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Ve světě řízeném daty vyžaduje reakce na výzvy současných dodavatelských řetězců nebývalou úroveň 

agility. To vyžaduje nástroje dodavatelského řetězce, které poskytují konektivitu mezi obchodními partnery 

v rámci celé sítě, aby zpřístupnily viditelnost, poptávku a plánování dodávek v reálném čase, a výrobní 

rozvrhy. Naštěstí mohou moderní technologické nástroje digitálně transformovat dodavatelský řetězec 

a odhalit nové příležitosti inovace v celé síti.

Automatizace a pokročilá analytika v digitálním prostředí mohou současně synchronizovat výrobní a 

distribuční činnosti tak, aby odpovídaly poptávce.

Hodnota digitalizované sítě

Moderní podniky používají data, a přesto je velká část dat, která potřebují, uložena mimo jejich lokalitu: 

„Až 80 % dat dodavatelských řetězců velkých podniků je pravděpodobně v rukou jiných společností,“ 

uvádí Ernst & Young. A objem dat exponenciálně roste. To může být náročné i pro nejúspěšnější firmy – v 

tom nejste sami.

Pokud jsou velké objemy dat ponechány bez správy, uzamčené v izolovaných úložištích nebo distribuované 

v různorodých systémech a u různých partnerů, může být řízení dat a jejich přehledů neuvěřitelně složité, 

zejména pokud nejsou kvalitní nebo se nedají dešifrovat. Aby byla digitální transformace dodavatelského 

řetězce úspěšná, potřebují organizace datové strategie, které integrují složité datové sady  v rámci jednoho 

systému s přehledným přístupem pro zainteresované strany, a data tak mohla být správně uložena, 

organizována, analyzována a připravena k využití.

Mnoho organizací však bohužel uvádí, že v překonávání překážek souvisejících s digitální transformací jim 

brání nedostatečná transparentnost.
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 Výzvy moderního dodavatelského 

řetězce

Dnešní dodavatelské řetězce procházejí 

digitální transformací na procesy 

postavené na datech a cloudových 

prostředích. Přesto však zůstává mnoho 

známých překážek: zlepšování 

transparentnosti napříč izolovanými 

systémy a partnery v digitální síti, využití 

lepších postupů pro zpracování a dodávky 

dle měnících se požadavků zákazníků, 

a vytváření udržitelnějšího dodavatelského 

řetězce – od snižování množství odpadu 

nebo efektivnějšího využívání materiálů až 

po etické zdrojování zboží a služeb. 

Zvládání těchto výzev začíná 

transparentností a propojením partnerů, 

aby došlo k digitalizaci vaší sítě, integraci 

systémů a eliminaci izolovaných míst.
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Pochopení potřeby transparentnosti

V dnešní době musí být k dispozici digitální síť informací v reálném čase, aby 

bylo možné sledovat, kontrolovat a aktivně řídit zásoby a dodávky od zdroje až 

do jejich konečného určení. Mezitím se však může stát mnoho věcí, zejména 

pokud je velká část dat týkajících se dodavatelského řetězce organizace uložena 

u jiných společností a partnerů. Zlepšení transparentnosti, spolupráce 

a viditelnosti mezi zúčastněnými stranami znamená přístup k informacím 

v reálném čase o všech procesech, které probíhají před plánováním přepravy 

a během ní – od zdrojů, výroby, manipulace, přepravy až po konečné dodání.

Pokročilé cloudové, digitálně transformované sítě propojují partnery 

dodavatelského řetězce, události a zařízení, takže zúčastněné strany mohou 

rychle a rozhodně reagovat na výpadky, chopit se příležitostí a uspokojit 

poptávku kdekoli v dodavatelském řetězci. Dosáhnutí tohoto cíle je však

náročné. Organizace již dlouho bojovaly se složitým uspořádáním 

dodavatelského řetězce, protože spoléhaly na různorodé nebo starší systémy 

a na nepropojené manuální procesy. V moderním dodavatelském řetězci 

mohou tyto zastaralé způsoby práce zpomalit rychlost komunikace, vytvářet 

izolovaná a úzká místa a bránit v rozvoji mezi dodavateli a obchodními partnery.

Harmonizace strategie a poptávky zákazníků

Zákazníci vždy očekávají, že jejich produkty budou dodány včas a v plném 

rozsahu. Naplněním jejich potřeb se buduje důvěra zákazníků. To se nezměnilo. 

Na digitalizovaném trhu však doba ke splnění těchto očekávání, vytvoření 

důvěry a udržení spokojenosti zákazníků dosáhla kritického bodu. Ačkoli online 

prodejci často absorbují ztráty ve svých logistických nákladech, mnoho jiných 

organizací totéž říci nemůže. Dodavatelský řetězec musí splňovat rovnováhu 

mezi všemi zúčastněnými stranami, aby vytvářel a prodával kvalitní produkty, 

zajistil zisk, zachoval udržitelnost a vysokou úroveň spokojenosti zákazníků.

Když nové technologie a očekávání zákazníků naruší odvětví, dodavatelské 

řetězce často nesou největší dopady. Tradiční dodavatelské řetězce se musí 

vyvíjet spolu s novými technologiemi, aby splňovaly tlaky vyžadované 

komplexnějšími činnostmi. „Ve skutečnosti více než 57 % výrobců již 

zareagovalo tím, že adoptovalo modely direct-to-consumer (DTC), které jsou 

nejrychleji rostoucí kategorii v eCommerce,“uvádí Ally Commerce. Firmy musí 

přemýšlet v opačném pořadí – místo aby nutily své tradiční dodavatelské 

řetězce vyrovnat se s novými tlaky, měly by se zaměřit na harmonizaci svých 

dodavatelských řetězců s moderními obchodními modely a mohly tak 

zákazníkům dodávat lépe a efektivněji.

Na iniciativách udržitelnosti záleží

Výroba dostupného, etického a ekologického zboží a spotřebního materiálu 

nebyla nikdy snadná. Vzhledem k tomu, že dodavatelské řetězce čelí přísnějším 

regulacím stejně jako měnícím se předpisům napříč zeměmi a hranicemi, může 

být digitální a síťový dodavatelský řetězec lépe schopen využívat udržitelné 

materiály, produkovat méně odpadu a zároveň tyto materiály získávat eticky. 

A to ani nemluvíme o vytváření pracovního prostředí, například ve skladech 

nebo logistických provozech, které kladou důraz na komfort pracovníků.

Zpráva McKinsey poukazuje na tři způsoby reakce na tyto výzvy: „Lokalizovat 

kritické problémy napříč celým dodavatelským řetězcem, propojit cíle 

udržitelnosti dodavatelského řetězce s globálním programem udržitelnosti 

a pomáhat dodavatelům s řízením jejich dopadu – a zajistit, aby byly 

dodržovány.“ Technologie je pro dosažení těchto cílů klíčová. Moderní nástroje 

dodavatelského řetězce lze použít k analýze a pochopení výrobních 

a distribučních činností, aby vyhovovaly měnícím se očekáváním zákazníků 

s ohledem na to, kde a jak se zboží vyrábí. To organizaci umožňuje lépe 

pochopit, jaké problémy se v dodavatelském řetězci vyskytují a kde se vyskytují.

Transparentnost dodavatelského řetězce zvyšuje možnost úspěchu nových 

programů, stejně jako schopnost sledovat a pochopit pracovní podmínky k 

redukci stávajících a potenciálních partnerů, pokud nedokáží splňovat etické 

normy. Toto je záměr programu  UN Sustainable Development Goals, který byl 

vytvořen za účelem pomoci zemím dosáhnout cílů udržitelného rozvoje 

pomocí integrovaných řešení, která mohou definovat budoucí vývoj – 

a mobilizovat kolektivní inteligenci. V řeči dodavatelského řetězce se jedná 

o transparentnost a sdílení se všemi relevantními zainteresovanými stranami, 

aby bylo možné vytvořit více spolupracující a transparentní procesy.

Budování nového základu odolného ke změnám

Pouhé přijetí moderních cloudových řešení k modernizaci dodavatelského 

řetězce a vytvoření hodnotnější digitální sítě nestačí. Jak řešení zjednodušuje 

staré způsoby práce, musí se přizpůsobit i procesy a systémy. Manuální 

fakturace, tabulky a tradiční řídící věže využívající zastaralé komunikační 

procesy posilující izolovaná místa v rámci celé sítě. Pokud je cílem dosažení 

celkové transparentnosti, je třeba tato izolovaná místa eliminovat. Digitální 

procesy mohou tyto aktivity automatizovat a zároveň zvýšit jejich 

transparentnost, zlepšit viditelnost a umožnit zúčastněným stranám řídit provoz 

svého dodavatelského řetězce v reálném čase.
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Správa dat

Tradičně byla správa velkých, komplexních datových souborů při současném 

zajištění kvality vysoce manuální proces. Vyžadovala správné osoby se 

správnými sadami dovedností pro analýzu dat a vytvoření využitelných 

poznatků pro informované proaktivní rozhodování. Moderní business 

intelligence (BI) a nástroje pro analýzu dat se v posledních letech staly 

uživatelsky mnohem přívětivějšími, demokratizují data a umožňují každému 

uživateli (nebo alespoň každému uživateli, který k tomu má oprávnění) přístup 

k datům, která potřebují, když je potřebují, aby tak mohli provádět včasná 

rozhodnutí. Tyto nástroje pro správu dat jsou cloudové a nezávislé na 

používaném zařízení, což znamená, že uživatelé mohou vytvářet reporty 

používající mobilní zařízení ve skladu, ve vozovém parku, nebo na stolních 

počítačích v domácích kancelářích, aniž by museli spoléhat na pomoc IT 

oddělení nebo analytika. Účinná správa dat však začíná u zdroje dat, který musí 

zaručit vyšší kvalitu dat s možností odfiltrovat šum od důležitých dat a usnadnit 

akceschopnost.

Skladování

Došlo ke změně skladových operací, což znamená, že se musí změnit i řízení 

skladu. Výzvy týkající se kapacity u využití skladovacího prostoru, zvýšení počtu 

skladových jednotek, provozní výzvy v oblasti e-commerce a vícekanálového 

prodeje spolu s rostoucími náklady na vyřízení objednávek a nedostatek 

pracovních sil jsou jen některé z výzev, s nimiž se moderní skladové provozy 

potýkají. Navíc budou sklady čelit výzvám spojeným s kapacitou a náklady na 

vyřízení – a v budoucnu to nebude o mnoho snazší. Celosvětový prodej v oblasti 

e-commerce v meziročním srovnání trvale rostl o 17 až 20 %, uvádí Digital 

Commerce 360.  Vánoční online prodeje v roce 2019 vzrostly o 18 % a kapacita 

a vyřizování objednávek bude v následujících letech ještě náročnější. A právě 

zde vstupují do hry vyspělá řešení pro řízení skladu (WMS).

„Používání WMS je základním stavebním kamenem pro nasazení mnoha dalších 

technologií, a přesto se odhaduje, že nejméně třetina skladů ve Spojených 

státech tento systém nepoužívá,“ uvádí UC Berkley Labor Center. Od 

vychystávání objednávek a balení, po využití skladových prostor a optimalizaci 

pracovních potřeb může správné řešení pro řízení skladu zajistit uspořádání 

napříč různorodou sítí lokalit,  synchronizovat činnosti B2B a B2C a dynamicky 

se přizpůsobovat neustálým změnám, na které tradiční systémy jednoduše 

nestačí. Tento přístup k WMS vyžaduje pokročilé možnosti skladování s vysoce 

konfigurovatelnými pravidly, integrovanou správou pracovní síly, úkolů a zásob 

a 3D vizualizací, kterou moderní WMS dokáže nabídnout.

Logistika

Přepravu zboží od zdroje, ze skladu, distribuční sítě a ke koncovému zákazníkovi 

nelze na konkurenčním trhu, na kterém zákazníci očekávají vyřízení následující 

den, provádět pomocí starých logistických systémů. Současně je nalezení 

nezbytných dovedností zajišťujících splnění těchto činností stále obtížnější, 

s předpokládaným počtem chybějících řidičů nákladních vozidel, který by, 

pokud budou aktuální trendy pokračovat, mohl do roku 2028 dosáhnout 

160 000, uvádí American Trucking Association. K tomu se přidává globalizace 

a rychlost, kterou spotřebitelé mohou využívat a nakupovat produkty s využitím 

mnoha kanálů.

Rychlost, přesnost a náklady musí splňovat požadavky zákazníka. To vyžaduje 

logistická řešení, která mohou poskytnout komplexní, multi-modální, globální 

přehled, aby bylo možné předejít nejistotě v oblasti kapacity, fluktuace a situace 

na trhu. Organizace musí být schopny využívat nástroje a procesy WMS, aby 

myslely – a viděly – i za hranici své lokality a svých skladových operací ke 

zlepšení výkonnosti. Sklady a logistická centra již nemohou fungovat izolovaně, 

neboť brání celkové optimalizaci, ale musí být integrována do sítě 

dodavatelského řetězce pro lepší viditelnost zásob. Možnost vidět, co je 

v továrně k dispozici k odeslání, co se přepravuje a co je v distribučním centru ke 

spuštění scénářů optimalizace dodávky s poptávkou, zajišťuje, že regály budou 

plné a objednávky vyřízené efektivně a s nízkými náklady.

Prognózování a plánování poptávky

Držet krok s prognózami a výzvami plánování poptávky vyžaduje agilní řešení, 

která mohou předvídat problémy sezónního období, připravovat propagační 

akce, zásoby a další. Toto úsilí již nelze řešit pomocí manuálních, nesourodých 

procesů. Pokroky v periodickém prognózování položek a inteligentním 

prognózování výchozích hodnot pomohly snížit úsilí vynakládané na manuální 

plánování a zjednodušit dopad jednorázových událostí a sporadické poptávky. 

Periodické prognózování položek poskytuje uživateli přínosy s využitím 

plánování sezónních změn, čímž se zkracuje doba plánování a poskytují 

přesnější statistické prognózy.

Se zabezpečeným cloudovým řešením mohou uživatelé z každého místa 

uživatelského řetězce digitálně sdílet a srovnávat plány, prognózy a objednávky, 

aby bylo možné získat včasná varování před potenciálními problémy a pomohlo 

se zajištěním dodávek. To může také zlepšit logistický průtok s řešeními, která 

automatizují procesy balení, štítkování a přepravy. Uživatelé tak mohou vytvářet 

pokročilá oznámení o expedici a zjednodušit příjem v distribučních centrech 

a skladech s cílem zajistit přesnost balení a označování, a umožnit přímé 

zasílání zásilek a cross-dock programů.
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Komunikace s celým dodavatelským řetězcem

Moderní systémy dodavatelského řetězce jsou již vytvářeny s tím, že se budou 

muset propojit a integrovat s dalšími systémy. Starší systémy a manuální 

procesy takové jednoduše nejsou. Řešení dodavatelského řetězce, které tuto 

úplnou integraci zajišťuje napříč systémy a partnery, může vytvořit nový základ 

a celkovou optimalizaci nezbytnou ke konkurenceschopnosti na moderním, 

digitalizovaném trhu.

Jak technologie pomáhá optimalizovat procesy dodavatelského 

řetězce

Skutečná optimalizace dodavatelského řetězce vyžaduje k efektivnímu řízení 

pohybu materiálu v digitální síti globální, vysoce dostupné a vysoce odpovědné 

aplikační služby. Podle Transparency Market Research se předpokládá, že trh 

se softwarem pro řízení dodávek „se bude v letech 2018–2026 zvyšovat 

každoročně o 11,2 %.“ S rostoucí potřebou tohoto softwaru bude trh stále více 

zaplněn hráči a produkty bez dostatečných zkušeností a odborných znalostí, 

aby mohly poskytovat skutečně integrovanou agilitu, lepší transparentnost 

a výkonnost dodavatelského řetězce.

Cloudová, digitálně podporovaná řešení mohou být základem  vytvoření 

globální sítě partnerů v rámci dodavatelského řetězce. Ale aby organizace mohly 

podporovat spolupráci a předávání informací mezi obchodními partnery, musí 

být schopny pracovat s různými systémy, jako je podnikový software pro 

plánování zdrojů (ERP), řešení pro řízení přepravy (TMS), řešení pro řízení skladů 

(WMS) a řešení pro plánování dodavatelského řetězce (SCP). Rychlost výměny 

informací je klíčová pro vytvoření skutečné komplexní transparentnosti, aby 

mohli partneři v reálném čase provádět optimální rozhodnutí na základě 

důvěryhodných dat, ke kterým lze získat přístup, lze je aktualizovat a analyzovat 

v průběhu toho, jak produkty přecházejí od objednávky k výrobci, expedici, 

skladu, do distribučního centra nebo na regály zákazníků.

Tyto aplikace budou potřebovat podporu široké škály režimů interakce, včetně 

mobilních zařízení, zařízení podporujících umělou inteligenci a strojového učení, 

digitálních asistentů (pro hlasovou automatizaci a automatizaci procesů), jakož 

i přenosných skladovacích zařízení a dalších zařízení podporujících internet věcí 

(IoT) pro přepravu a příjem, sledování vozového parku, sledování kontejnerů 

a další. Softwaroví partneři s rozsáhlými odvětvově specifickými sítěmi  

a mnohaletými zkušenostmi s poskytováním osvědčených řešení budou těmi, 

kdo bude zásadně ovlivňovat tvorbu a realizaci budoucího dodavatelského 

řetězce.

Závěrečné shrnutí

Digitálně transformovaný dodavatelský řetězec nejenže přijal moderní 

technologické nástroje, ale rovněž používá data – využívá prediktivní 

a preskriptivní analytiku pro optimální rozhodování. Strategie digitalizace musí 

v organizacích začít pomocí nástrojů, které inteligentně rozpoznají a reagují na 

měnící se potřeby dodavatelského řetězce na konkurenčních trzích a zároveň 

integruje data, procesy, systémy a přehled napříč zdroji, sklady a distribučními 

provozy – v celém logistickém cyklu. To vyžaduje agilní řešení, která dokážou 

zajistit lepší výkon na trzích, na kterých se konkurence neustále přiostřuje.

Celková optimalizace dodavatelského řetězce zavedením správných řešení 

digitální technologie do procesů vašeho dodavatelského řetězce nekončí. 

Potřeby se v průběhu času mění. Dalším krokem je integrace partnerů 

dodavatelského řetězce dohromady.
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