
RAPORT 
/ 

3 4 i ^VW\\\ 

POWSZECHNE NA POLSKIM RYNKU 
Klienci oczekują od operatorów konkretnych deklaracji odnośnie jako
ści oferowanych usług na etapie negocjowania kontraktu i cyklicznych 

raportów serwisowych w trakcie jego trwania. Tym samym niejako wymu
szają stosowanie wskaźników efektywności i umów SLA. 

TEKST: Marcin Złoch 

E
fektywne zarządzanie prężnymi organiza

cjami biznesowymi wymaga wykorzystania 

nowoczesnych metod. Bez nich trudno 

byłoby „ogarnąć" catość przedsiębiorstwa. 

Jednym ze sposobów usystematyzowania zarzą

dzania są kluczowe wskaźniki efektywności (ang. 

Key Performance Indicators, KPI). Są to - według 

definicji - wskaźniki wydajności lub efektywności, 

stosowane jako mierniki oceny procesu realizacji 

celów organizacji. 

KPI są używane w firmach jako narzędzia kontroli 

do sprawdzania, czy założony cel jest realizowany. Ich 

rolą jest kwantyfikacja stanu wybranego elementu 

w projekcie tak, aby można było ocenić postęp 

i podjąć ewentualną korektę. Dzięki wskaźnikom 

można sprawdzać nie tylko wykonywanie celów 

finansowych (takich jak roczny zysk, obrót czy 

marża), ale również takich celów, jak utrzymanie bądź 

osiągnięcie pewnego poziomu jakości produktu, 

usług, relacji między pracownikami, skuteczność 

wprowadzonych zmian bądź zasad organizacyjnych. 

Według podręczników zarządzania każdy menedżer 

powinien podczas obierania jakiś celów dla firmy 

określić KPI, czyli sposób w jaki będzie sprawdzał 

ich realizację. Często osiągnięcie jakiegoś poziomu 

KPI jest dla firmy celem samym w sobie. Tak dzieje 

się w przypadku, gdy zysk firmy jest używany jako 

miara sprawdzająca zmiany wprowadzone w firmie, 

ale również osiągnięcie określonego zysku może 

być celem firmy na najbliższy rok. Z drugiej strony 

jeśli celem firmy będzie osiągnięcie określonego 

zysku w danym roku, menedżer może używać 

miesięcznych zysków jako KPI dla sprawdzenia, 

czy cel jest realizowany. Oczywiście kluczowe 

wskaźniki efektywności są obecne na co dzień 

także w branży logistycznej. 

- Kluczowe wskaźniki efektywności, zarówno 

te stosowane w procesie zarządczym, jak i w umo

wach z klientami, co do zasady i celu ich stosowania 

sa podobne bez względu na branżę. W procesie 

zarządzania przedsiębiorstwem określane i mierzone 

są kluczowe wskaźniki efektywności na poziomie 

poszczególnych podprocesów, procesów i proce

sów głównych wytwarzania towarów lub usług. 

Dzięki ciągłemu pomiarowi KPI mamy możliwość 

badania poziomu realizacji zakładanych celów. 

Dodatkowa, a może nawet istotniejsza, korzyść 

ze stosowania KPI w procesach zarządczych to 

możliwość szybkiej identyfikacji przyczyn spadku 

efektywności, a także możliwość pomiaru efektów 

udoskonaleń wprowadzonych w zarządzanym 

procesie - informuje Zbigniew Pabian, zastępi a 

dyrektora Międzynarodowego Biznesu I ądowego 

Schenker Sp. z o.o. 

Optymalne procesy 
Paweł Góra, dyrektor operacyjny 1NI I \piow 

zwraca uwagę, ze wskaźniki KPI w branży logistycz

nej, podobnie jak w każdym innym sektorze usług, 

tworzy się dla optymalizacji procesów wewnętrz

nych i zapewnienia jak najlepszej jakości finalnego 

produktu dostarczanego klientowi, 

- Generalnie rzecz ujmując, najważniejsze 

wskaźniki serwisowe pokazują odsetek przesyłek 

dostarczonych do odbiorcy w założonym przez 

operatora i deklarowanym klientom czasie. Dla 

lepszej kontroli nad przebiegiem procesu wzbogaca 

się ich paletę o cały szereg wskaźników pomocni 

czych, pokazujących efektywność i jakość operacji 

PRZYKŁADOWE WSKAŹNIKI KPP 

• liczba zmian terminów dostawy (opóźnień), 
• analiza opóźnień spedytorów, 
• analiza przepływu informacji - od daty otrzymania informacji o zmianie dostawy od dostawcy do 

daty wyjścia informacji do klienta o zmianie, 
• analiza realizacji zamówienia - informacja do klienta o terminie realizacji zamówienia, sprawdzenie 

przed terminem dostawy czy termin będzie dotrzymany, 
• analiza terminów i terminowości w narzędziach wewnętrznych, 
• analiza terminowości realizacji zobowiązań wobec klienta, 
• analiza wprowadzania do systemu zamówień do dostawców przez menedżerów produktu oraz 

ich terminowanie, 
• badanie satysfakcji klienta w czterech aspektach - terminowanie, terminowość, dotrzymywanie 

ustaleń, konsekwencja. 
'wykorzystywane przez Veracomp 
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na poszczególnych etapach ustugi, takich jak m.in.: 

odprawa celna, linehaul, operacje magazynowe 

etc. - wylicza Paweł Góra. 

W nowoczesnym zarządzaniu wykorzystywane 

są także zapisy gwarantujące jakość świadczonych 

usług. Service Level Agreement - SLA - jest to 

umowa utrzymania i systematycznego popra

wiania ustalonego między klientem a usługo

dawcą poziomu jakości usług poprzez stały cykl 

obejmujący: uzgodnienia, monitorowanie usługi 

informatycznej, raportowanie, przegląd osiąganych 

wyników. Usługodawca gwarantuje pod rygorem 

kar finansowych określony poziom usług, np. czas 

dostarczenia przesyłki lub bezawaryjne działanie 

systemu internetowej sprzedaży. W początkach 

funkcjonowania pojęcia SLA umowy tego typu 

zawierane były pomiędzy odrębnymi firmami, 

które współpracowały między sobą, świadcząc 

długotrwałe usługi. Skuteczność takich umów była 

tak wysoka, że szybko przeniknęły one również 

do wnętrza przedsiębiorstw, gdzie wykorzysty

wane są do organizowania współpracy między 

poszczególnymi działami. Wykorzystywanie 

umów SLA pozwala zredukować „przepychanki" 

pomiędzy działami firmy. W wielu organizacjach 

codzienność to ignorowanie e-maili, spychanie 

odpowiedzialności i opóźnienia w wykonywa

niu zadań. W ostatecznym rozrachunku cierpią 

klienci firmy, których nie interesuje tłumaczenie, 

że „w biurze ciągle nie odbierają telefonu". Klienci 

widzą tylko opóźnienia w realizacji zamówień. A to 

często przekłada się na zakończenie współpracy 

z dotychczasowym partnerem. Dzięki umowom 

o standard usługi wiele problemów we współpracy 

między działami organizacji, a także partneram 

biznesowymi, da się rozwiązać. 

- Umowy SLA pozwalają jasno określić oczeki

wania kontrahentówjuż na etapie negocjowania 

umowy. To bardzo ważne. To z kolei oznacza, ze 

parametry określone w SLA mogą dostarczać 

operatorowi wskazówek co do obszarów w pro

cesie wymagających optymalizacji. SLA stanowi 

również podstawę do ustalenia poziomów, na 

których konieczne jest podejmowanie działań 

naprawczych oraz określenia umownych kar 

- przekonuje Paweł Góra. 

Połączone siły 
Specyfika KPI stosowanych w branży operatorów 

logistycznych uwidacznia się na poziomie procesów 

wchodzących w skład realizowanej usługi. 

KONTROLING W ŁAŃCUCHU DOSTAW POPRZEZ 
ZDEFINIOWANE WSKAŹNIKI JAKOŚCI 

1. Wskaźniki jakości KPI powinny być proste, mierzalne, osiągalne (wskazujące odpowiedzialnych za 
ich realizację), zorientowane na osiąganie zaplanowanych celów, przekazywane terminowo zain
teresowanym partnerom łańcucha dostaw; 

2. Wskaźniki jakości KPI powinny być określone dla każdego poziomu firmy (całości firmy, zarządu): 
koszty, zapas, poziom serwisu, departamentu, działu (np. handlowego), poziom serwisu dostawcy, 
koszty logistyczne na dostawcę, miejsca (np. magazynu centralnego), poziom kosztów, koszty 
pickingu, koszty transportu, wypełnienie samochodów itp.; 

3. Przeprowadzanie systematycznej kontroli/przeglądu wskaźników jakości pozwala na szybsze 
wykrycie problemu, wskazanie przyczyn problemu, określenie jego wpływu, sformułowanie planu 
działania, określenie wpływu planowanego działania itd.; 

4. Kontroling powinien być przeprowadzany centralnie przez firmę przy wykorzystaniu technolo
gii informatycznych (np. centralnie przygotowane raporty na podstawie wymagań organizacji 
dostępne w intranecie firmy i na bieżąco uaktualniane, co pozwala na ich standaryzację i uwolnienie 
zasobów firmy); 

5. Wskaźniki jakości KPI wyliczane przez kontroling powinny służyć ocenie i nagradzaniu pracowników 
(np. powinny być wpisywane cele odnośnie KPI do arkuszy oceny okresowej wraz z określonymi 
wagami wpływu tego czynnika na tę ocenę). 

Źródło: Metron Consulting Group 

- W powiązaniu z SLA, który stanowi często 

integralną część umowy z klientem, formuły klu

czowych wskaźników definiowane są wspólnie 

i wyznaczają najistotniejsze z punktu widzenia klienta, 

a także jego klientów, czynniki sukcesu w procesie 

świadczonych usług. Coraz powszechniej w SLA 

stosowane są wskaźniki skonsolidowane, będące 

kompilacją oceny czynników wpływających na 

ocenę jakości realizowanej usługi. Przykładem 

takim może być wskaźnik OTIF (On Time In Fuli), 

PRZYKŁADY KLUCZOWYCH WSKAŹNIKÓW EFEKTYWNOŚCI 

WSKAŹNIKI FINANSOWE 

zyski firmy (miesięczne, roczne), 
przychody, 
marża na sprzedaży, 
zwrot z inwestycji, 
zadłużenie firmy. 

MIARY PO 

zas oczekiwania klienta (czas spędzony w kolejce, czas oczekiwania na 
dostarczenie bądź wydanie towaru etc), 
zadowolenie klienta - liczba skarg złożonych przez klienta, 
liczba spóźnionych dostaw. 

JAKOŚĆ PRODUKTÓW 

liczba wadliwych produktów (losowe wybieranie zaraz po wyprodukowaniu np. 
100 sztuk i sprawdzenie ile z nich jest wadliwych), 
liczba reklamacji, 
procent niewykonanych zadań - liczony względem wszystkich procesów, na 
przykład jako relacja zamówień nie zrealizowanych do wszystkich zamówień, 
dostępność usługi/produktu, 
wartość techniczna produktu - mierzona takimi współczynnikami jak: dostarczanie 
produktu, szybkość odpowiedzi, przyjazny użytkownikowi interfejs. 

Żródlo: Yeracomp 
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WSKI 

prezes zarządu 
Benson Consultants Sp. z o.o. 

W świecie, w którym to odbiorca usług logistycznych stawia warunki i określa standardy 
jakościowe, pierwszym krokiem usługodawcy do wywiązania się z ustalonych zobowiązań 
jest permanentne monitorowanie wskaźników jakości. Nie w taki sposób, jak to bywało 
dawniej, zliczając parametry usług po zakończeniu okresu rozliczającego, ale codziennie 
i na bieżąco. Każdego dnia trzeba znać nie tylko wartości KPI, ale przede wszystkim ten
dencję ich zmienności. Bo tylko taka wiedza daje szansę na reakcję, jeśli sprawy nie idą 
w dobrym kierunku. 
Choćby tylko z tego powodu dziś już nie wystarczą arkusze kalkulacyjne do przetwarzania 
i analizy wielkich ilości danych o strumieniach zleceń, towarów i dokumentów oraz o zakłó
ceniach, błędach i opóźnieniach. Potrzebne są do tego systemy informatyczne. Te bardziej 
zaawansowane potrafią nie tylko aktualizować statystyki KPI w trybie on-line, ale także pre
zentować je w sposób graficzny. Wówczas percepcja wyników jest szybsza i bardziej intu
icyjna a dzięki temu kolejne decyzje dyspozytorów lub opiekunów procesów są obarczone 
mniejszym błędem. 
Dodatkowo, jeśli takie systemy np. przeznaczone dla transportu sprzężone są z GPS, mogą 
identyfikować dojazd pojazdu z towarem do lokalizacji klienta, rejestrować czasy rozła
dunków, załadunków, a dzięki skanerom mobilnym przekazywać do centralnego serwera 
precyzyjne dane potwierdzające kompletność lub braki towarowe w przesyłce. Wszystko 
to automatycznie i bezbłędnie. Uzyskane na tej podstawie wskaźniki jakości pozostaje już 
tylko właściwie wykorzystać. 

obejmujący terminowość dostawy, jej kompletność 

jak i brak uszkodzeń przesyłki. Jeszcze szerszy zakres 

obejmuje wskaźnik DIFOTAI (Delivery In Fuli On Time 

Accurately lnvoiced). Różnorodność stosowanych 

wskaźników oceny ja kości i efektywności świadczo

nych usług wyznacza operatorom kierunki ciągłego 

doskonalenia własnej organizacji i procesów w niej 

zachodzących - przekonuje Zbigniew Pabian. 

Korzyści wynikające z zapisów w SLA dotyczą

cych uzgodnionych KPI są obopólne - odnosi 

je i usługodawca, i usługobiorca. Zdefiniowanie 

oczekiwań w postaci mierników jakościowych na 

etapie przygotowania oferty umożliwia operatorowi 

oszacowanie potrzeb i kosztów dostosowania swoich 

standardowych procesów lub wdrożenia dedyko

wanych rozwiązań w celu osiągnięcia i zapewnienia 

jakości na oczekiwanym poziomie. 

- Dobrze zdefiniowane KPI pozwalają na bieżąco 

monitorować proces od strony jakościowej i kosz

towej, co w przypadku branży transportowej, ale 

nie tylko, jest absolutnie niezbędne do zaprojekto

wania usługi wyróżniającej firmę na tle konkurencji 

i atrakcyjnej dla klientów. To w dzisiejszych czasach 

nie budzi chyba żadnych wątpliwości. Tak naprawdę 

wyzwanie nie sprowadza się do pytania: „czy warto 

mieć KPI's?" ale do tego, jak je zaprojektować, aby 

dawały one rzeczywiste korzyści klientowi i opera

torowi. Będziemy je mieli, jeśli wskaźniki serwisowe 

będą „monitorować" proces w jego kluczowych 

punktach, a wskaźniki kosztowe będą odnosiły się 

do rzeczywistych źródeł generowania kosztów 

składowych usługi - zauważa Paweł Góra. 

Cztery atrybuty 
Barbara Jędrychowska, dyrektor logistyki zaj

mującej się dystrybucją komponentów i urządzeń 

teleinformatycznych firmy Veracomp SA, informuje, 

że na przestrzeni 20 lat funkcjonowania Veracomp 

na rynku dział logistyki wypracował pewne zasady 

i standardy, które pozwalają na sprawne zarządzanie 

wszelkimi zamówieniami i przesyłkami. SLA, czyli 

uzgodnione standardy obsługi, to esencja branży 

informatycznej - termin ten został wymyślony wła

śnie w IT Standardy SLA Veracomp realizowane są 

poprzez cztery atrybuty: terminowość, terminowanie, 

przewidywalność i dostępność. 

- Stosowanym przez nas miernikiem perfekcyj

nego zamówienia jest wskaźnik OTIF: on time, in-full, 

error-free, czyli na czas, kompletnie i bezbłędnie. 

Terminowość oznacza, że realizujemy zamówienia 

w wymaganym przez klienta czasie, zachowujemy 

przewidywalność w tym zakresie. Mierzymy wszelkie 

odchylenia na plus i minus, czyli te dostawy, które są 

zbyt wcześnie lub docierają z opóźnieniem. Z kolei 

terminowanie oznacza dla naszych kontrahentów, 

ze na każdym etapie realizacji zamówienia otrzymują 

oni następujące informacje: potwierdzenie wpłynię

cia zamówienia, informację o przyjęciu zamówienia 

i terminie realizacji, powiadomienia w przypadku 

jakiejkolwiek zmiany w realizacji, a także informacje 

z podaniem numeru przesyłki, numery seryjne 

wysyłanych urządzeń i wszelkie dodatkowe dane, 

których klient oczekuje na tym etapie. Przewidywal

ność dla naszych klientów oznacza, że wiedzą, jakich 

informacji i kiedy mogą się spodziewać w obszarze 

realizacji zamówień. Natomiast w kwestii dostępno

ści stosujemy kategoryzację na produkty będące 

w ciągłej sprzedaży - tu występują dzienne statystyki 

dostępności, a także na produkty sprowadzane na 

zamówienie z deklarowanym czasem dostępności 

przez producenta, co jest przez nas monitorowane 

- informuje Barbara Jędrychowska. 

Konkretne deklaracje 
KPI są jednym ze sposobów poprawy jakości 

obsługi, ale bardzo ważna jest również motywacja 

pracowników i pełne zrozumienie potrzeb klientów. 

Ciągły pomiar KPI pozwala na podejmowanie decyzji 

dotyczących wyboru dostawców i na optymaliza

cję całego procesu zamówienia klienta. Dzięki tym 

wskaźnikom można mierzyć odchylenia i zyskać 

wiedzę o tym, w których obszarach i na jakich 

etapach należy wprowadzić poprawki. Zapewne 

dlatego zarządzanie z wykorzystaniem KPI i SLA jest 

powszechną praktyką na naszym rynku. 

- Zdecydowanie polscy menedżerowie wyko

rzystują koncepcje KPI i SLA. To, co różnicuje firmy, to 

ilość wskaźników i niuanse dotyczące sposobu ich 

definiowania. Firmy nie mają tak naprawdę innego 

wyjścia - klienci oczekują od operatorów konkret

nych deklaracji odnośnie jakości oferowanych usług 

na etapie negocjowania kontraktu i cyklicznych 

raportów serwisowych w trakcie jego trwania. 

Z drugiej strony - w obowiązującym dzisiaj w tej 

branży „procesowym" podejściu do zarządzania 

biznesem nie można funkcjonować bez KPI i SLA 

- twierdzi Paweł Góra. • 
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