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Politechnika Opolska1

SYSTEMY INFORMATYCZNE
YWANIE PROBLEMÓW FUNKCJONALNYCH

SPORTOWO-SPEDYCYJNYCH –

Streszczenie

Podniesienie -
w stosowaniem ,

w postaci systemów informatycznych
oraz zapewnienia
Nowoczesne systemy informatyczne
wsparcie w usp

tyzacji powtarzalnych czyn-
ó-

transportowo-spedycyjne systemy k-

Celem wu systemów informatycznych na niwelowanie 
problemów funkcjonalnych transportowo-spedycyjnej.

systemy in o-
blemy funkcjonalne.

1 Wy Logistyki, Katedra Logistyki. 
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Wprowadzenie

informatycznych Ich w
strony n-

, a z drugiej strony poprzez ro-
adekwatnych systemów informatycznych 

pozwala na ograniczenie 

a-
tyczne, , a

.

1. Rola i znaczenie systemów informatycznych

e-
snej logistyce, odgrywa logistyka we wspó

a p
–
–
– d ( - cki 2010).

kategoria. L to w pewnym sensie specyficzna logistyka dystrybucji, 
pracy k-

turalnej, technologicznej, transportowej itp. Logistyka dystrybucji, stosowana naj-
pierw i przede wszystkim w sferze produkcji, coraz doskonalej wykazuje y-

y-

y-
obszary:

,
,

(http://www.logistyka.net.pl/).
a-

gana r

planistyczne (prognozowanie zapotrzebowania),

klienta),
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odbiorców, dostawców, us (Majewski
2002).

T bez sprawnie 
i-

stycznego bez wykorzystania nowocze o-
e-

nej i rozwoju 
2009).

u-
je logistyki oraz kompetencje w zakresie organi-

ania procesami logistycznymi (Kuli 2014). Ponadto syste-
my informaty

anych w procesach 
decyzyjnych (Adamczewski 2003).

, temów informatycznych 
w

a-
e-

s
realizacji procesów, a co za tym idzie podniesienie

o-

uzyskania przewagi konkurencyjnej, utrzyman

2012).

2.
-spedycyjnych

- szereg systemów 
systemy 

dobierane ych podmiotów, ale z 
w o-
rzystywanych systemów i aplikacji z-
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Proste systemy biurowe, j y r-
,

i-
kstu, arkusze kalkulacyjne, 

o-

mo
na: programy kadrowo- kierowców

Programy kadrowo- , jak np. , to oprogramowanie dostar-
czane na rynek polski rzeznaczone jest dla 

i-

ewidencja pracowników, rozliczanie czasu pracy, nalicza-
aporty i zestawienia.

o-
wych, jak np. TachoSpeed, to aplikacja pozwala na wprowadzanie danych 

dokumentowym oraz odczyt danych z kart chipowych kierowców, r-

wygenerowanie raportów na temat czasu pracy kierowców, przerw czy odpoczyn-
ków. R nie naruszenia przepisów wraz z wyliczo-

nadliczbowych, e noclegów oraz diet kierowców. Analiza czasu 
o-

metrów i czasu

i-
, lub o-

o ich przekroczeniu. Na rysunku 1 przedstawiono okno dialogowe TachoSpeed 
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Rys. 1. TachoSpeed – zestawienie czasu pracy kierowcy

(http://technospeed/).

rysunku 1, program pozwala na raportowanie wszyst-
,
kimi i rozliczenia prowa-

dzone w az kontrola stanu pojazdów.
System

dach elektronicznych .

paliwowych oraz innych czujników. Na rysunku 2 przedstawiono okno dialogowe 
m

pojazdu zobrazowane na interaktywnej mapie.

Rys. 2. Monitoring GPS programu ActiveGPS
(http://activeo.pl).

monitoring GPS, kontrola pali-
wowa, zebranych podczas pracy programu oraz 
przedstawieniu ich w formie graficznej, m , m e-
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dzenie czasu pracy kierowców oraz pojazdu pozwala na odczyt danych z tachografu 
i przedstawienie danych w formie graficznej wykresu. 

Mimo
kierowców,
i
Przede wszystkim brak w nim funkcji p

klientów i kontaktów. Posiadanie informacji na temat tras, 
z-

ransportowo-spedycyjnym, jednak
informacyjno-

transportowe. Timo ,
a

Ogromna o-
,

wyszu-
d-
n-
a-

’em. Ofe-
& Cargo, w skrócie TC, m

N

u

o-

:
elimi-

nowaniu z obrotu firm nierzetelnych. 

indeks europejskich firm transportowych.

Truck &

n-
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i pozycji , czy 

po-
mowane oprogramowanie TMS, szczególnie w nie-

wielkich firmach transportowych,
& Cargo wsparta po-

r-

,

-

-
lub wymaga wy-

konywania dodatk , jak np. eksport danych z jednego programu do 

a-
c magazynów.

na rynku transportowo-spedycyjnym a-
. Obecnie wysoka konku-

,
Czynnikiem funkcjonowanie przedsi

jest spadek o-
duj powstanie rynku pracy, na w-

d-

y-

utrz ,
n-

SL o-
pomimo do-

brego u informacji w relacji – a-
ywu informacji na polu 
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dyspozytor – a-

jego bezpro-
blemowego wykonania.

Znacznym problemem, z jakim , jest gospodar-
co prawda nie stanowi priorytetu w firmach trans-

portowo-spedycyjnych, o-
problemy

uzyskania przewagi konkurencyjnej, z-

Wyszczególnione problemy funkcjonalne y w tabeli 1.

Tabela 1

Proble -spedycyjnych oraz ich skutki

Problem funkcjonalny Objawy

kierowców
1.

transportowych.
2. szkoleniem nowych kierowców, którzy 

w

3. y-
nagrodzeniami.

4. Spadek kwalifikacji kierowców. 
a-

cji na kierunku dyspozy-
tor-kierowca

1.
2.
3.

Brak odpowiedniej go-
spodarki magazynowej

1. Wzrost kosztów magazynowych poprzez nieoptymalne wy-
korzystanie powierzchni.

2. n-
ku.

3. o-

Niejednolity system 
informatyczny

1. Pogorszony 
2.
3.

biorstwa.
4.

(Szarata 2016).

Pierwszy z wymienionych w tabeli 1 problemów,
kierowców, nie jest y e

problemy 
zmiany w systemie zarz dzania.
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Podsumowanie

a-
i-

Transport, , reaguje bardzo szybko na 
y-
a-

1/3 generowanych kosztów. Jednak od niedawna notuje 

,
nie wiadomo, , jed
dla rynku transportowego. 

a-
-spedycyjnej.

W w
sprawny o-

Uzy-
skany w badaniach obraz u informacji jest przyzwoity, aczkolwiek wyma-

systemy informatyczne pokrywa
wszystkie aspekty ich , a w nich zawarte prowadz do

o-

pracowników. Zaobse l-
gicznych dla wykonywani
informatycznych w kontaktach kierowca – dyspozytor. 

problemów funkcjonalnych: problemów 
przeds -spedycyjnych a-

zintegrowany 
system informatyczny.
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INFORMATION SYSTEMS IN FUNCTIONAL TROUBLESHOOTING OF
ENTERPRISES TRANSPORT-FORWARDING – RESEARCH RESULTS

Summary

Improving the quality of services in the transport-forwarding is associated largely 
with the use of modern methods of management, necessary adaptations to these tools in 
the form of systems and to provide reliable information to customers at every stage of 
execution services. Modern systems management support are a considerable assist in 
streamlining processes in the enterprise, enhance information flow, reduce the possibil-
ity of error and reduce the operation time and relieve human by automating repetitive 
tasks, which in turn translates into the quality of services provided. The publication 
discusses the role and importance of information systems in logistics services and on the 
basis of the most frequently used by enterprises freight forwarding information systems, 
taking into account functional problems occurring in the industry.

This article aims to analyze the impact of information systems on eliminating 
functional problems enterprises in the transport and shipping.
Keywords: information systems, logistics, transportation, shipping, operational problems.


