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E-BIZNES W SEKTORZE TSL (TRANSPORT – SPEDYCJA – LOGISTYKA) 
 
 
 
Wprowadzenie 
 
 Na funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, realizowane przez nie strate-
gie działania, zakres i skalę przedsięwzięć gospodarczych wpływa wiele czynni-
ków. Czynniki te tworzą uwarunkowania zewnętrzne (niezależne od przedsiębior-
stwa) i wewnętrzne, na które ma wpływ przedsiębiorstwo. Otoczenie zewnętrzne 
często dzielone jest na otoczenie ogólne i celowe.1 Ogólne otoczenie większości 
firm ma wymiar ekonomiczny, techniczny, socjokulturowy, prawno-polityczny  
i międzynarodowy. Jako otoczenie celowe można wyodrębnić konkretne organiza-
cje czy grupy, które mogą wpływać na działalność firmy. Otoczenie celowe może 
obejmować konkurentów, klientów, dostawców, związki zawodowe, właścicieli czy 
sojuszników strategicznych. Istotne dla przedsiębiorstwa jest otoczenie techniczne, 
czyli dostępność metod pozwalających przekształcić zasoby w produkty lub usługi. 
To możliwość zastosowania najnowszych osiągnięć postępu technicznego, nowo-
czesnych technologii. Stosowana technologia może przyczynić się do osiągnięcia 
przewagi konkurencyjnej dzięki np. szybszej i dokładniejszej obsłudze klienta, 
poprawie jakości świadczonych usług. Technologia pozwala na skrócenie czasu 
obsługi klienta, zmniejszenie kosztów administracyjnych, wspomaganie procesu 
podejmowania decyzji. Uwarunkowania wewnętrzne to czynniki zależne od samej 
firmy. Do nich w pierwszej kolejności należy zaliczyć posiadane przez firmę zaso-
by rzeczowe, finansowe i osobowe, zarządzanie i marketing, działalność badawczo-
rozwojową czy dostęp do sieci informatycznych itp. Technika informacyjna odgry-

                                                 
1  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s. 103-115. 
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wa kluczową rolę we współczesnej gospodarce. Stosowanie systemów informa-
tycznych w zarządzaniu podmiotami w istotny sposób zwiększyło możliwość kre-
owania wartości dodanej, zarówno poprzez wpływanie na elementy związane  
z przychodami i kosztami podmiotu, jak również w obszarze poprawy jakości  
i oferowaniu różnych dodatkowych cech, mających indywidualizować świadczone 
usługi.  
 Internet oraz systemy informatyczne stały się podstawą nowoczesnej gospo-
darki elektronicznej. Stworzyły możliwość kreowania nowych modeli współpracy  
z partnerami biznesowymi we wspólnym, globalnym środowisku biznesowym, 
jakie powstało na skutek procesów globalizacji, internacjonalizacji i nowych roz-
wiązań technicznych. Elektroniczna gospodarka oparta na technologii i systemach 
informatycznych umożliwia optymalne zarządzanie relacjami z dostawcami, od-
biorcami oraz innymi partnerami biznesowymi, realizowanie transakcji elektronicz-
nych w obszarze zaopatrzenia i sprzedaży, jak również udostępnianie, dostarczanie 
i wymianę informacji w sieciach biznesowych. 
 
 
1. Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw 
 
 Rozwój technologii informatycznych stworzył w ostatnich kilkunastu latach 
podstawy do opracowywania oraz stosowania skutecznych systemów informacyj-
nych. Bez wsparcia najnowszej technologii informatycznej niemożliwe jest 
usprawnienie zarządzania procesami przepływu i magazynowania produktów oraz 
zwiększanie efektywności tego przepływu. Dzięki niej możliwy jest szybki dostęp 
do informacji takich jak: stan kasy, płynność, stan zamówień odbiorców, stan ma-
gazynów itp. Dzięki modułowej budowie systemów informatycznych dostosowa-
nych do indywidualnych potrzeb firm systemy te są efektywnym narzędziem pla-
nowania i kontroli finansów, magazynów, alokacji i zarządzania zasobami firmy, 
planowania i realizacji produkcji itp. Każda zmiana wprowadzona przez użytkow-
nika systemu jest rejestrowana natychmiast przez cały system, na przykład zamó-
wienie klienta wprowadzone do komputera jest natychmiast dostępne dla sterowa-
nia zapasami, planowania produkcji, prognozowania sprzedaży. Umożliwia to 
usprawnienie przepływu informacji między producentem i zamawiającym towar, co 
przyspiesza przebieg procesów transakcyjnych, a więc strumienia finansowego  
i rzeczowego. 
 Duże firmy transportowe, spedycyjne czy logistyczne korzystają z rozwinię-
tych systemów informatycznych klasy MRP II lub ERP. Systemy te obejmują prak-
tycznie całą działalność przedsiębiorstwa. Składają się z modułów obejmujących 
finanse i księgowość, gospodarkę materiałową, dystrybucję, harmonogramowanie 
zakupów, analizę popytu, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie produkcją, 
gospodarkę remontową, sprzedaż i wspomaganie pozostałych elementów relacji  
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z klientami (pozyskanie klientów, baza danych o klientach, przygotowywanie ofert, 
sprzedaż, późniejsze wsparcie i obsługa klientów), projektowanie nowych produk-
tów, zarządzanie jakością, całą sferę e-biznesu. W trakcie wdrażania systemu wy-
mienione moduły modyfikowane są dla potrzeb danego przedsiębiorstwa. Stopień 
modyfikacji jest różny, a czasami niezbędne jest przygotowanie oprogramowania 
specjalistycznego typowego dla danej sfery działalności lub specjalistycznego dla 
danego przedsiębiorstwa, np. zarządzania flotą pojazdów, zarządzania spedycją, 
przesyłkami ekspresowymi, magazynami czy opakowaniami. Wśród modułów 
typowych dla sfery transportowej wymienić można moduły wspomagające układa-
nie tras przewozu oraz harmonogramów pracy kierowców i taboru (moduły zarzą-
dzania flotą), moduły obejmujące gospodarkę taborem (planowanie przeglądów 
technicznych, ewidencja kosztów w odniesieniu do pojazdów), automatyczną loka-
lizację pojazdów, ewidencję i zarządzanie ruchem przesyłek (informowanie zlece-
niodawcy o miejscu, w którym znajduje się przesyłka), technologie automatycznej 
identyfikacji przesyłek, czy systemy zarządzania pracą magazynów.  
 Jeżeli zintegrowane systemy informatyczne przedsiębiorstw są systemami 
otwartymi, oznacza to możliwość ich integracji z systemami innych przedsię-
biorstw. Zintegrowany system informatyczny całego łańcucha dostaw stanowi jego 
połączenie informacyjne. Istnienie takiego systemu jest - poza wzajemną zgodno-
ścią kulturową i operacyjną, elastycznością i zaufaniem - jednym z najważniejszych 
czynników warunkujących udane partnerstwo logistyczne. Rozwój zintegrowanych 
systemów informatycznych przedsiębiorstw następuje w kierunku wychodzenia 
poza struktury korporacyjne. Przechodzi się od systemów wewnątrzorganizacyjnej 
integracji modułów funkcjonalnych w ramach MRP czy ERP do integracji między-
organizacyjnej w systemach klasy SCM (Supply Chain Management), WMS (Wa-
rehouse Management System) czy CRM (Customer Relationship Management). 
Sprzyjają one tworzeniu zintegrowanych łańcuchów dostaw stając się łącznikiem 
między różnymi systemami korporacyjnymi. W ten sposób powstają elektroniczne 
wertykalne platformy biznesowe.2 
 Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w podmiotach sektora 
TSL spełniają swoje zadania dzięki rozwojowi sieci i integracji systemów informa-
tycznych różnych podmiotów. W sektorze tym bowiem bardzo ważna jest integra-
cja systemu z otoczeniem, łączenie, wymiana danych, integracja systemów infor-
matycznych różnych podmiotów. Z punktu widzenia relacji z otoczeniem istotną 
rolę ogrywają systemy CRM (Customer Relationship Management), systemy elek-
tronicznej wymiany danych pomiędzy podmiotami EDI (Electronic Date Inter-

                                                 
2  E. Gołembska, M. Szymczak, Logistyka międzynarodowa, PWE, Warszawa 2004,  

s. 131-135. 



Barbara Kos 668 

change) oraz systemy zarządzania łańcuchami dostaw SCM (Supply Chain Mana-
gement)3.  
 Systemy CRM to rozwiązania informatyczne wspomagające zarządzanie kon-
taktami z klientami. Obejmują monitorowanie i rejestrację wszystkich kontaktów  
z aktualnymi i potencjalnymi klientami (dotyczy kontaktów, kampanii marketingo-
wych, prezentacji rozmów, ustaleń, korespondencji). Koncentruje się na obsłudze 
sprzedaży towarów i usług oraz wsparciu eksploatacyjnym i serwisie (obsłudze 
posprzedażnej), które to obszary mogą być zintegrowane z systemem ERP4. 
 Systemy SCM to rozwiązania informatyczne w zakresie łańcucha dostaw, 
obejmują one wspomaganie procesów zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży w sposób 
zapewniający optymalizację tych procesów oraz uzyskiwanie korzyści w wyniku 
zarządzania kosztami, wpływania na wielkość dostaw oraz sprzedaży, w tym też na 
jakość dostarczanych produktów i usług. 
 EDI (Electronic Data Interchange) to systemy wymiany danych przy użyciu 
sieci komputerowych. Rozwiązanie upowszechniane od końca lat siedemdziesią-
tych, kiedy zaczęto wykorzystywać sieci informatyczne do wymiany informacji 
miedzy kontrahentami, np. w zakresie zamówień, rachunków. Nowym impulsem  
w rozwoju stało się upowszechnienie Internetu5. 
 Internet przekształca łańcuchy dostaw we wszystkich branżach. Obecnie do-
stawcy, dystrybutorzy, producenci i sprzedawcy współpracują ze sobą bliżej i efek-
tywniej niż dotychczas. Dzisiejsze, sterowane rozwojem technologii łańcuchy do-
staw pozwalają klientom w pełni zapanować nad zakupami, zwiększyć koordynację 
i łączność między poszczególnymi partnerami-dostawcami oraz pomagają obniżyć 
koszty w każdej firmie należącej do łańcucha dostaw. Dzięki sieciowym systemom 
zarządzania łańcuchem dostaw wszystkie firmy w tym łańcuchu mogą działać jak 
jedno przedsiębiorstwo, wspólnie wykonując zadania zidentyfikowane w każdej 
firmie. Zintegrowane procesy łańcucha dostaw eliminują nadmiarowość i poprawia-
ją wydajność. Dzięki temu możliwe jest szybkie rozpowszechnianie informacji  
o popycie na rynku, minimalizacja stanu zapasów, poprawa jakości i zwiększenie 
poziomu rentowności. Dodatkowo, dzięki współpracy z dostawcami i klientami, 
łańcuch dostaw działający w sieci umożliwia skrócenie czasu wprowadzania no-
wych produktów na rynek. 
 Istotnym czynnikiem decydującym o sprawności zarządzania procesami logi-
stycznymi realizowanymi w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw jest możli-
wość szybkiego odczytu i dostępu do informacji o danym towarze, decydująca czę-
sto o opłacalności danej operacji. Sprawne zarządzanie pracą magazynu, szybkie  

                                                 
3  Zob. P. Adamczewski: Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego. Wydawnic-

two Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001. 
4  P. Adamczewski: op. cit., s. 156. 
5  Ibidem, s. 160. 
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i precyzyjne realizowanie zamówień, możliwość monitorowania przesyłek na 
wszystkich etapach ich przemieszczania – to tylko niektóre z zalet zastosowania 
systemów automatycznej identyfikacji w logistyce. Systemy automatycznej identy-
fikacji (SAI) są to programy i urządzenia umożliwiające generowanie, drukowanie, 
odczytywanie i przetwarzanie danych reprezentowanych przez różne nośniki, jak 
np. kody kreskowe, transpondery RFID itp. 
 Analizując strukturę i funkcjonalność wymienionych systemów widoczne 
staje się, że mają one wspomagać, są narzędziami mającymi pozwolić na jak naj-
lepsze zaspokojenie potrzeb klientów. 
 
 
2. Wykorzystanie Internetu w obsłudze klienta 
 
 Ogólnie obsługę klienta definiuje się jako system rozwiązań zapewniających 
klientowi satysfakcjonujące relacje między czasem złożenia zamówienia i czasem 
otrzymania produktu/usługi. Obsługę klienta kojarzy się także z dotrzymywaniem 
standardów czasu dostawy, terminowości, kompletności, dostępności zapasu, 
uszkodzeń itd. Są one albo bezwzględnie wymagane przez odbiorców, albo stano-
wią zachęcającą ofertę i deklarację firmy, konkurującej obsługą na rynku produk-
tów finalnych.  
 Logistyczna obsługa klienta powinna spełniać zasady określane jako 7 W, 
czyli ma polegać na tym, aby właściwy produkt znalazł się we właściwym miejscu 
we właściwym czasie i był we właściwym stanie, we właściwej ilości, z właściwym 
serwisem i po właściwym koszcie. Poza tym obsługa klienta powinna być rozumia-
na jako zbiór wszelkich aktywności na poziomie zarządzania oraz wykonawczym, 
związanych z takimi elementami jak:6 przygotowanie własne do przyjęcia i realiza-
cji zamówienia klienta (łatwość, z jaką klient może złożyć zamówienie), kontakto-
wanie się z klientem i obsługa informacyjna (na przykład informowanie o postępie 
w realizacji zamówienia lub gdzie w danym momencie znajduje się ładunek), ob-
sługa wewnętrzna jego zamówienia, przygotowanie i wydawanie zamówionego 
produktu, dostawa produktu do klienta, obsługa płatności (oferowanie korzystnych 
terminów płatności), instalacja i szkolenia, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, 
możliwość zwrotu towaru i warunki reklamacji, wymagania ochrony środowiska  
w procesie sprzedaży i po zakończeniu użytkowania produktu. 
 Wszystkie działania podejmowane przez firmy logistyczne mają ogólnie na 
celu dążenie do profesjonalizmu i wysokiej jakości obsługi od pierwszego kontaktu 
z klientem, pomoc w rozwiązywaniu problemów klientów, właściwą identyfikację 
potrzeb klienta oraz szybkie i kompletne ich zaspokojenie, zapewnienie indywidu-
alnego podejścia i partnerstwa w stosunkach z klientem, dotrzymywanie zobowią-

                                                 
6  S. Krawczyk, Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 124. 
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zań, sprawną komunikację z klientem, pracownikami i przewoźnikami (dostawca-
mi), ciągłe doskonalenie, podnoszenie własnych kwalifikacji, współtworzenie jed-
nolitego, prestiżowego wizerunku firmy, troskę o otoczenie i środowisko naturalne, 
stosowanie i udoskonalanie systemu zarządzania jakością. 
 Rozwój Internetu rozpoczął nowy etap w budowaniu relacji z klientami.  
Z jednej strony dając klientom łatwy dostęp do informacji o firmach działających 
na rynku i możliwość nawiązania kontaktu z nimi. Z drugiej strony znacznie rozsze-
rzając pole rynkowego działania firm. Nie ulega wątpliwości, że Internet tworzy 
świat, w którym nie ma zbędnego oczekiwania, informacja dociera w czasie rze-
czywistym, a dostawa produktu czy realizacja usługi następuje w odpowiedzi na 
zgłoszony popyt. Użytkownicy Internetu cenią sobie brak konieczności wychodze-
nia z domu czy biura, aby dokonać określonych zakupów. Im prostszy jest proces, 
tym wyższy poziom satysfakcji konsumentów. Sieć oferuje możliwości nie wystę-
pujące w innych kanałach dystrybucji, m.in.: całodobowy dostęp, informacje aktu-
alizowane na bieżąco, możliwość porównywania konkurencyjnych ofert, wsparcie 
ze strony firmy online, samoobsługę w wersji online, zindywidualizowana ofertę.7 
 Internet dzięki łatwej dostępności, światowemu zasięgowi i strukturze gwaran-
tującej ciągłość funkcjonowania i możliwość przesyłania informacji stanowi śro-
dowisko do zrealizowania nowych usług i udostępniania ich użytkownikom online. 
W ten sposób rozszerza się klasyczne wyobrażenie o obsłudze klienta do interneto-
wej obsługi klienta. Internet daje możliwości kształtowania w zupełnie nowy spo-
sób relacji z klientem. Ten nowy sposób to przede wszystkim odejście od traktowa-
nia klientów w kategoriach pewnych uśrednionych grup i zwrócenie się w stronę 
indywidualizacji kontaktu poprzez wykorzystanie zgromadzonych w bazach danych 
informacji o potrzebach i preferencjach każdego z nich. O sprawności obsługi de-
cyduje w dużej mierze dostęp do informacji zarówno bezpośrednio przez klientów, 
jak również pracowników firmy, których zadaniem jest udzielanie porad. 
 Podstawowymi elementami w internetowej obsłudze klienta wykorzystywa-
nymi przez przedsiębiorstwa spedycyjne to: wszelkiego rodzaju formularze zwrot-
ne, szablony (np. bazodanowe, zapytania ofertowego, zlecenia transportowego, 
zlecenia importu i eksportu towarów, dokumentacji transportowej, dokumentacji do 
odprawy celnej, do śledzenia drogi przesyłki, upoważnień itp.) umieszczane na 
stronach WWW oraz poczta elektroniczna, serwisy informacyjne, serwisy wyszu-
kiwawcze. Możliwość szybkiego otrzymania informacji zachęca wielu usługobior-
ców do wybrania tej formy jej pozyskiwania. Może to być informacja dotycząca 
cen usług przewozowych, informacja o agencjach celnych, taryfach celnych, prawie 
transportowym, warunkach meteorologicznych itd. Klienci mogą przekazywać 
swoje opinie, życzenia, propozycje ulepszeń pracy spedytora. Formularze umiesz-

                                                 
7  Zob. J. Dyché, CRM relacje z klientami, Helion, Gliwice 2002. 
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czane na stronach WWW dają możliwość w sposób prosty i jednocześnie skuteczny 
uzyskiwania informacji zwrotnej od klientów. 
 Firmy działające w sektorze TSL na rynku polskim w znacznym stopniu wy-
korzystują potencjalne możliwości prezentacji swojej oferty poprzez strony WWW. 
Strony takie są interaktywne, pozwalają na prowadzenie dialogu elektronicznego  
z klientem poprzez umieszczanie szablonów zapytań ofertowych, szablonów zleceń 
transportowych, spedycyjnych, upoważnień, zapytań kierowanych do doradców, 
konsultantów itd., umożliwiając tym samym szybkie zawarcie umowy i szybką jej 
realizację, tym samym czyniąc elektroniczny dialog z klientem dynamicznym na-
rzędziem elastycznego kształtowania i rozwijania współpracy pozwalającym na 
szybkie przekazywanie dwustronnej informacji. 
 
 
Podsumowanie 
 
 Posiadane przez firmę zasoby decydują o skali i zakresie jej działalności oraz 
wpływają na wybór strategii działania. Możliwości finansowe firmy wyznaczają 
między innymi zakres działalności badawczo-rozwojowej, wprowadzanie innowa-
cji, a także rzutują często na jakość świadczonych usług. Firmy o dużych zasobach 
finansowych mogą inwestować w nowoczesny sprzęt i urządzenia oraz zintegrowa-
ne systemy informatyczne niezbędne do świadczenia usług o wysokim poziomie 
jakości dla najbardziej wymagających klientów. Mogą również pozwolić sobie na 
dywersyfikację świadczonych usług, przez co mogą oferować bogatszy pakiet pro-
duktów dla zróżnicowanych np. branżowo klientów. Nowoczesna firma transpor-
towo-spedycyjno-logistyczna powinna charakteryzować się sprawną komunikacją 
zarówno z klientem, jak i wewnątrz firmy, szybkim przepływem informacji i do-
kumentów. W swojej działalności muszą one uwzględnić następujące działania: 
silną orientację na obsługę masowego klienta wymagającą jednocześnie zindywidu-
alizowania oferty, informatyzację jako czynnik przewagi konkurencyjnej, wzrost 
znaczenia sieci informatycznych, Internetu, intranetu, EDI, e-commerce, e-business, 
konkurowanie przez partnerstwo, rozszerzanie oferty usługowej przez skupianie 
przepływu towarów wraz z usługami i strumieniami finansowymi. 
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E-BUSINESS IN THE SECTOR OF TFL  
(TRANSPORT – FORWARDING – LOGISTIC) 

 
 

Summary 
 
 Modern transport-spedition-logistic company should be characterized by efficient 
comunication both external (with the customer) and internal, fast transfer of information 
and documents. They must take into consideration the following actions: strong orienta-
tion on mass customer service, which requires simultaneously individualised offer, 
informatisation as the competetive advantage, growing importance of information net, 
internet, intranet, EDI, e-commerce, e-business, competing through partnership, widen-
ing of the service offer through concentration of the movement of goods together with 
finance streams and services. 
 

Translated by Barbara Kos 
 
 
 


