
Oxyvinils szintén SAP vállalatirányítási rendszert 
használ. A közéjük kiépített WebMethods átalakító 
szoftver révén a két rendszer között közvetlen kap-
csolat jött létre, amely a PolyOnehoz érkezett meg-
rendelés teljesítéséhez szükséges anyagokról au-
tomatikusan értesíti az Oxyvinyl rendszerét. Az 
nyugtázás után visszaüzen, hogy a szállítmányt 
elküldte. A PolyOne-nak már nyolc ilyen kapcsola-
ta van vevőivel és szállítóival. Tapasztalt IT-
szakemberei a nemrég bevezetett gyorsan csatla-
koztatható vállalatirányítási rendszer révén hamar 
kiépítik az ilyen kapcsolatokat. 
 
Integráció konzorciumokkal  
 
A másik uralkodó vállalatirányítási integráló rend-
szer az iparikonzorcium-szervezésű közbenső 
csomópont, amihez ha a valaki csatalakozik, más 
teendője nincs is. Ezek a csomópontok az e-
kereskedelmi csomópontokból alakulnak ki. Az 
Elemica vegyipari konzorcium például huszonkét 
tagjának SAP vállalatirányítási rendszerét köti így 
össze, mert jobbnak tartja, mint az e-
kereskedelemmel járó árkeresést és vásárlást. Az 
Elemica most ezt a Transwide nevű vegyipari szál-
lítmányozó, szállításszervező csomópontot bővíti 
úgy, hogy az még több vállalkozási folyamat és 

többféle információ kezelésére legyen képes, és 
növeli a csatlakozó cégek számát is. A PolyOne 
ebben a konzorciumban résztvesz, de ki-ki kapcso-
latot alakított ki a Milleneum Chemicals-szal is, 
amely a ki-ki kapcsolat százezres költsége miatt a 
konzorciumba való belépést fontolgatja.  
 
Bár az Elemica a legkiépítettebb vállalatirányítási 
rendszereket összekapcsoló csomópont, más e-
piacok is mozognak ebbe az irányba. Például ki-
alakult, ill. kiépülőben van az Envera vegyipari 
csomópont, a ChemConnect tagja, és az Exostar 
űr- és védelmi csomópont is. A többi konzorcium 
e-piacok kapcsolata egyelőre webböngészőkre 
korlátozódik, de itt a képernyőről ember veszi le az 
információt és táplálja be a vállalatirányítási rend-
szerbe. A közös csomópontú vállalatirányítási 
rendszerek közti kapcsolat növekvő hatásfoka a 
többi konzorciumot is a erre kapcsolatra való átté-
résre készteti, főleg akkor, ha az Elemica hosszú 
távon is sikeresnek bizonyul. 
 
Ha egy cég a folyamat és az információ szabványok 
területén már fejlett ipari konzorcium tagja, akkor 
szorgalmaznia kell a vállalatirányítási rendszereket 
összekötő csomópont kiépítését. Ilyen egyesülés 
híján a legjobb stratégia az, ha a cég legnagyobb 
vevőivel és szállítóival ki-ki alapon vállalatirányítá-
si összeköttetést épít ki. Annyi bizonyos, hogy a két 
változat elterjedéséhez több évre van szükség. Emi-
att lehet, hogy a vállalkozások végül egy kialakuló-
ban lévő harmadik megoldás, a webszolgáltatások 
mellett döntenek. Ezek elve hasonló a közhasználatú 
alkalmazásprogramozó interfészekéhez (API - egy 
szoftver alkalmazási módját más alkalmazások 
számára is hozzáférhető tenni), de azt meghaladja 
abban, hogy az alkalmazási interfésznek szabványos 
szerkezetet ad és résztvevő cégeknek webszolgálta-
tásra és hozzáférésre alkalmas intranetalapú eszköz-
rendszert alakít ki. A webszolgáltatás nem oldja 
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meg az információ- és a folyamatintegrációt, de 
rugalmas, közismert módszere az alkalmazások 
összekapcsolásának. Bár a cégeknek még csak kis 
hányada használja, a nagy szoftvercégek többsége 
kiállt a webszolgáltatások mellett, és támogatja, 
hogy a cégközi összeköttetés szabványos technoló-
giája legyen. 
 
Rádiófrekvenciás azonosítás 
és az elektronikus termékkód 
 
Vannak egyéb technológiai megoldások a szállítók 
és vevő közötti közvetlen kapcsolatra. Az Auto-ID 
Center (egy akadémiai konzorcium, több mint 
negyven vállalati támogatóval) az egész ellátási 
láncba részletes adatokat továbbító automatikus 
azonosító (Auto-ID) rendszert dolgoz ki, amely 
rádiófrekvenciás azonosítással és elektronikus 
termékkóddal (EPC) válthatja fel a mindenhol 
használatos vonalkódot és az egyetemes termékkó-
dot. A rendszernek jelentősen csökkentenie kell a 
munkabérköltséget és a vonalkód-beolvasási hibá-
kat, és egyedi áruazonosítást is lehetővé tesz. E 
magasabb szintű információ révén a cégek milli-
árdnyi tételt követhetnek az ellátási láncban, nö-
velhetik a folyamatok hatékonyságát, javíthatják az 
eszközhasznosítást, az előjelzés pontosságát, a 
kereslet és kínálat változásaira adott válaszaikat. A 
CHEP rakodólap- és konténerszolgáltató cég kísér-
lete szerint az automatikus áruazonosító rendszer-
rel az ellátási lánc összköltsége mintegy tizennégy 
százalékkal csökkenthető. 
 
Rádiófrekvenciás azonosítás az ellátási láncban  
 
A rendszer néhány centimétertől néhányszáz méte-
rig terjedő tartományában vezetéknélküli érzékelő-
jével azonosítja a memóriacsippel ellátott tárgyat. 
Haszna az egész ellátási láncban megmutatkozik, 
amire példa: 

• A Ford a szerelővonalon nyomon követi, hogy 
az adott alkatrész megérkezik-e időben a kellő 
helyre. 

• A Figleaves.com, egyesült királyságbeli ruhá-
zati cég, kigyűjtő–csomagoló műveletéhez 
használja, a hiba egy tízezrelék alá csökken-
tésére. 

• Az amerikai Associated Food Stores több mint 
hatszáz üzletet kiszolgáló zöldség-nagyke-
reskedő rádiófrekvenciás azonosításon alapuló 
valós idejű helymeghatározójával figyeli az el-
osztó telepen lévő teherautókat és kamionokat, 
és osztja be úgy, hogy csökkentse a szállítási 
ciklusidőt, illetve javítsa a gépkocsi-
kihasználást. 

• A Goldwin Sportswear sportruházati cég elosz-
tási hálózatában követi a terméket a munkabér 
csökkentése végett és az áru feketepiacra kerü-
lése ellen. 

• Az ExxonMobil rádiófrekvenciás azonosításon 
alapuló SpeedPass benzinkúti fizetőrendszere, a 
havi tankolás/fő számot eggyel, a tankolt üzem-
anyag mennyiséget két–három százalékkal nö-
veli. 

 
A jelenlegi rádiófrekvenciás azonosító rendszere-
ket két helyen kell javítani ahhoz, hogy elterjed-
hessenek:  
• olcsóbbá kell tenni, mert a jelenlegi rádió-

frekvenciás azonosító címke nagyon drága, (öt-
ven cent a filléres árú vonalkóddal szemben) 
ezért csak drága tételekhez használható;  

• a különböző cégek által gyártott rádiófrekven-
ciás azonosítók egymással nem illeszthetők, 
ami a sokszereplős ellátási lánc működését aka-
dályozza.  

 
Az Auto-ID Center azonban már együttműködik a 
rádiófrekvenciás azonosítók gyártóival (a nagytö-
megű gyártás esetén várható nagyságrendnyi ár-
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csökkentésért), és a rendszerforgalmazókkal (a 
rendszer-illeszthetőséget nyújtó nyílt technológia-
szabványok kidolgozásáért). 
 
Az Auto-ID Center ezenkívül ipari szabványosítási 
csoportokkal az elektronikus termékkód-rendszer 
fejlesztésén is dolgozik, amelynek 64 és 96 bites 
rendszerei elegendők lesznek az előrelátható jövő-
ben gyártandó összes termék és főbb alkatrészeik 
azonosítására. Belátható, hogy mindezek adat- és 
történetkezelése hatalmas feladat, amit egy meg-
osztott webalapú adatarchitektúrában akarnak 
megoldani. Ez kezeli a cégek saját adattömbjeit, s 
az információt róluk ahhoz hasonlóan teszi hozzá-
férhetővé, ahogy a webböngésző a kívánt weblapot 
kikeresi a kibernetikai térből. Bár az automatikus 
áruazonosítás széleskörű alkalmazása még odébb 
van, a vállalatirányítási szoftverek nagy forgalma-
zói már készülnek rá. Például az SAP – az Auto-ID 
Center egyik támogatója – nagyobb vevőivel már 
keresi a fő alkalmazásokat és a vonatkozó köve-
telményeket. Ezek az újítók a szoftver működési 
területét tetszésük szerint alakíthatják, és a szoft-
vert könnyen, gyorsan beépíthetik vállalkozási 
folyamataikba. 
 
A rádiófrekvenciás azonosítási technológia és az 
ellátási lánc irányítás kapcsolatára utal az a feltéte-
lezés is, mely szerint az SCM-szoftverek piacán az 
elmúlt három év visszaesése utáni fellendülés épp 
az „RFID-divatnak” köszönhető. 
 
 
Vállalatirányítási rendszerek 
és az erőforrás-kihelyezés 
 
Egyre nagyobb lehetőség van a vállalatirányítási 
rendszer és az ellátási lánc irányítás vállalkozásba 
adására, két okból:  
 

• a cég a vállalatirányítási rendszert és az ellá- 
tási lánc irányítását versenyelőnyt nem hozó 
cikknek veszi, ezért szakszolgáltatónak ki- 
adja;  

• az ellátási lánc versenyelőnyt jelenthet a cég-
nek, de működtetése túl bonyolult, hisz a terve-
ző és az optimalizáló szoftverhez igen nagy 
szakértelem kell és a szoftver ráadásul gyakran 
változik.  

 
Ilyen szakszolgáltatást vállal például a Cendian 
Corporation, az Eastman Chemical stratégiai vál-
lalkozása, amely a közelmúltban kidolgozta, az 
egyébként igen bonyolult, sokrétű vegyipari logisz-
tikai folyamatok szoftverét. A vegyi anyagokat 
sokféle módon (kiszerelve, ömlesztve, vasúton, 
kamionban, tartálykocsiban, légi úton, hajón) szál-
lítják, betartva a veszélyes anyagokra vonatkozó 
szabályokat, az engedélyezett útvonal mentén a 
készenléti csoportok fenntartását. Az Eastman 
megteremtette globális szakszolgálatának alapját, 
és az információ terjedését kihasználva globális 
integrált optimalizálható logisztikai hálózatot ho-
zott létre. A saját használatra készült rendszert a 
Cendianhoz felvett több mint kétszáz szakemberrel 
tovább fejlesztette, és megnyitotta logisztikai szol-
gáltatását. A Cendian hároméves működése során 
több mint harminc vegyipari ügyfélnek nyújtott 
szerződéses logisztikai szolgáltatást egymilliárd 
dollár feletti értékben. 
 
Egy másik vállalkozási forma olyan céghálózatok-
nak szolgáltathat, amelyek tagjai vállalatirányítási 
rendszerükben ugyanazokat a folyamatokat, in-
formációs rendszereket és szervezeti formákat 
használják. A szolgáltató lehet a hálózat vala-
melyik tagja vagy az ellátási lánchoz tartozó más 
cég. 
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A logisztikai és az ellátási folyamatok  
• működhetnek a hálózatot alkotó cégeknél 

„megosztott szolgáltatásként”, mint egy több 
kanadai olajcég által létrehozott közös tulajdo-
nú olajfinomító-konzorcium, amely az egész 
konzorciumra érvényes közös pénzgazdálkodási 
rendben és vállalatirányítási rendszerrel dolgo-
zik, vagy  

• kiadhatók az ellátási lánc folyamatokban és 
információkezelésben kiváló alvállalkozóknak; 
nem nehéz kitalálni, hogy az együttműködést ki 
fogják terjeszteni a beszerzésre, az anyagellá-
tásra, a szállításra és a többi ellátási lánc folya-
matra is. 
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