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Obchodné trendy, ako napríklad masová funkcia prispôsobovania
produktu na mieru a celý elektronický obchod, nútia výrobcov
a maloobchod k vytváraniu krátkodobejích plánovacích cyklov,
ku zmene plánov poèas realizácie objednávok. Kolaborácia je jediným mechanizmom, ktorý dokáe interaktívnym zdie¾aním informácií s èastou zmenou podmienok redukova dobu plánovacích
procesov a realizaèný proces, a to vysoko efektívnym spôsobom.
Jedným zo tandardov manamentu dodávate¾ského reazca je
spoloèné plánovanie, prognózovanie a zásobovanie (collaborative
planning, forecasting and replenishment  CPFR®), ktoré u boli
v tomto èasopise analyzované. Významovo novou, ale logickou
súèasou procesu spolupráce, sa stáva model riadenia logistiky
(collaborative transportation management  CTM). CTM umoòuje konvertova objednávkové prognózy uskutoènené prostredníctvom CPFR do logistických (prepravných) prognóz a kolaboratívne zabezpeèi ich optimálnu realizáciu. Interorganizaèné
kolaboratívne vzahy vznikajú v dôsledku zefektívnenia a podpory
kooperácie v rámci strategických aliancií. Na vytvorenie týchto
aliancií existuje rôzna kála ekonomických dôvodov. Spolupráca
v rámci aliancií môe by formovaná za úèelom zdie¾ania nákladných investícií, zniovania zisku a tie v záujme prístupu k doplnkovým zdrojom financovania. Motiváciou pre kolaboratívne partnerstvá môe by aj zvyovanie návratnosti investícií geografickým
rozirovaním trhov pre produkty a sluby. Úlohou CPFR je automatizova a zlepova prognózy predajov a zásobovania medzi
obchodujúcimi partnermi a zároveò úèastníkom týchto vzahov
umoni zvyovanie príjmov, zniovanie nákladov na zásoby, ako aj
zlepovanie zákazníckeho servisu.
Hnacie sily pre vyuívanie CTM
S neustále sa skracujúcim èasom plánovania a veobecnou úlohou
minimalizova skladové zásoby v hodnotovom reazci sa kritickým
èlánkom stáva transport. V dnenej dobe je rieenie dopravných
otázok medzi nákupcami, dodávate¾mi a prepravcami problémovou oblasou. Súèasný stav je poznaèený produkciou nadbytoèných skladových zásob a plne nevyuitou prepravnou kapacitou.
Od vyuívania zásob závisí finanèná výkonnos kupujúcich a predávajúcich. Otázkou pre výrobné firmy ostáva, èi budú ma poadované zásoby práve vtedy, keï ich potrebujú. Èasto sa stáva, e
proces transportu prebieha, ale je neidentifikovate¾ný alebo spomalený -v dôsledku nedostupnosti prepravných kapacít. Obidve
strany tak musia udriava vysokú úroveò zásob, aby tieto odchýlky upravili. Dôsledkom môu by zvýené náklady, ktoré sú spôsobené vyuívaním sluieb iných prepravcov, ktorých ceny sú
menej výhodné ako ceny primárnych prepravcov. Je teda samozrejmé, e operatívna výkonnos nákupcov a predajcov je ovplyvnená vzahom s prepravcom. Tok fyzickej distribúcie je proces citlivo reagujúci aj na minimálne zmeny, ktoré môu zapríèini
zvyovanie nákladov a oneskorenie pri prekládkach.
Napríklad nezrovnalosti v mnostve objednávky môu oneskori
dodávku. Môe sa sta, e prepravca v dôsledku týchto nezrovnalostí presunie dodávku do stavu èakania, èo má za následok dodatoèné poplatky platené kupujúcim alebo predávajúcim, zvýenie
nákladov a oneskorenie expedície. CTM eliminuje tieto nezrovnalosti, redukuje náklady, zvyuje vyuitie majetku (prepravca), výnosy a v neposlednom rade zvyuje spokojnos koncového spotrebite¾a.
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Kolaborácia v dodávate¾skom reazci
Veobecne je kolaborácia definovaná ako nástroj na celkové uspokojenie vetkých zúèastnených firiem za úèelom získania efektívneho integrujúceho usporiadania. Spolupráca dodávate¾ského reazca zahàòa integráciu interaktívnych komunikaèných tokov
a modelov správania sa, èie je to integrácia medzi entitami dodávate¾ského reazca, ktorá umoòuje v tomto reazci zefektívòova
obchodné procesy. Tradièné chápanie manamentu kolaborácie
procesov dodávate¾ského reazca (napr. CPFR®) primárne uvauje
o dvojèlennom vzahu (dodávate¾  nákupca), samozrejme s monosou výberu pri väèom mnostve partnerov. Efektivitu obchodných procesov tvorených v dodávate¾skom reazci zabezpeèujú aj
procesy logistiky, ktoré sú zvyèajne realizované tretími stranami,
napr. pediènými firmami. Na zabezpeèenie dokonalej kolaboratívnosti dodávate¾ského reazca musí potom existova efektívna spolupráca medzi vetkými týmito úèastníkmi reazca (teda aj medzi
spomínanými tretími stranami). Komplexná a efektívna kolaborácia v rámci dodávate¾ského reazca je potom zladením primárnych
procesov spolupráce vrátane CPFR. Tento umoòuje kolaboráciu
priamo medzi obchodnými partnermi a CTM spoèíva v zladení
procesov medzi nákupcami, dodávate¾mi a poskytovate¾mi prepravných sluieb. Úlohou CTM je teda zdokonali kolaboratívne
vzahy zlepením sluieb a vyou efektívnosou procesu prepravy.
CTM je nezávislým procesom, ktorý do dodávate¾ského toku informácií pridáva nové informácie a kroky týkajúce sa prepravcov.
Dopåòa proces CPFR o potvrdenie objednávky, o podmienky realizácie dodávky a zahàòa tie finanèné vysporiadanie s prepravcami.
Podobne ako CPFR, aj CTM je výsledkom reininieringových procesov, kde sa poskytovatelia prepravných sluieb stávajú súèasou
irieho tímu úèastníkov distribuèného reazca.
Vzh¾adom na nezávislos CTM sa firma môe rozhodnú pre jeho
vyuívanie s podporou spoloèného plánovania, prognózovania a zásobovania alebo bez tejto podpory. Akoko¾vek môu by tieto procesy od seba nezávislé, môeme tvrdi, e model riadenia logistiky
(CTM) je chýbajúcim èlánkom súèinnosti dodávate¾ského reazca. Bez schopnosti efektívnej prognózy prepravy môu by prognózy získané z CPFR neúplne realizované a zuitkované. CTM je
z h¾adiska celého logistického procesu výroby kritickým krokom po objednávke, vygenerovanej prostredníctvom CPFR.
Integrácia CTM a vzahov s poskytovate¾mi prepravy do procesu
CPFR môe vytvori ïaliu pridanú hodnotu celého kolaboratívneho reazca. Model CTM sa stáva v súèasnosti dôleitým nástrojom
metrika
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Tab.1 Výhody spojené s CTM
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pre krátkodobé plánovanie, redukciu skladových zásob a celkovú
operatívnu výkonnos.
Výhody CTM
Výhody a potenciál spolupráce sa zvyujú naprieè realizaèným reazcom ku kupujúcemu, predávajúcemu a prepravcovi. Fungujúca
kolaborácia zásluhou lepej komunikácie, posilnenia trhovej pozície prostredníctvom schopností dodávate¾skej siete zvýi konkurencieschopnos vetkých zúèastnených partnerov. Tab. 1 uvádza
niektoré výhody spojené s CTM.

úroveò sluieb, lepiu akceptáciu tendrov a synchronizované doruèovanie optimalizované okolo kolaborácie medzi kupujúcim,
predávajúcim a prepravcom. Okrem toho, ak nie je zvolený prepravca schopný splni plán alebo má kapacitné problémy, kupujúci
a predávajúci, ktorí sú zapojení v CTM vzahoch, môu v predstihu
aktívne spolupracova na vyrieení daného problému. Zabráni sa
tým neskorej identifikácii problémovej dodávky. Akonáhle bude
CTM súèasou CPFR, bude spoloèné plánovanie, prognózovanie
a zásobovanie ovplyvòova. Aby model CTM mohol prepravné
vzahy udriava, musí nevyhnutne predvída, rozoznáva a by
schopný adaptova skutoèné zmeny.
CTM je 5-fázová kolaborácia
Model CTM je pre prepravcov novým procesom ponúkajúcim neobvyklú príleitos získa rozh¾ad a informácie o potenciálnom
obchode. Predstavuje tie nový proces pre kupujúcich a predávajúcich, ktorý rozírením vzahov v distribuènom reazci poskytuje
pridanú hodnotu.

Obr.1 Príleitosti pre kolaboráciu v strategickom plánovaní,
prognózovaní a realizácii v obchodnom cykle
(vyjadrené v týdòoch)

Kolaborácia môe prebieha rôznymi spôsobmi v rozlièných èasových obdobiach. Z obr. 1 môeme vyèíta príleitosti pre spoluprácu medzi dodávate¾mi, kupujúcimi a prepravcami v troch
hlavných kategóriách: v strategickom plánovaní (zelená), prognózovaní (oranová), zásobovaní a fyzickej realizácii (modrá).

Prognóza prepravy v CPFR vak nie je zameraná na agregovanie
a zlaïovanie prepravy, ale zameriava sa výluène na objednávky.
Túto funkciu dopåòa CTM a vyaduje dodanie nových druhov informácií. Napríklad jedna objednávka môe pozostáva z viacerých
dodávok do rozdielnych oblastí. Takisto vak mnostvo objednávok môe by konsolidované do jednej dodávky. Z tohto dôvodu je
dôleité preorientovanie sa z objednávok na dodávky. CTM zahàòa
prepravu v piatich k¾úèových bodoch, z ktorých tri sú zahrnuté
tie v CPFR. Patrí sem tvorba spoloèných obchodných plánov,
prognóza a generovanie objednávok. Z praktického h¾adiska model CTM poskytuje nové dodatoèné kroky po generovaní objednávky, a to potvrdenie prepravnej objednávky a proces platby prepravcovi.

Spojenie identifikácie bených plánov pre produkty, objemy dodávok a geografickú distribúciu poèas procesu strategického plánovania dáva základ pre plánovanie vyuitia aktív kadej zo zúèastnených strán. pecificky pre prepravné vzahy sú zdie¾ané
niektoré informácie o plánovaných objemoch, ale len zriedkavo sú
podpisované záväzné obchodné zmluvy s prepravcami.
Spolupráca pri tvorbe plánov je v súèasnosti zabezpeèovaná záväznými zmluvami, manamentom výnimiek (porov. ATP journal
è. 8/2003) a kontingentnými zmluvami. Systémy podporujúce
CPFR umoòujú firme v záujmeuspokojenia dopytu predpoveda
vlastné potreby. K¾úèovým prvkom CPFR je urèenie prognózy demontrovanej dohodou medzi obchodnými partnermi a aktuálnou
objednávkou pre sklad. Èasto sa vak stáva, e plán získaný
z CPFR môe meni realizáciu tak, ako sa menia podmienky jednotlivých úèastníkov. Na efektívnu realizáciu a zabezpeèenie
informovanosti plánovania sa vyaduje vysoko citlivý systém a komunikaèné procesy. CTM rozíri zdie¾anie takýchto informácií
s vybranými a overenými prepravcami. Výhody zahàòajú vyiu

Obr.3 Fázy kolaboraèného riadenia logistiky

Kolaborácia je významným prínosom vo vzahoch hodnotového reazca. Model CTM roziruje spoluprácu o novú úroveò oproti CPFR, a to zapåòaním medzery medzi prognózovaním a realizáciou
prepravy s podporou platobného cyklu prepravcu. CTM mení kolaboratívnu truktúru, prièom aktívnou spoluprácou medzi vetkými zúèastnenými stranami zefektívòuje procesy v zásobovaní. Táto
skutoènos zvyuje finanènú výkonnos a vyuitie aktív. Takisto zefektívòuje skladovanie, zvyuje výkonnos prepravy, a tým prispieva k dosiahnutiu optimálneho hodnotového reazca zúèastnených
strán. Dôleitou súèasou vzájomnej spolupráce je aj zlepenie sluieb pre koncových spotrebite¾ov.
Ing. Viliam Vajda
Ing. Radoslav Delina, PhD.

Obr.2 Konkurenèné procesy pre CPFR a CTM
integrujú proces transportu s CPFR
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