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Celkové shrnutí

Jak 21. století pokračuje, stávají se dodavatelské řetězce v automobilovém 

průmyslu stále komplikovanější. To je založeno na několika faktorech, včetně 

požadavků na rychlou inovaci a flexibilitu, nekompromisní kvalitu a bezpečnost 

a na zvýšení efektivity.

Tyto obchodní priority vytvářejí ještě složitější otázky, pokud jsou analyzovány 

spolu s následujícími klíčovými funkčnostmi pro automobilovou výrobu:

• Komunikace prostřednictvím elektronického datového rozhraní (EDI) 

k zajištění funkčních výrobních systémů.

• Normy testování kvality, včetně pokročilého plánování kvality produktů 

(APQP), pokynů pro řízení procesů (MMOG), kontroly revizí, kontroly kvality, 

zajištění kvality (QA) a shody s předpisy.

• Správa verzí, programů a rozvrhů.

Mnoho výrobců však i nadále sbírá informace manuálně, což je proces, 

u kterého často dochází ke zpožděním. Neúprosná realita je taková, že mnozí 

z těchto automotive výrobců pracují v reaktivním módu. Společnosti, které 

využívají dodavatelský řetězec 21. století, však mohou vytvářet udržitelné 

konkurenční výhody.

Dodavatelský řetězec 21. století vyžaduje komplexní transparentnost, a pokud je 

jí dosaženo, umožňuje růst a inovační spolupráci, úspěch a schopnost překonat 

dnešní nepředvídatelná omezení – a také další závažné komplikace, které 

v průběhu tohoto století mohou hrozit. Výpadky provozu mohou být 

neúprosné – ať už se jedná o jejich každodenní výskyt (například nečekané 

zpoždění při přepravě), nasazení nových technologií, nové předpisy nebo 

nepředvídatelné události (například ekonomická krize z roku 2008 či pandemie 

COVID-19 z roku 2020).
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Tento průvodce se zabývá dodavatelským řetězcem 21. století pro 

automobilový průmysl a zkoumá transparentnost jako příležitost 

pro výrobce, kteří usilují o tvorbu konkurenčních výhod v oblasti 

inovací, kvality a efektivity.
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Reakce na rostoucí komplexnost dodavatelského řetězce 

zlepšením transparentnosti

Podle výzkumu společnosti Gartner je nejvyšší prioritou automotive výrobců 

posílení růstu obratu z nových produktů a služeb. Toto je spojeno s dosažením 

provozní dokonalosti, která snižuje náklady.1

Přestože tyto klíčové obchodní cíle nejsou překvapivé, jejich dosažení není 

vůbec jednoduché a vyžadují odlišnou strategii dodavatelského řetězce. 

Automobilový průmysl totiž pracuje na optimalizaci procesů dodavatelského 

řetězce již více než 40 let. Je zřejmé, že je potřeba provést změnu. A tyto změny 

lze uskutečnit přístupem k dodavatelskému řetězci s moderní vizí a strategií 

vyšší transparentnosti. Je to proto, že transparentnost narušuje bariéry a vytváří 

spojení, která podporují komunikaci a sdílení dat. Podporuje spolupráci s cílem 

zlepšit agilitu, rychlost a flexibilitu napříč dodavatelským řetězcem.

Tyto priority automobilového průmyslu jsou ještě složitější, pokud jsou 

analyzovány společně s neměnnými požadavky, jako je EDI pro komunikaci, 

standardy kvality, jako jsou APQP a MMOG, a programy pro správu a verzování.

Základní cíle neustálého vylepšování a orientace na běžné obchodní problémy 

mohou v případě výpadků  ztratit prioritu. Ať se jedná o každodenní problémy 

(například zpoždění na výrobní lince), nové technologie, či dokonce 

bezprecedentní globální událost (například ekonomickou krizi z roku 2008 nebo 

pandemii COVID-19 z roku 2020), přerušení činnosti je nevyhnutelné. Klíčem 

k přežití je snížení rizika – při současném zachování kvality, bezpečnosti a co 

nejvyšší efektivity. Během jakékoli nepředvídatelné události je hlavní výzvou 

snaha o zachování produktivity s omezenými zdroji a udržení odolného 

dodavatelského řetězce, aby bylo možné potíže překonat.

U odolných automotive výrobců lze této udržitelné výhody dosáhnout realizací 

strategie založené na myšlence dodávek pro 21. století, kde hlavní součástí této 

filozofie je transparentnost. Díky transparentnosti dodavatelského řetězce, která 

umožňuje spolupráci, mohou výrobci překonat komplikace a prosperovat.

O filozofii zvýšené transparentnosti se již ve výrobním sektoru hovoří téměř 

40 let. Například Dr. Robert W. Hall ve své knize z roku 1983 uvedl: „Zachování 

transparentnosti všech forem výrobních problémů je velmi důležité… Celé se to 

týká okamžité komunikace.“2 Průmysl postupně dospíval a dosáhl pokroku 

a úspěchu, který je přímým důsledkem zvýšené transparentnosti. Ale „okamžitá 

komunikace“ doktora Halla může být stále velmi iluzorní. Mnoho výrobců ji však 

stále využívá.

4Dodavatelský řetězec 21. stoletíinfor.com

https://www.gartner.com/en/documents/3905732/2019-cio-agenda-an-automotive-perspective


Zde se dozvíte, jak výrobci v odvětví automotive, kteří pracují v komplexních 

prostředích, mohou využít transparentní dodavatelského řetězce k otevření 

dveří a zajištění kontinuální spolupráce:

Výzva  č. 1:

Rychlá inovace a flexibilita

Rychlejší díky spolupráci

Výrobci se snaží rychle inovovat a přinášet špičkové technologie, které je odliší 

a zvýší obrat při současném zajištění bezpečnosti vozidel. Dnes jsou tyto inovace 

a nové technologie hnací silou  tří primárních investičních kategorií pro 

automobilové společnosti:

• Autonomní vozidla/automatický jízdní asistent.

• Elektřina a výkonnost

• Zábava ve vozidle/infortainment

V mnoha případech jsou tyto oblasti inovace pro tradiční automotive výrobce 

neprozkoumanou oblastí.

Research And Markets uvádí, že „globální trh autonomních 

vozidel/bezobslužných vozidel měl v roce 2019 hodnotu 24,1 miliardy USD 

a očekává se, že v průběhu období 2020–2025 dosáhne průměrného ročního 

růstu 18,06 %.“ Dojde k rychlému růstu využití pokročilých asistenčních systémů 

řidiče, kde bylo za posledních 5 let investováno 50 miliard USD.3

Stále více výrobců automobilů si stanovuje vysoké cíle v oblasti rozšíření 

sortimentu elektromobilů a snížení emisí uhlíku – posun, který vyžaduje výrazné 

změny výrobního procesu. Allied Market Research odhaduje, že celosvětový trh 

elektromobilů bude pokračovat v průměrném ročním růstu 23–28 %  

(v závislosti na regionu), přičemž do roku 2027 dosáhne více než 800 miliard 

USD.4

Relativně nová automobilová technologie je v dnešních osobních automobilech 

již téměř všudypřítomná – 80 % osobních vozidel prodaných v roce 2020 je 

prakticky online.4 Spotřebitelé budou vyžadovat stále více personalizovaných a 

pokročilých možností infotainmentu. Kromě toho budou přijetí vynucovat i nové 

předpisy (například požadavek na používání kamer při couvání u všech nových 

vozidel).

Vytvoření skupiny důvěryhodných dodavatelů

V odvětví, které již dnes silně spoléhá na rozmanitý, globální okruh dodavatelů, 

vytváří inovace těchto nových oblastí potřebu zajištění dalších dodavatelů. 

Pevné vztahy vyžadují čas, aby došlo k vybudování důvěry. Dokud nedojde 

k vytvoření důvěry, představují noví dodavatelé zvýšené riziko, které může mít 

dopad na kvalitu. Ale po vytvoření důvěry se mohou otevřít dveře pro společné 

inovace s dodavateli, čímž se výrobcům automobilů naskytnou možnosti 

soustředit se na své klíčové kompetence.

Dodavatelé mohou poskytnout vše od jednoduchých dílů po komplexní systémy 

(včetně hardwaru), softwaru a služeb. Výrobci mohou s předstihem 

minimalizovat riziko spolupráce s novým nebo obtížným dodavatelem. Správná 

síť dodavatelů optimalizovaná na základě strategického plánu dodávek může 

snížit počet dodavatelů a odstranit komplikovanost prostřednictvím 

standardizace komponent.

Jedním z prvních kroků na cestě k dosažení tohoto cíle je možnost opřít se o 

odborné znalosti, které jsou již v dodavatelské základně obsaženy, aby umožnily 

rychlejší výrobu prototypů a hromadnou konfiguraci nebo personalizaci. 

V automobilovém průmyslu se jedná o rostoucí trend, který je velmi odlišný od 

historického citátu Henryho Forda: „Každý zákazník si může vybrat jakoukoliv 

barvu, bude-li  černá.“

Tento citát je vyjádřením nadčasové výzvy automobilového průmyslu ohledně 

přání zákazníků týkajících se stylu a funkčnosti vozidel. Dnes si spotřebitelé 

vybírají z mnoha možností a funkcí, které začínají estetikou, bezpečností a 

zážitkem z jízdy – jako je barva exteriéru, barva a materiál interiéru, 

infotainment, zábava, ovládání teploty, výkon, manévrovatelnost a další.
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Zavedení transparentnosti pro všechny formy výrobních výzev je 

velmi důležité... Celé se to týká okamžité komunikace.“

D R .  R O B E R T  W .  H A L L
Zero Inventories2

https://www.globenewswire.com/news-release/2020/03/18/2002529/0/en/Global-Autonomous-Driverless-Car-Market-Projections-2020-2025-World-Market-Anticipating-a-CAGR-of-18.html
https://www.alliedmarketresearch.com/electric-vehicle-market


Krok, který mohou subdodavatelé v automotive průmyslu učinit, je použít 

digitálních nástrojů řízení výroby, které jim dovolí dodávat hotové díly nebo 

balíčky služeb přímo do cílové destinace. To výrobcům v automobilovém 

průmyslu nabízí vyšší ziskovost eliminací několika více styčných bodů v 

dodavatelském řetězci.

 Dodavatelé jsou stále více hodnoceni podle návratnosti investice (ROI) namísto 

tradičních metrik (jako jsou náklady a hodnota). Strategický výběr dodavatelů 

může být konkurenční výhodou. Podle časopisu Supply Chain Digital, to „závisí 

na schopnosti organizace vybrat nejvhodnější strategické dodavatele, jejich 

přístupu k tomu, jak od nich získat inovace (od dodavatelů, kteří jsou 

považováni za partnery) a robustnosti jejich dodavatelských vztahů 

a mechanizmu řízení výkonnosti.“5

K hodnocení rizik a ziskovosti se často používají scorecardy dodavatelů. V roce 

1983 byl vyvinut Kraljic Matrix, který je stále považován za jeden z nejlepších 

způsobů, jak zajistit segmentaci dodavatelů zohledňující dopad na zisk a riziko 

dodavatele.

Výrobci se v oblasti inovačních kategorií autonomních vozidel/automatických 

jízdních asistentů, elektropohonu a zábavy/infotainmentu stále více spoléhají 

na různé subdodavatele, kteří někdy mohou celý proces narušit. Díky využití 

metod hodnocení, jako je Kraljic Matrix, spolu se scorecardy subdodavatelů, 

mohou výrobci automobilů inovovat s důvěrou.

Většina proaktivních scorecardů měří kvalitu, výkonnost dodávek, zlepšování 

dodacích lhůt, zlepšování obrátkovosti zásob a dokonce i produktivitu.6
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H L AV N Í  P OŽ A DAV K Y N A F U N KČ N OS T

Soustředit se na hodnotu a 
návratnost investic (ROI).

Urychlit přechod z orientace na cenu a náklady na 
komplexnější přístup k investicím a hodnotu, kterou 
přinášejí.

 ■ Obchodní prozíravost

 ■ Provozní dokonalost

 ■ Řízení rizik

 ■ Rozvoj dodavatelů

 ■ Řízení vztahů s dodavateli

 ■ Virtuální spolupráce

 ■ Strategické plánování

 ■ Globální dodavatelské strategie

 ■ Zpřístupnění technologií

Stát se strategickými 
obchodními partnery.

Posunout se od poskytovatele služeb k nedílnému 
propojení s obchodním strategickým programem a 
být považován za klíčového partnera.

Řídit dodavatele jiným 
způsobem.

Zlepšit spolupráci s dodavateli a rozvíjet partnerství 
s dodavateli s přidanou hodnotou, které přetvoří 
portfolio dodávek a zvýší efektivitu SRM.

Spolupracovat a získat 
agilitu s využitím 
digitalizace.

Využít množství dostupných dat k zajištění 
transparentnosti pro lepší, kvalifikovanější 
rozhodování a také získat schopnost lépe reagovat 
na dynamiku dodávek a trhu.

Rozdílné vize roku 2021

https://www.supplychaindigital.com/technology/strategic-supplier-relationships-sustainability-and-digitalisaton-five-procurement-trends-2019
https://www.supplychaindigital.com/technology/strategic-supplier-relationships-sustainability-and-digitalisaton-five-procurement-trends-2019
https://www.industryweek.com/supply-chain/article/22026195/supplier-scorecards-choose-these-metrics-to-improve-your-partners-performance


Výzva č. 2:

Nekompromisní kvalita a bezpečnost

Lepší díky spolupráci

Poptávka po vysoké kvalitě byla v automobilové výrobě přítomna od samého 

začátku. Dokonce i specifické normy ISO pro automotive  existují již více než 

20 let. BSI Group definuje ISO/TS 16949 jako „celosvětově uznávaný standard 

řízení kvality v aurtomotive průmyslu… poskytuje rámec pro dosažení 

osvědčených postupů v oblasti designu a výroby produktů pro automobilový 

subdodavatelský řetězec.“7 S rostoucí komplexností, kterou zavedly stále 

globálnější dodavatelské řetězce, vznikla větší potřeba silných procesů kontroly 

kvality a řízení rizik. To se týká se základní nutnosti vybudování důvěryhodných 

globálních dodavatelských sítí a integrace výkonného testování a zajišťování 

kvality do výrobního procesu. Zároveň jej přímo propojuje se schopností 

výrobce implementovat efektivní systémy řízení rizik. Potíže s kvalitou, jejichž 

důsledkem může být svolání produktů z trhu, mohou mít zničující dopad na 

finanční výsledky a dobrou pověst výrobce.

Dobrým příkladem je svolání 4,2 milionu vozidel  společnosti Toyota z trhu kvůli 

vadným plynovým pedálům u mnoha modelů v letech 2005 až 2010. Devastující 

svolání výrobků z trhu bylo přímým důsledkem agresivní výroby v zahraničí, 

která vedla ke vzniku rostoucí dodavatelské základny. Přidání nových 

dodavatelů, s nimiž Toyota neměla hluboce zakořeněné vztahy, poškodilo 

kontrolu kvality a stálo společnost miliardy dolarů.

Pravděpodobně nejvýraznějším příkladem z nedávné historie je emisní skandál 

společnosti Volkswagen, které si vyžádalo svolání všech turbodieselových 

vozidel z trhu. Důsledkem toho také bylo uvěznění několika členů vedení. Kromě 

hmotných nákladů rovnajících se miliardám dolarů byl pravděpodobně navždy 

poškozena reputace společnosti.

Kvalita je stále náročnější výzvou, protože zákazníci vyžadují inovativní funkce, 

které potřebují nové procesy zajištění kvality. Spolupráce může naštěstí 

pokrývat rozsáhlou subdodavatelskou síť, která zvyšuje kvalitu prostřednictvím 

aplikací pro zajišťování kvality, které manažerům umožňují digitalizaci procesů, 

standardizaci auditů, rychlou identifikaci potenciálních problémů a záznam 

provozních dat pro okamžitou analýzu.
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Podpůrné faktory

 ■ Využití plné kupní síly
 ■ Cílené cenové strategie/jednání
 ■ Bohatá nabídka

Strategické faktory

 ■ Rozvoj dlouhodobých vztahů
 ■ Spolupráce a inovace
 ■ Přirozený nedostatek

Nekritické faktory

 ■ Standardizace produktů
 ■ Efektivita procesů (automatizovaný nákup,  
katalogy, elektronická nabídková řízení atd.)

 ■ Bohatá nabídka

Úzká místa

 ■ Nedostatečná kontrola nad dodávkami
 ■ Inovace, náhrada a výměna produktu
 ■ Nedostatek vyplývající z výroby

R I Z I K A  D O D Á V E K

Kraljic Matrix

https://www.bsigroup.com/en-IL/Automotive-Quality-ISOTS-16949-/


Pro dosažení tohoto cíle je důležité, aby výrobci u svých subdodavatelů zavedli 

striktní požadavky a nástroje pro hodnocení – včetně scorecardů pro řízení rizik, 

nákladů a společných inovací. Výrobci automobilů musí dále používat široce 

přijímané standardy testování kvality, včetně APQP, MMOG, kontroly revizí 

a systémů řízení kvality (QMS), aby zajistili, že jejich subdodavatelská základna 

bude fungovat dle nejpřísnějších norem.

Výzva č. 3:

Tlak na růst efektivity při současném zlepšení flexibility

Pružnější díky spolupráci

Tradiční oblasti zaměření

Metodologie štíhlé výroby jsou široce využívány  v různých průmyslových 

odvětvích a zejména v automobilovém průmyslu (kde byly základní koncepty 

vytvořeny společností Toyota v 30. letech minulého století).

Pět klíčových zásad štíhlé výroby:

1. Přesně specifikovat hodnotu dle konkrétního produktu

2. Identifikovat hodnotový tok pro každý produkt

3. Vytvářet hodnotový tok bez výpadků

4. Nechat zákazníka požadovat hodnotu od výrobce

5. Snaha o dokonalost8

Základem přijetí metodiky štíhlé výroby je použití „vizuální továrny.“ Vizuální 

továrny (a „vizuální management“) jsou navrženy tak, aby týmu umožnily rychle 

vidět problémy, dostávat výstrahy a aktivně odhalovat slabiny. Tento přístup 

pomáhá zlepšovat transparentnost a dosahovat trvalého zlepšování.

Vzhledem k častým výpadkům dodavatelského řetězce a stále většímu rozšíření 

výroby za bránu závodu výrobce je  „vizuální dodavatelský řetězec“ nutností. 

Podobně jako v případě vizuální továrny vytváří vizuální dodavatelský řetězec 

potřebnou transparentnost, která výrobci umožňuje vidět potenciální problémy 

a spolupracovat na jejich řešení.
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ISO/TS 16949 je celosvětově uznávaná norma řízení kvality pro 

automobilový průmysl… poskytuje rámec pro dosažení 

osvědčených postupů při designu a výrobě produktů pro 

automobilový subdodavatelský řetězec.”

B S I  G R O U P
ISO/TS 16949 Automotive Quality Management7

Rychlost

Transpare-
ntnost

Zlepšení 
provozního 

kapitálu

Snížení
nákladů

Odolnost Agilita

�

Zlepšení
služeb

Klíčové cíle špičkového dodavatelského řetězce

 ■ Souběžná optimalizace úrovně služeb a provozního kapitálu.

 ■ Zlepšení odolnosti, agility a rychlosti dodavatelského řetězce.

 ■ Zvýšení transparentnosti v celé dodavatelské síti.



Poslání dodavatelského řetězce zůstává stejné. Úspěch spočívá ve vytváření 

konkurenčních výhod prostřednictvím nákupu, výroby a distribuce výrobků 

a služeb, které poskytují hodnotu zákazníkům.

Efektivita řízení je základem pro získání těchto konkurenčních výhod. Efektivita 

je měřítkem výkonu času a zdrojů. Na dodavatelské řetězce v automobilovém 

průmyslu je neustále vyvíjen tlak na postupné zvyšování efektivity, často 

snižováním provozního kapitálu a nákladů.

• Na kolik dnů lze snížit úroveň zásob, které jsou skladem nebo v přepravě?

• Jak dlouho díly a hotové zboží leží na zemi a generují  náklady?

• Jak dlouho trvá vybudování určitého systému?

• Jak dlouho trvá kontrola kvality tohoto systému?

Odolný dodavatelský řetězec spoléhá na reálnou komplexní transparentnost. 

Umožňuje spolupráci v reálném čase, která může přinášet nové příležitosti pro 

efektivitu a vytvářet nové způsoby podnikání. Úplná transparentnost umožňuje 

automotive výrobcům reagovat na změny požadavků vyplývajících z výpadků 

výroby při současném zachování nákladů a marží.

Posun obchodního modelu

Výrobci, kteří zavádějí procesy využívající štíhlé výroby, často měli mnoho let na 

to, aby své výrobní postupy upravili do maximální efektivity. Vysoce opakující se 

procesy v odvětví, jako je automobilový průmysl, mohou rychle dosáhnout 

vyššího zisku díky přístupu štíhlé výroby. Metodika výroby „just in time“ (JIT) 

pomohla vytvořit štíhlé dodavatelské řetězce s minimálními skladovými 

zásobami.

Jakmile JIT úspěšně optimalizuje výrobní proces, jsou veškeré další přínosy 

často minimální. Výrobci se pro zvýšení efektivity musí dívat na celou síť, 

a pokud jde o jistotu dodávek, stále existuje mnoho nevyužitých příležitostí, 

které jsou za branami továrny. Díky vlastní prověřené multiregionální síti 

subdodavatelů mohou výrobci metodologii JIT rozšířit.

Mnoho automotive výrobců používá výrobní metody JIT k zajištění toho, aby 

tradiční kamenná obchodní zastoupení držela zásoby na 60 dní. To se považuje 

za přijatelné v případě skladu nových vozidel, avšak může se to zdát příliš v 

případě štíhlého dodavatelského řetězce, pro který jsou dané zásoby 

určeny.9 Jak výrobci zkoumají nové obchodní příležitosti, například způsob 

direct-to-consumer, mohou své prognózy a výrobní cykly upravit, aby splnili 

rostoucí poptávku spotřebitelů.

Automobilový průmysl také pokračuje v přechodu na systém "blíže 

k zákazníkov"i i v jiných ohledech – v showroomech obchodních zastoupeních a 

v online prodeji, se kterými mají velké zkušenosti. To nadále umožní zvyšování 

efektivity za branami továren a zároveň změní vnímání toho, kdo je zákazník.

Tyto koncepce se také promítají do transparentnosti a spolupráce. Jak 

automotive výrobce optimalizuje svůj komplexní dodavatelský řetězec, 

podporuje spolupráci a zlepšuje výkon za brány výrobního závodu? Při dodání 

vozidla prodejci se tradičně riziko a provozní kapitál přesouvá od výrobce 

k prodejci. Ke skutečné komplexní transparentnosti dochází tehdy, když je 

dodavatelský řetězec rozšířen i o konečného zákazníka, což otevírá možnosti 

nových služeb a obchodních modelů a zlepšuje zákaznický zážitek.
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https://www.coxautoinc.com/market-insights/strong-sales-hold-new-vehicle-inventory-levels-in-check/


Využití iniciativy Průmysl 4.0 pro subdodavatelské řetězce 

v automobilovém průmyslu

Mnoho současných průmyslových výrobců (včetně automobilového průmyslu) 

považuje technologie v rámci iniciativy Průmysl 4.0 minimálně za součást řešení 

klíčových problémů, jako jsou:

• Hledání nových způsobů zvyšování produktivity.

• Vytváření inovací obchodního modelu, včetně služeb.

• Zavádění inteligentní výroby.

• Zvýšení transparentnosti (prostřednictvím cloudu).

• Podpora pracovní síly nové generace.

• Uspokojení poptávky po nových produktech a možnostech personalizace.

Výroba za posledních 250 let zaznamenala významný nárůst produktivity 

prostřednictvím pokroku v takových oblastech, jako je elektrická energie, 

standardizovaná/hromadná výroba a robotika/ automatizace. Iniciativa Průmysl 

4.0 je výrobci považována za čtvrtou průmyslovou revoluci – její orientace na 

konektivitu, strojové učení a cloud již v globálním měřítku urychlila výrobu.

Dodavatelské řetězce v automobilovém průmyslu mohou těžit z aplikace 

technologií Průmyslu 4.0, jako jsou umělá inteligence a analytika, na data 

dodavatelského řetězce. Strojové učení a hybridní analytika mohou vytvářet 

nové poznatky a iniciovat okamžité reakce napříč dodavatelským řetězcem. 

IDC uvádí, že „Koncem roku 2020 bude jedna třetina všech výrobních 

dodavatelských řetězců využívat analytické kognitivní schopnosti, čímž se zvýší 

nákladová efektivita o 10 % a výkon služeb o 5 %.“10
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Do konce roku 2020 bude jedna třetina všech výrobních 

dodavatelských řetězců používat analytické kognitivní schopnosti, 

čímž se zvýší nákladová efektivita o 10 % a výkonnost služeb o 

5 %.”

I D C  F U T U R E S C A P E
Worldwide Supply Chain 2018 Predictions10

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=US43146317


Zpřístupnění komplexní transparentnosti 

dodavatelského řetězce

Pro jakéhokoli výrobce může být posouzení náročnosti implementace 

transparentního dodavatelského řetězce v obchodní síti velmi obtížné. Stejně 

tak náročné může být hodnocení různých digitálních řešeních, která jsou na trhu 

k dispozici. Naštěstí jsou k dispozici moderní sady řešení, které byly navrženy 

speciálně pro řešení výzev a potřeb automobilového průmyslu.

Tato řešení obvykle využívají cloudové prostředí pro více klientů, které je 

přizpůsobeno masové, diskrétní výrobě. Ta zahrnují software ERP a dokonce 

doplňují výrobní činnosti o rozšířenou síť subdodavatelů a dealerů. K dosažení 

komplexní transparentnosti dodavatelského řetězce 21. století jsou potřebné 

skutečné multi-podnikové obchodní sítě (MEBN). Pro automotive výrobce je 

k dispozici mnoho možností, které je třeba při vyhodnocování softwarových 

partnerů zvážit. Mezi klíčové možnosti, které je třeba hledat, se řadí:

Možnosti řešení č. 1:

Kvalita dodavatelů a projektů

Klíčovým cílem automobilového průmyslu je od jeho počátku konzistentní 

kvalita. Kvalita přímo ovlivňuje bezpečnost, náklady a dokonce i pověst značky. 

Zajištění kvality je však stále obtížnější, protože výrobci automobilů se stále více 

spoléhají na rozmanitou a rostoucí dodavatelskou základnu.

Softwarová řešení, která mají silné projektové funkčnosti a možnosti řízení 

kvality, mohou výrobcům tyto překážky pomoci překonat. Funkčnosti musí 

zahrnovat podporu APQP, MMOG, kontrolu revizí, kontrolu kvality, zajišťování 

kvality a zajištění shody s předpisy. Spolupráce napříč složitou dodavatelskou 

sítí může zvýšit kvalitu prostřednictvím použití aplikací pro kontrolu kvality. Tyto 

aplikace umožňují manažerům kvality digitalizovat procesy, standardizovat typy 

auditů, rychle identifikovat případné potíže a sbírat výkonnostní data pro 

okamžitou analýzu.
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Případová studie: Miller Industries

Automotive výrobci mohou učinit hmatatelné kroky k využití 

transparentnosti napříč svými dodavatelskými řetězci. Jádrem je 

vysoce konfigurovatelný systém pro plánování podnikových zdrojů 

(ERP), který umožňuje spolupráci s dodavatelským řetězcem. 

Například implementací moderního ERP systému  výrobce tažných 

a vyprošťovacích zařízení, společnost Miller Industries, dosáhla:

• Zjednodušení analytiky a vytváření reportů napříč odděleními, což 

umožňuje efektivní využití dat dodavatelského řetězce.

• Zlepšení prognóz a analýzy dat dodavatelského řetězce pomocí 

pokročilé analytiky.

• Využití strojového učení umožňujícího predikovat korelací roční 

ekonomické činnosti a  vlivu počtu ročně ujetých kilometrů na 

podvozek a vybavení, a poté vytvářet prognózy.

Will Miller, CEO společnosti Miller Industries, uvedl: „Přesunutí našich 

dat do datového jezera pomohlo snížit komplikovanost sběru 

a ukládání dat, což zvyšuje návratnost investic do našeho obsahu 

a rozvoj duševního vlastnictví.“ Díky transparentnosti dat dokázala 

společnost Miller Industries získat nové poznatky a zlepšit prognózy 

dodavatelského řetězce, provoz a rychlost inovací.



Možnosti řešení č. 2:

EDI a řízení obchodních partnerů

Jednou z nejdůležitějších funkčností pro automotive výrobce je podpora 

robustního a bezproblémového EDI. Lze ji posuzovat ve třech kategoriích:

1. Standardy požadované zákazníkem.

2. Protokoly požadované zákazníkem.

3. Příjem a odesílání dokumentů EDI.

Řešení, které umožňuje externí sdílení dat, pomáhá zlepšovat vztahy a snižovat 

náklady. Pro EDI a řízení obchodních partnerů musí špičkové řešení zahrnovat 

schopnost:

• Podpory jedinečných EDI požadavků obchodních partnerů.

• Správy přepravní dokumentace.

• Správy přepravních kontejnerů/manipulačních jednotek a ověřovacích 

pravidel.

• Zpracování elektronických faktur.

• Samoobslužná fakturace, průběžné platby nebo platby na základě potvrzení.

• Provádění zpětné fakturace.

Automotive výrobci by také měli usilovat o řešení, které jim umožní využívat 

integrovaná obchodní pravidla pro EDI, která zpřístupňují možnosti EDI   

základně subdodavatelů.

Možnosti řešení č. 3:

Řízení poptávky

Všechny tyto možnosti mohou být bezcenné, pokud není výrobce schopen 

konzistentně uspokojit poptávku nebo pokud není schopen rychle provádět 

úpravy stavu zásob a potřeb dodavatelského řetězce během výpadku výroby. 

Specializované řešení řízení poptávky pro automobilový průmysl může rozšířit 

a doplnit tradiční obchodní procesy ERP a podporovat standardní obchodní 

postupy v automobilovém průmyslu spolu s variantami standardních 

obchodních postupů svých partnerů. Řízení poptávky pro automobilový 

průmysl by mělo zahrnovat následující funkční oblasti:

• Transformační služby

• Správu verzí

• Expedici

• Shodu s požadavky

• Administrativní funkce

• Výměnné služby.

Kromě hledání systému pro řízení poptávky, který tyto schopnosti podporuje, by 

výrobci automobilů měli také zajistit, aby softwaroví partneři, se kterými pracují, 

rozuměli tomu, co to znamená pracovat v rámci moderního dodavatelského 

řetězce. Partnerský software by měl automotive výrobcům pomoci:

• Podporovat kvalitu a shodu s předpisy při současném snížení nákladů na 

výrobu.

• Využívat moderní technologie, například AI, k optimalizaci a automatizaci 

pracovních postupů.

• Propojit dodavatelský řetězec s vyšší transparentností, spoluprací 

a možnostmi plánování.

Výrobci, kteří používají spolupracující, integrované obchodní plány mohou svou 

síť průběžně sledovat a přizpůsobovat své plány v reálném čase.
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Zpřístupnění reálné a komplexní transparentnosti dodavatelského 

řetězce umožňuje společnostem zažít  vyšší  agilitu, rychlost 

a pružnost v celém dodavatelském řetězci – a tím překonat  

komplikovanost a lépe prosperovat.



Překonání komplikovanosti

Rostoucí komplikovanost dodavatelských řetězců v automobilovém průmyslu 

vytváří vzrůstající tlak na rychlé inovace, konzistentní kvalitu a zavádění nových 

efektivních způsobů. Výrobci automobilů musí přizpůsobit své obchodní 

postupy a systémy tak, aby podporovali dodavatelské řetězce 21. století. 

Nejenže to umožní modernizovat celý podnik, ale výrobcům to také nabízí 

příležitost, aby tyto schopnosti moderního dodavatelského řetězce využili k 

odlišení a vytvořili si udržitelnou konkurenční výhodu. Vše začíná reálnou a 

komplexní transparentností dodavatelského řetězce. To automotive výrobcům 

umožňuje překonat překážky a vytvářet spojení, která zlepšují komunikaci a 

sdílení dat.

Z J I S T Ě T E  V Í C E
Sledujte nás:   t   f   l   b
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