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REALIZACJA PLANOWANIE PROJEKT

Tworzenie cyfrowych łańcuchów dostaw to digitalizacja i automatyzacja 
poszczególnych obszarów, a nie tylko digitalizacja procesów

Trzy obszary Łańcucha Dostaw i sposób ich cyfrowej transformacji

Transakcyjne / Taktyczne Taktyczne / StrategiczneTransakcyjne

Optymalizacja w obszarze realizacji 

transportu i logistyki przy 

wykorzystaniu czołowych rozwiązań w 

zakresie oprogramowań cyfrowych 

(WMS, TMS) i automatyzacji

Wdrażanie procesów planowania i 

synchronizacji łańcucha dostaw, 

które jednocześnie zwiększają 

poziom usług i zmniejszają kapitał 

obrotowy

Strategiczne przeprojektowanie 

konfiguracji Łańcucha Dostaw (sieci 

logistycznych, umiejscowienia 

produkcji, stanu zapasów, mocy 

produkcyjnych, rozmiaru aktywów i ich 

wykorzystania
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Połączony ŁD umożliwia bezbłędną realizację i zsynchronizowane 
planowanie dzięki poziomej i pionowej integracji „ekosystemu”

Strategia operacji cyfrowych

Cyfrowy rozwój produktu i zarządzanie cyklem życia produktu

Organizacja i kultura transformacji cyfrowej (czynnik umożliwiający)

Strategia operacji cyfrowych

Zintegrowane planowanie i realizacja ŁD

Zbieranie danych

Analiza danych & automatyzacja podejmowania decyzji  na podstawie danych (np. pogoda, social listening)

Zamówienia 4.0 Inteligentne magazynowanie Inteligentna fabryka Inteligentna logistyka
Dostęp klientów i zarządzanie 

zamówieniami

Dostawca Magazyn Produkcja
Centrum 

dystrybucji
Sklepy i 

ostatnia mila
Klient

Cyfrowe usługi 

posprzedażowe
Połączony łańcuch dostaw
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Połączony i 

autonomiczny 

ekosystem 

łańcucha 

dostaw

Od... ...Do

Zamknięte funkcje łańcucha dostaw
Orkiestrator kompleksowych, 

połączonych ekosystemów łańcucha 

dostaw

Planowanie niepołączone w całości
Zsynchronizowane, zamknięta pętla, 

kompleksowe planowanie

Pojedyncza dostępność danych
Jedno źródło danych, dostępne dla 

wszystkich zainteresowanych stron

Patrzenie wstecz i ręczne 

podejmowanie decyzji

Wybiegające w przyszłość, 

podejmowanie decyzji w oparciu o 

dane i sztuczną inteligencję

Stały zestaw konfiguracji łańcucha dostaw
Dynamiczna i wydajna 

segmentacja łańcucha dostaw

Obsługa tradycyjnych modeli 

biznesowych

Umożliwianie innowacyjnych modeli 

biznesowych i dostęp do nowych 

kanałów klientów

Stopniowa poprawa kosztów niskiego 

zasięgu

Stopniowa zmiana poziomu usług, 

kosztów i elastyczności

Źródło: Badanie dotyczące cyfrowego łańcucha dostaw 2020

Inwestycje w zaawansowane możliwości łańcucha dostaw umożliwiają 
tworzenie łańcuchów dostaw na wyższym poziomie



Korzyści z ubiegłorocznych inwestycji w zaawansowane możliwości łańcucha dostaw

P19. Jakie korzyści w zakresie przychodów i kosztów osiągnąłeś w zeszłym roku dzięki 

inwestycjom w zaawansowane możliwości łańcucha dostaw? Baza: 1601 firm

~8%
Dodatkowe dochody z 

inwestycji ŁD osiągnęły 

7,7% w ciągu ostatniego 

roku finansowego.

~7%
Cyfrowi Czempioni 

osiągnęli znaczne 

oszczędności na poziomie 

6,8% na kosztach 

łańcucha dostaw w 

ostatnim roku finansowym.
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7.7%
6.3%

3.6%

3.3%

5.9%
6.8%

>2X

>2X

Wszystkie firmy Cyfrowi CzempioniCyfrowi Nowicjusze

Połączony łańcuch dostaw umożliwia osiągnięcie korzyści zarówno w 
zakresie przychodów, jak i zysków (w pełni zrealizowane przez 
Cyfrowych Czempionów)
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Dochód

▪ Nowe modele / kanały 

biznesowe

▪ Podwyższony poziom usług

▪ Zwiększona prędkość od 

zamówienia do faktury

▪ Ulepszony asortyment 

produktów

Koszt
▪ Mniejsze koszty operacyjne

▪ Niższe koszty przyspieszenia

Pracujący

Kapitał

▪ Zmniejszone zapasy surowców

▪ Niższe zapasy FG

Wykorzy-

stanie 

zasobów

▪ Lepsze wykorzystanie sprzętu

▪ Niższa alokacja kosztów 

pośrednich

Zarządzanie 

ryzykiem

▪ Ogranicz ryzyka dostawami

▪ Popraw zgodność z przepisami 

dot. handlu/bezpieczeństwa
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Serie bloków budujących możliwości są niezbędne w drodze do 
Cyfrowego Czempiona

Cyfrowy Nowicjusz Cyfrowy Obserwator Cyfrowy Czempion

Planowanie

Sourcing

Produkcja

Dystrybucja

Integracja

Zmniejszenie 
zapasów

Planowanie 
sprzedaży i operacji

Pozyskiwanie 
strategiczne

Analiza wydatków

Konserwacja 
zapobiegawcza

Lean Manufacturing

System zarządzania 
transportem 

Projektowanie sieci

Wykrywanie 
zapotrzebowania w 
wielu 
przedsiębiorstwach

Zintegrowane 
planowanie i 
realizacja

Robotic Process 
Automation

Machine Learning in 
Source to Pay

Współpraca ludzi i 
robotów

Konserwacja 
predykcyjna z 
obsługą AI

Autonomiczne 
dostawy i załadunek

Dystrybucja 
połączona

No-touch: 
Prescriptive
Supply Chain

Podejmowanie 
decyzji z 
wykorzystaniem AI

Cyfrowy Bliźniak Rozszerzona 
Rzeczywistość

Współpraca i 
integracja z 
klientami

Cyfrowy ekosystem

Zintegrowane 
planowanie 
biznesowe

Symulacja łańcucha 
dostaw

eProcurement Integracja z 
dostawcami

Planowanie w 
czasie rzeczywistym

Drukowanie 3D

Widoczność 
logistyczna i Track & 
Trace

Automatyzacja 
magazynowania

Zintegrowane 
rozwiązanie ERP

Pulpit nawigacyjny 
pełnego Łańcucha 
Dostaw

Cyfrowa, elastyczna 
produkcja

Pojazdy sterowane 
automatycznie

Widoczność w 
czasie rzeczywistym 
i analiza danych
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Przykład integracji architektury technicznej

• SCI (ex 

SCOOP)

• Sas

• Power BI 

• Informatica

• Sap

• Tableau

• Hyperion

• Revolution 

Analytics

• iJET

• D&D

• Oracle

• Steelwedge

• Cloudera

• Kinaxis

• Sas

• LLamasoft

• One

• BlueYonder

• GT Nexus

• E2open

• GXS

• Viewlocity

• QlikView

• Combinet

• Transporeon

L3: Komunikacja i wykonanie

„Dopasuj funkcje, aby zrealizować nowe 

plany, a następnie śledzić nasze wyniki”

L2: Wspomaganie decyzji i usługi w 

chmurze

„Jak możemy zoptymalizować lub 

dostosować się do zmian?”

L1: Widoczność 

„Daj mi wgląd w cały rozszerzony 

łańcuch wartości”

L0: Generowanie danych, transmisja, 

„przetwarzanie”

• Analiza rentowności klienta

• Automatyczne metryki / populacja na 

karcie wyników

• Analizy predykcyjne

• Analiza ryzyka dostawcy

• Optymalizacja ścieżki przepływu

• Komunikacja dotycząca planu 

operacyjnego

• Analiza przyczyn

• Zintegrowane planowanie 

biznesowe / S & OP

• Optymalizacja zapasów

• Konserwacja predykcyjna

• Optymalizacja przepustowości 

sieci

• Proakt. powiadamianie o wydarzeniach

• Analiza wykorzystania zasobów / czasu 

pracy

• Śledzenie przesyłki

• Przechwytywanie danych hist. aktywów

• Śledzenie wydajności dostawców

• Monitorowanie SLA

• Lokalizacja aktywów

• Uniknięcie kolizji

• Raportowanie transakcyjne

RFID, inteligentne etykiety, urządzenia bramowe, sterowniki PLC, czujniki

Wizualizacja
Pulpity nawigacyjne i 

karty wyników
Prezentacja urządzenia

Planowanie Pozyskiwanie Produkcja Dystrybucja Usługi

Planowanie i 

optymalizacja zasobów
Analizy prognozujące Symulacja Toolbox

Stan zapasów i 

zasobów

Usługi oparte na 

lokalizacji

Monitorowanie zdarzeń w 

oparciu o czas lub 

aktywność

Dostawcy poziomu 1
Produkcja zlecona na 

zewnątrz

Dostawcy usług 

logistycznych

B2B Integracja

„Co robią nasi partnerzy?”

Komponenty funkcjonalne

Kandydujące systemy i 

narzędzia (gotowe)
Możliwości biznesowe

Łączność bezprzewodowa, 

przewodowa



8PwC Supply Chain Transformation Journeys & Decision Making

Możemy wesprzeć Cię na różnych poziomach podejmowania decyzji w łańcuchu 
dostaw dzięki specjalistycznej wiedzy i odpowiedniej technologii

Tutaj ustalane są ogólne wytyczne: 

raczej zarządcze i zwykle nie 

obsługiwane przez określone 

oprogramowanie

Wykonanie: znalezienie 

optymalnego planu z 

zasadami zdefiniowanymi w 

warstwie taktycznej

SCOOP

Tworzenie polityki: 

definiowanie zasad, które będą 

stosowane w realizacji 

łańcucha dostaw

Strategiczne

Taktyczne

Operacyjne

Wymienione rozwiązania służą jedynie jako ilustracja 

i nie mają na celu być wyczerpujące
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Dzięki digitalizacji możemy udzielić odpowiedzi na dowolną 
kombinację istotnych dla ŁD pytań

9

Jak zapewnić widoczność moich 

produktów dla całej organizacji / 

całej operacji?

Jak mogę 

poprawić mój 

poziom usług?

Jak mogę poprawić 

przepływ informacji 

operacyjnych w całej 

organizacji?

Jak mogę zapewnić 

zrównoważony rozwój 

w moim cyklu 

produkcyjnym?

Jak zmiana warunków 

rynkowych wpływa na…

… popyt?

… moc produkcyjną?

… zapasy?

Jak muszę przekształcić swoją 

działalność / zaopatrzenie, biorąc 

pod uwagę zmiany klimatyczne?

Jak zarządzić stratami w 

produkcji / 

niewykorzystanymi 

mocami produkcyjnymi?

Jak mogę zmniejszyć 

wyczerpanie 

zapasów?

Jak reagować na 

opóźnienia 

dostawców?

Jak reagować na 

opóźnienia w stosunku 

do klientów?

Jakie są możliwości 

produkcyjne?

Jak wyodrębnić 

kluczowe dane 

dotyczące 

łańcucha dostaw 

z mojego systemu 

ERP?

Czy mogę 

zidentyfikować 

możliwości redukcji 

kapitału obrotowego 

w moim łańcuchu 

dostaw?

Jak mogę usprawnić 

realizację zamówień w 

moim łańcuchu 

dostaw?

Jak mogę zoptymalizować 

kompromis między wartością 

zapasów a zyskiem?

Jak mogę sprawić, 

by mój łańcuch 

dostaw był krótszy i 

mniej ryzykowny?

Jak mogę poprawić wydajność 

mojego łańcucha dostaw i gdzie 

mogę zaoszczędzić?

Jak mogę zintegrować 

i przeglądać dane w 

całym łańcuchu 

dostaw?

Jak mogę zwizualizować mój 

globalny łańcuch dostaw w 

interaktywnym środowisku?

Jak mogę 

zidentyfikować ryzyko 

etyczne w moim 

łańcuchu dostaw?
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