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zyskiwanie danych, ich gromadzenie i przetwarzanie w celu nadania 

-
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Typowy system logistyczny ma do czynienia z szerokim zakresem wy-

 
 

 „POLONUS” w Warszawie S.A.
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zamówienia klientów/powrotne

produkcja
zapasy

Dane zewnętrzne:

Dane wewnętrzne:

Baza danych
Harmonogramowanie produkcji
Planowanie zapotrzebowania
materiałowego
Planowanie sprzedaży
i marketingu

Funkcja koordynacji

Status zamówienia
Dostępność zamówienia:
produkty, lokalizacja
Status ładunków powrotnych

Funkcja komunikacji
(obsługi klienta)

Zarządzanie magazynowaniem
Programowanie popytu
Planowanie strategiczne

Funkcja danych

Poziomy obsługi klienta
Wykonanie sprzedaży
Realizacja przewozów
Funkcjonowanie systemu

Funkcja sterowania

                             
  Dane 

Po o enie taboru  
i adunku GPS 

MAGAZYNOWANIE PRODUKCJA

TRANSPORT 

  Dane Dokumenty 
papierowe 

Dane o towarze 
AI 

Klienci  
i partnerzy 

EDI  

 Dane 

Banki danych i serwisy 
informacyjne 

SIECI TELEINFORMATYCZNE  KLIENT 

  Dane 

Wyniki bada   
marketingowych 

MIS 

LOGISTYCZNY 
SYSTEM  

INFORMACJI 

DECYZJE  
I  

STEROWANIE 

  Dane 

1) dane wprowadzone do jednego z podsys-

2) 

dostaw przedstawia rysunek 2.

odpowiednie decyzje w celu koordynowania 

mi systemu logistycznego dla realizowania 

). Zbudowany jest on na podobnej 

biorstwo z rynkiem.
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uzyskiwania, gromadzenia, interpretowania i przetwarzania. Sprawny 

 to 

 

 

 

 

tabliczek przystankowych,

 

nych dla stanowiska,
 

w komunikacji autobusowej.

nie pracy kierowcy i pojazdu, wystawiania i wydrukowania kart dro-

danych podstawowych, takich jak: numer ewidencyjny i rejestracyjny, 

System odpowiedzialny jest za:
 

w zbiorniku, 
 

 

 – klimatyzacji,
 –

 –
 

 ,
 

 

 to hurtownia danych; pozwala na prowa-

ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych, naliczania 
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 to system sieci bezprzewodowych na terenie Dworca 

 jest programem do tworzenia kopii za-

plikacji i archiwizacji danych.

. 

stanowi naturalne zaplecze logistyczne do prowadzenia takiej komu-

dedykowanych do wykonywania tej komunikacji.

przewozowych, a to z kolei prowadzi do wzajemnego wyniszczania, 

wzajemnego wyniszczenia.
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wypoczynkowych,
 

turystycznych,
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