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Abstract 

În această lucrare am cercetat aspectele teoretice și practice legate de SSD 

colaborative bazate pe tehnologii Web, pentru activitatea de management și în special 

SSD pentru managementul lanțului logistic. Am identificat, de asemenea, care sunt 

cele mai eficiente instrumente IT utilizate de către aplicațiile pentru SCM existente pe 

piață. O altă direcție de cercetare a constat în identificarea modului în care 

tehnologiile și standardele IT pot sprijini rezolvarea problemelor complexe din lanțul 

logistic. Rezultatele acestor cercetări au fost folosite pentru proiectarea și 

implementarea unui prototip eSCM pentru asistarea deciziilor colaborative în lanțul 

logistic. Acesta a fost implementat și dezvoltat pentru un lanț logistic al unei firme de 

producție cu rezultate bune: reducerea costurilor, creşterea nivelului  de service la 

client și creșterea vânzărilor. 

 

Cuvinte cheie 

Sistem suport de decizie, SSD colaborativ, lanț logistic, rețele virtuale private, standarde de 

integrare B2B, e-business, SOA, eSCM, agile unified process. 
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Introducere  

Globalizarea, intensificarea competiției și creșterea așteptărilor clienților au dus la 

căutarea de noi metode de management care să permită companiilor să reziste pe 

piață. Din acest motiv, firmele s-au orientat spre managementul lanțului logistic ca o 

sursă de creștere a eficienței și câștigare a avantajului competitiv. Capacitatea de a 

crea avantaj competitiv depinde de abilitatea de a identifica resurse în lanțul logistic și 

de a colabora cu partenerii de afaceri pentru exploatarea acestora. Explozia 

tehnologiei informației și a Internetului a permis dezvoltarea afacerilor electronice și a 

aplicațiilor destinate gestionării proceselor de afaceri din lanțul logistic. Aceste 

aplicații sunt bazate pe tehnologii Web și includ concepte de afaceri și instrumente de 

asistare a deciziei manageriale care împreună exploatează resursele și competențele 

din lanțul logistic pentru a satisface cererea în timp real. Sistemele ERP integrează 

funcţiile interne ale companiei dar nu răspund la întrebarea ce trebuie fabricat, unde, 

când şi de către cine. Aceste răspunsuri le furnizează sistemele suport de decizie 

pentru managementul lanțului logistic. 

Aplicațiile pentru SCM existente sunt destinate în special firmelor mari și necesită 

resurse consistente pentru achiziția și implementarea lor. Din acest motiv, ne-am 

propus crearea unui prototip care să furnizeze un model pentru eficientizarea 

afacerilor pentru firmele mici și mijlocii, să fie accesibil ca preț și ușor de 

implementat, fiind bazat pe tehnologii Web. Obiectivul cercetării  din această lucrare 

este proiectarea unui prototip SSD colaborativ pentru SCM care să asigure colaborare 

în timp real cu partenerii lanțului logistic, pentru eficientizarea afacerilor, reducerea 

costurilor, respectiv creșterea vânzărilor. Un alt obiectiv este crearea unui lanț virtual 

care să asigure vizibilitate asupra tuturor activităților desfășurate în lanț, conectarea 

permanentă a partenerilor pentru a coordona și sincroniza toate procesele de afaceri. 

SSD pentru SCM va asigura flexibilitate și agilitate pentru a lua decizii în colaborare 

cu partenerii de afaceri, cu scopul adaptării în timp real la schimbările din piață și la 

cererea clienților. Astfel, se vor lua decizii optime pentru a câștiga un avantaj 

competitiv și a maximiza profitul. Prototipul va necesita investiții acceptabile în 

tehnologie pentru a permite achiziția și implementarea acestuia de către firme mici și 

mijlocii. 

 Teza este formată din două părţi: o parte teoretică legată de SSD colaborative pentru 

SCM și o parte practică ce prezintă o viziune proprie asupra SSD pentru 

managementul lanţului logistic. Primele patru capitole detaliază aspectele teoretice 
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necesare construirii unui SSD colaborativ pentru SCM: aspectele teoretice legate de 

SSD colaborative, problemele economice legate de lanţul logistic, tehnologia 

informatică necesară, combinarea tehnicilor de management cu noile tehnologii Web 

pentru a optimiza procesele din lanţul logistic, integrarea cu partenerii la nivel de 

procese de afaceri, instrumente informatice disponibile şi strategiile de integrare şi 

colaborare folosite în prezent.  În capitolele cinci, şase şi şapte prezentăm o viziune 

proprie asupra aplicaţiilor SCM prin expunerea modului de proiectare şi implementare 

al unui prototip eSCM destinat firmelor mici şi mijlocii.  

 

Partea întâi. Aspecte teoretice privind SSD colaborative pentru 

management 

Capitolul 1. Sisteme suport de decizie clasice şi  colaborative 

 

Capitolul întâi descrie teoria și practica legată de sistemele suport de decizie clasice și  

colaborative: definire, clasificare, caracteristici, evoluția SSD şi problemele 

decizionale pe care le rezolvă. În continuare am prezentat arhitectura SSD, etapele 

care trebuie parcurse pentru construirea SSD și tehnologiile utilizate. Sistemele suport 

de decizie colaborative constituie o clasă specială de SSD bazată pe comunicații care 

permit luarea deciziilor prin cooperare între participanții la procesul decizional. 

Luarea deciziilor în cazul lanțurilor logistice este limitată de faptul că informațiile necesare nu 

sunt disponibile la momentul potrivit, de la partenerii de afaceri,  în formatul necesar sau nu 

există resursele pentru a implementa cele mai adecvate soluții. Numeroase decizii trebuie 

luate împreună cu partenerii de afaceri și nu există un cadru pentru colaborarea cu aceștia. 

Pentru atenuarea limitelor prezentate anterior, au fost elaborate o serie de metode, 

tehnici şi instrumente informatice de asistare a deciziilor: ordonarea şi eficientizarea 

întâlnirilor decizionale, facilitarea comunicării între participanţii la luarea deciziilor 

folosind diagramele de influenţă şi arborii decizionali, analiza on-line a datelor şi 

extragerea informaţiilor şi cunoştinţelor relevante stocate în sistemele informatice ale 

firmei, folosind tehnici de depozitare a datelor (Data Warehousing), prelucrarea 

analitică on-line (OLAP) şi Data Mining, tehnici de simulare (analize de tip „What 



6 
 

if”), optimizare, tehnici de inteligenţă artificială: sisteme expert, reţele neuronale 

artificiale, algoritmi genetici etc. 

Considerăm că în prezent sunt foarte utile sistemele de asistare a deciziilor 

organizaţionale deoarece este necesară luarea deciziilor împreună cu partenerii de 

afaceri, folosind date din cadrul sistemelor informatice ale acestora. Din acest motiv, 

în cadrul lucrării studiem SSD colaborative bazate pe Web pentru managementul 

lanțului logistic. Aplicațiile destinate SCM au ca scop optimizarea lanțului valoric 

pentru un lanț logistic compus din mai multe firme ce colaborează pentru satisfacerea 

cererii finale. Scopul SSD colaborative pentru SCM este de a adăuga valoare în întreg 

lanțul logistic prin colaborarea cu partenerii de afaceri cu scopul satisfacerii cererii și 

creșterii profitului. Aceasta se poate realiza doar prin luarea deciziei adecvate în 

fiecare fază a activităților din lanțul logistic:  producție, aprovizionare, desfacere, 

planificare etc.  

 

Figura 1. Lanţul logistic integrat 
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Capitolul 2. Stadiul actual al cercetărilor ştiinţifice în domeniul 

aplicațiilor web pentru SCM 

 

Capitolul doi prezintă stadiul cunoștințelor în domeniul SCM, etapele construirii unei  

 infrastructuri a lanţului logistic precum şi tehnologia care a stat la baza realizării 

aplicaţiilor pentru SCM. În ultima parte a capitolului sunt descrise succint cele mai 

utilizate aplicaţii SCM existente pe piaţă cu facilităţile oferite de fiecare dintre 

acestea.  

Lanţul logistic cuprinde toate organizaţiile şi activităţile asociate cu fluxul şi transfor- 

marea bunurilor din stadiul de materii prime, până la clientul final, precum şi fluxurile 

de informaţii asociate. Materialele şi informaţiile se deplasează în sens ascendent şi 

descendent în lanţul logistic (Handfield, 2002). Managementul lanţului logistic 

presupune integrarea şi managementul organizaţiilor şi activităţilor prin relaţii de 

cooperare între companii, procese eficiente de afaceri şi partajarea informaţiilor 

pentru a crea sisteme valorice performante, care asigură organizaţiilor membre un 

puternic avantaj competitiv. În cazul unei firme individuale sunt incluse in lanțul 

logistic atât reţeaua ei din amonte cât şi canalul de distribuţie din aval. SCM implică 

gestionarea sistemelor informaţionale, a aprovizionării, sourcing-ului, programarea 

producţiei, procesarea comenzilor, managementul stocurilor, depozitarea, service-ul la 

clienţi, aranjarea ambalajelor şi materialelor după vânzare. Sistemul valoric este o 

serie conectată de organizaţii, resurse, fluxuri de cunoştinţe implicate în crearea şi 

livrarea valorii clienţilor finali.  

 

În opinia majorităţii specialiştilor în managementul lanţului logistic, pentru a construi 

o infrastructură a lanţului logistic, trebuie parcurse o serie de etape (Handfield, 2002): 

reprezentarea proceselor, integrarea internă între funcţiile companiei, colaborarea cu 

furnizorii şi clienţii, integrare B2B, automatizarea operațiilor și proceselor şi 

optimizarea acestora. Tehnologiile care facilitează transmiterea documentelor pentru 

fluidizarea proceselor SC sunt tehnologiile Internet, EDI şi standardele pentru 

schimbul de date în cadrul colaborării B2B precum RosettaNet, BizTalk, OAG şi 

ebXML. SCM funcționează în majoritatea cazurilor prin rețele virtuale private (VPN).  
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Capitolul 3.  Aspecte tehnico-economice ale procesului decizional in 

lanțul logistic 

 

Capitolul trei detaliază aspectele tehnico-economice care apar în procesul decizional 

din lanțul logistic. Acestea sunt numeroase şi complexe şi se referă la configurarea 

reţelei de distribuţie, gestiunea stocului, relaţiile cu furnizorii şi parteneriatele 

strategice, importanţa informaţiei, e-procurement, logistica globală, managementul 

riscului, dezvoltarea colaborativă a produselor şi serviciilor, stabilirea preţurilor etc.  

Abordările actuale în ceea ce priveşte managementul lanțului logistic, procesele 

decizionale și automatizarea activităţilor din lanţul logistic cu ajutorul tehnologiilor 

Web au în vedere două probleme principale:  

- aspectele economice: trebuie analizate permanent pentru a cunoaşte în detaliu 

toate procesele ce au loc pe piaţă şi toate schimbările apărute la nivel de cerere şi 

ofertă 

- aspectele tehnologice: urmăresc folosirea celor mai adecvate şi mai noi 

instrumente IT disponibile şi implementarea lor într-un mod cât mai eficient 

pentru a optimiza activităţile economice desfăşurate în lanţul logistic şi a facilita 

colaborarea între parteneri pentru luarea celor mai bune decizii.  

Problemele economice pot fi rezolvate prin crearea unui model comun de funcționare 

pentru întregul lanț logistic și prin standardizarea proceselor, produselor și operațiilor. 

Strategii precum push, pull, amânarea diferențierii permit o adaptare mai bună la 

cerere.   

Considerăm că prin folosirea aplicațiilor SCM bazate pe Web, se creează o bază largă 

de cunoștințe și date pentru rețeaua logistică. Aceasta permite luarea unor decizii care 

să rezolve problemele economice descrise în acest capitol.  
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Capitolul 4.   Configurarea, organizarea şi planificarea lanţului  

logistic  
 

Capitolul patru sintetizează metodele folosite pentru configurarea, organizarea, 

planificarea și execuția lanțului logistic și aplicațiile bazate pe Web care gestionează 

aceste activități. Aceste aplicaţii trebuie conectate la aplicaţia SCM pentru a oferi 

informaţii detaliate despre procesele şi resursele gestionate şi a furniza o imagine de 

ansamblu în timp util asupra fluxurilor de materiale şi informaţii din întreaga reţea 

logistică. 

Considerăm că principalul obiectiv al managementului lanțului logistic îl reprezintă 

furnizarea produselor și serviciilor în conformitate cu cerinţele consumatorilor şi 

utilizatorilor, în mod cât mai eficient. Se urmăreşte furnizarea cât mai multor utilități 

sau valoare adăugată pentru client, la un cost cât mai mic, astfel încât nivelul 

satisfacerii nevoilor consumatorului sau utilizatorului să fie cât mai ridicat. 

Optimizarea fazelor activităților din lanțul logistic, în mod independent, nu conduce în 

mod automat la optimizarea întregului lanț. Optimizarea ansamblului este mult mai 

dificilă. Ca și criteriu de optimizare se folosește conceptul de cost total. Optimizarea 

prin minimizarea costului global este necesară pentru eficientizarea activității dar nu 

este suficientă. Abordarea prin intermediul costului global, a fost înlocuită de 

abordarea bazată pe profitul global. Acesta se concentrează pe nevoile clienţilor care 

trebuie satisfăcute pentru a furniza plus valoare clientului și a maximiza vânzările și 

pe reducerea costurilor globale ale rețelei logistice. S-au folosit câteva modele pentru 

reprezentarea activităților și gestionarea lanțurilor logistice: Supply-Chain Operations 

Reference Model (SCOR), Modelul SCM propus de Global Supply Chain Forum 

(GSCF), The Supply Chain Best Practices Framework etc. 

Construirea unui lanţ logistic eficient implică proiectarea unui lanț logistic 

configurabil  care se adaptează eficient mediului său și este necesar în condițiile 

schimbărilor rapide de pe piață și globalizării. Optimizarea lanţurilor logistice 

demarează  cu optimizarea resurselor productive pentru a distribui produsele cât mai 

eficient posibil. Managementul resurselor productive constă în planificarea şi 

controlul lor: proiectarea, materialele, munca, cheltuielile fără de care procesele nu 

pot funcţiona eficient ceea ce duce la scăderea profitabilităţii şi destrămarea reţelei. 

Producţia impune folosirea de aplicaţii precum MRP (Material Requirement Planning) 

şi ERP (Enterprise Resource Planning) pentru calcularea planificării materialelor, 

planificarea şi controlul activităţilor şi pentru integrarea funcţiilor afacerii (Walker, 
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2005). Comerţul colaborativ al produselor (Collaborative Product Commerce) conţine 

un grup de aplicaţii care permit proiectarea şi fabricarea produselor, managementul 

colaborativ al ciclului de viaţă a produselor. Instrumente asociate cu CPC sunt 

următoarele: instrumente CAE/CAM (Computer Aided Engineering/Manufacturing), 

CAD(Computer Aided Design), CRM, CSM – Component and Supplier Management, 

DCS (Design Collaboration Software) şi PDM/PLM (Product Design/Lifecycle 

Management). Sistemele avansate de producţie şi programare APS – Advances 

Planning and Scheduling au ca obiect tratarea constrângerilor din fabrică şi 

optimizarea, sincronizarea, programarea cererii cu capacitatea de producţie a 

producătorilor din lanţul logistic (Heinrich, 2002). Pentru ca sistemul de planificare a 

lanţului logistic să funcţioneze, sunt necesare: date exacte, planificarea pe plan 

strategic, tactic şi operaţional, tehnici de optimizare, managementul programelor de 

producţie şi CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment). Relaţiile 

cu partenerii lanţului logistic sunt gestionate folosind aplicaţii specializate precum: 

SRM (Supplier Relationship  Management), CRM (Customer Relationship 

Management) şi LRM (Logistic Resource Management).  

 
 

 

Partea a doua. O abordare proprie a SSD colaborative 

 pentru management 

Capitolul 5. Aplicaţiile eSCM. Framework și arhitectură generică 

 

Capitolul cinci descrie cadrul generic al aplicaţiei eSCM, tehnologiile necesare pentru 

colaborarea interorganizațională şi integrarea sistemelor informatice ale companiilor 

partenere, în cadrul acestei aplicaţii.    

Sistemele ERP ale partenerilor din lanțul logistic trebuie să fie conectate la aplicația 

SCM prin intermediul componentelor de tip middleware. În lanțul logistic, integrarea 

se realizează la diverse nivele: integrarea la nivel de servicii conectează toate 

aplicaţiile și furnizează un singur punct de acces utilizatorului, integrarea proceselor 

de afaceri, integrarea fluxurilor de lucru pe baza cărora datele sunt transmise în timpul 

procesării, integrarea aplicațiilor similare care comunică între ele, integrarea 

informațiilor complementare pentru a furniza o imagine de ansamblu asupra lanțului 

logistic şi control asupra informațiilor. Considerăm că firmele din reţeaua logistică 
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trebuie să aibă posibilitatea să aleagă nivelul de integrare dorit, care va determina şi 

cantitatea de informaţii, resurse şi beneficii partajate cu partenerii de afaceri. Aplicaţia 

eSCM proiectată în această lucrare permite firmelor să opteze pentru nivelul de 

integrare dorit în lanţul valoric asigurând astfel flexibilitate şi agilitate membrilor 

lanţului şi întregii reţele în ansamblu.  

 

Considerăm că proiectarea și realizarea unei aplicații eSCM implică cunoștințe 

multidisciplinare și colaborarea cu partenerii din lanțul logistic în toate fazele 

dezvoltării sale. Pentru ca prototipul eSCM să funcționeze eficient, este necesar ca 

arhitectura rețelei logistice și modelul proceselor de afaceri să fie proiectate la toate 

nivelele: strategic, tactic și operațional. De asemenea, se va opta pentru acele 

tehnologii Web care asigura comunicarea în timp real și furnizarea informației 

necesare în nodul potrivit, la momentul potrivit astfel încât cererea să fie satisfăcută 

cât mai rapid şi mai eficient. Arhitectura generală a aplicației este reprezentată în 

figura 2. 

Figura 2. Arhitectura generală eSCM 
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Capitolul 6. Instrumente necesare pentru realizarea aplicației eSCM

  

Capitolul şase prezintă instrumentele specifice sistemelor suport de decizie clasice și 

colaborative precum și tehnologiile Web care pot fi folosite pentru configurarea, 

gestionarea şi coordonarea tuturor proceselor din lanţul logistic într-un mod eficient 

pentru satisfacerea cererii şi creşterea nivelului de service la client. 

Infrastructura IT poate sprijini colaborarea și integrarea proceselor de afaceri între  

firmele partenere la mai multe nivele:  

- sisteme IT independente 

- integrare internă între funcțiile firmelor 

- integrarea în întregul lanţ logistic.  

 Datele colectate de către sistemele informatice ale firmei trebuie analizate şi 

reprezentate de către DSS în luarea deciziei. Există două moduri de analiză a datelor: 

1. Folosind instrumente de analiză a afacerilor generale care folosesc datele extrase 

din sistemele ERP şi alte sisteme. Aceste sisteme folosesc următoarele tehnici 

(Simchi-Levi et al, 2008): interogări, analize statistice, data mining, procesarea 

analitică online (OLAP) 

2. Folosind DSS care furnizează interfeţe speciale ce afişează rapoarte legate de 

probleme specifice de exemplu folosirea GIS şi managementul scenariilor. Aceste 

DSS conţin instrumente analitice şi cunoştinţe despre problemele ce trebuie 

rezolvate care vor fi folosite pentru a găsi soluţii eficiente. Facilitățile de analiză 

folosite de aceste instrumente sunt: calculaţiile, simularea, inteligenţa artificială 

(agenţii inteligenţi, sistemele expert, modele şi algoritmi) etc.  

Arhitectura orientată spre servicii împreună cu BPM sprijină dezvoltarea eficientă a 

aplicațiilor pentru SCM. BPM presupune previziunea, definirea unui proces fix și 

implementarea procesului pentru automatizarea acestuia. Deși sprijină organizarea 

mai bună a proceselor în lanțul logistic, procesele structurate BPM sunt prea rigide 

pentru rețelele logistice dinamice (Ghilic-Micu et al, 2010).  Mediul colaborativ al 

lanțurilor logistice și al proceselor incluse în acestea, implică folosirea experienței și 

expertizei umane, deci necesită folosirea Case Management. Acesta sprijină 

implementarea unor modele mai adecvate pentru SCM și mai eficiente care se 

bazează pe cunoștințe nestructurate.  

Sistemele multiagent pot fi dezvoltate pentru SCM pentru e-procurement, 

managementul evenimentelor, managementul resurselor, comerț, optimizare, operații 
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în timp real, modelarea proceselor lanțului logistic în mediu dinamic, coordonare, 

planificare, producție etc. 

În opinia noastră, o abordare în paralel a tehnologiilor şi a metodelor de management  

colaborative pentru SCM este mai adecvată deoarece în fiecare nod al lanţului logistic  

și în fiecare fază a proceselor din rețeaua logistică există probleme legate de 

implementarea tehnică a instrumentelor IT și de modul de folosire a metodelor și 

strategiilor de management. Tehnologiile IT și metodele de management a proceselor 

din rețeaua logistică trebuie proiectate și combinate astfel încât să se partajeze 

informațiile potrivite pentru compania care are nevoie de ele, în cantitatea 

corespunzătoare pentru a sprijini luarea deciziilor corecte. Scopul acestor decizii este 

maximizarea profitului, iar evaluarea efectelor lor se realizează prin măsurarea valorii 

adăugate în plus pentru client la fiecare nivel al reţelei logistice.  

 

Capitolul 7. Construirea unui prototip de SSD colaborativ pentru 

SCM  

 

În capitolul șapte, prezentăm un prototip eSCM şi un studiu de caz privind 

implementarea acestuia. Ca metodă de proiectare folosim proiectarea agilă care 

presupune realizarea mai multor iterații ale versiunii eSCM. Fiecare iterație execută 

funcțiile cerute de client pentru a obține colaborarea eficientă cu partenerii de afaceri 

din lanțul logistic. Pentru construirea prototipului eSCM se parcurg o serie de etape: 

analiza cerințelor clientului, planificarea, iterația, testarea, respectiv realizarea de noi 

versiuni care să includă noi cerințe ale clientului .  

Prototipul eSCM realizează  partajarea informațiilor importante cu furnizorii și 

clienții: informații despre cererea actuală și previzionată, stocuri de materiale și 

produse, starea producție etc. Aceste informații vor fi furnizate rapid şi pot fi folosite 

pentru luarea deciziilor de  aprovizionare, lansare în producție sau livrarea produselor. 

Există și opțiuni de optimizare a acestor activităţi care sprijină luarea deciziilor pentru 

procesele de pe primul nivel al lanțului logistic. Prototipul va permite colaborarea și 

integrarea la mai multe nivele: schimbul electronic de documente, accesarea 

informaţiilor necesare din sistemele informatice ale partenerilor, manipularea 

proceselor şi declanşarea de operaţii în sistemul partenerilor. Următoarele versiuni ale 

prototipului vor sprijini  colaborarea pentru a lua decizii în timp real împreună cu 

partenerii de afaceri şi automatizarea procesele din întreg lanţul logistic folosind 
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agenţi inteligenţi şi instrumente analitice pentru optimizări globale. Scopul acestui 

prototip eSCM este alocarea corespunzătoare a resurselor pentru a satisface cererile 

clienţilor la un nivel cât mai ridicat şi a maximiza profitul. În urma studiilor realizate 

în capitolele anterioare, am constatat că SCM trebuie abordat și executat luând în 

considerare aspectele tehnice, economice și scopul de ansamblu al SCM: luarea 

colaborativă a celor mai bune decizii pentru maximizarea profitului întregului lanț 

logistic. În acest sens, am propus un set de etape ce trebuie parcurse pentru 

proiectarea unui prototip eSCM eficient, redate în figura 3. 

Prototipul va fi dezvoltat incremental, fiecare partener va opta pentru nivelul dorit de 

colaborare și integrare în rețeaua logistică virtuală:  

- primul nivel care permite schimbul de date între aplicaţii punctual 

- utilizarea instrumentelor middleware avansate pentru schimbul de date între 

aplicaţii  

- crearea unui model comun al proceselor și fluxurilor de informații  

- integrarea și automatizarea tuturor proceselor din lanțul logistic.  

 

Figura 3. Etapele pentru proiectarea prototipului eSCM 

-  

Arhitectura prototipului se bazează pe modelul three-tier incluzând cele trei nivele:   

client-side, middleware și server-side. În figura 4 este reprezentat modul de integrare 
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a componentelor prototipului  eSCM prin  intermediul tehnologiilor middleware de tip 

ESB. ESB este considerat un standard pentru arhitecturile orientate pe servicii şi 

modelele bazate pe evenimente.    

Astfel realizat, prototipul eSCM sprijină procesul decizional pentru lanțul logistic 

și partajarea informațiilor necesare pentru luarea colaborativă a deciziilor cu 

partenerii de afaceri referitoare la: 

- ce să se producă deoarece se cunoaşte cererea prezentă şi anterioară, respectiv 

nevoile clienţilor și se pot face previziuni care să sprijine luarea acestor decizii 

- unde să se producă pentru a aloca resursele mai eficient și a livra produsul cât mai 

repede  

- de către cine să se producă: în funcţie de termenele de livrare convenite cu clienţii 

şi resursele disponibile se stabileşte dacă se produce în firmă sau se achiziţionează 

de la furnizori 

- cum să se producă: decizia se bazează pe cerinţele şi exigenţele clienţilor 

cunoscute firmei prin înregistrarea istoricului interacţiunii dintre firmă şi client,  

desfăşurată prin intermediul panelului pentru clienţi.  

 

Figura 4. Integrarea componentelor eSCM prin tehnologiile middleware 

 

Produse Comenzi Stoc 
Comenzi 

aprovizionare

Cont 

furnizor

Client

TCP/IP      UDP ESB

Client Furnizor Furnizor

Interacţiuni SOA Notificări 

evenimente

Cont clientProducţie

Management 

comenzi

 

 

 



16 
 

Studiu de caz: Proiectarea și implementarea aplicației eSCM 

Pentru proiectarea aplicaţiei s-a folosit o abordare middle-up, o combinaţie a 

abordărilor top-down şi bottom-up. S-au folosit metodele de proiectare agilă 

parcurgându-se etapele: analiza cerinţelor clientului, stabilirea arhitecturii, 

planificarea, iterarea unei versiuni eSCM, testarea şi exploatarea noii versiuni eSCM. 

Proiectul a fost împărțit în module care necesită o minimă planificare, care au fost 

apoi dezvoltate iterativ.  

Funcțiile fiecărui modul sunt descrise în continuare: 

- Modulul eSCM conţine interfaţă cu aplicaţia ERP existentă sau sistemul 

informatic existent care deserveşte departamentele firmei. 

- Modul pentru gestiunea furnizorilor și modul pentru gestiunea clienţilor permite 

accesul limitat la extranetul firmei în funcţie de profilul utilizatorului, pentru 

urmărirea comenzilor anterioare şi curente, situaţiei stocurilor de materiale și 

produse finite şi pentru comunicarea cu firma coordonatoare. Informaţiile 

transmise se vor referi la situaţii de excepţie: epuizări de stoc neprevăzute, 

modificări de moment ale situaţiei din piaţă, etc. 

- Modulul pentru optimizarea activităților din lanțul logistic: aprovizionare 

automată, optimizare producție, urmărire stare producție, previziune, rapoarte 

stare comenzi, etc. 

Pentru realizarea aplicaţiei eSCM am utilizat tehnologiile Web, PHP ca limbaj de 

scripting, C# pentru serviciile de optimizare, MySQL pentru gestiunea bazelor de 

date, Postgresql pentru manipularea datelor de către aplicaţia eSCM şi Apache ca 

server Web. Pentru accesarea aplicaţiei se va folosi un browser Web, permiţând o 

conectare şi o interacţiune facilă a partenerilor din lanţul logistic.  

Aplicația permite organizarea mai eficientă a activităţii de producţie, comerţ, 

desfacere, aprovizionare pentru o gamă de produse de complexitate relativ ridicată, pe 

care o singură firmă nu le poate produce în mod eficient. Produsul fabricat de firmă 

este centrala termică cu agent încălzitor ulei diatermic având trei tipodimensiuni, cu 

opțiuni variate legate de dotările suplimentare.  

Aplicaţia sprijină îmbunătăţirea produselor precum şi reducerea timpilor de producţie 

şi livrare a produselor la beneficiar. Procesele client se află în centrul activităţii 

economice din lanţul logistic. Arhitectura firmei, tehnologică şi arhitectura 

interorganizaţională, pe care se bazează colaborarea dintre firme sunt organizate în 

jurul acestor procese client.   
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Concluzii 

 

Tema SCM este complexă și multidisciplinară, este dificil de gestionat dar prin 

folosirea tehnologiilor Web se pot construi SSD colaborative care să integreze 

partenerii de afaceri în rețele logistice virtuale și să sprijine procesul decizional.  

Prototipul eSCM reprezintă o soluţie eficientă și accesibilă pentru firmele mici şi 

mijlocii deoarece asigură suportul pentru luarea deciziilor şi poate fi dezvoltat în 

funcție de nevoile clientului. Acest prototip asigură corelarea proceselor din lanţul 

logistic prin partajarea informaţiilor necesare procesului decizional cu furnizorii şi 

clienţii, în timp real, conectarea între front-end şi back-end prin tehnologii Web 

pentru companiile din lanţul logistic şi accesul online la informaţiile necesare 

actualizate. Prototipul se poate implementa pentru  mai multe nivele ale lanţului 

logistic şi se poate extinde pentru întreaga reţea logistică a unei companii. De 

asemenea, prototipul poate fi dezvoltat și implementat folosind tehnologii cloud 

computing. 

  

Contribuţii personale 

 

Contribuția personală constă în cercetarea tehnologiilor și standardelor folosite pentru 

proiectarea aplicațiilor destinate SCM. O altă direcție de cercetare a fost găsirea de 

soluții bazate pe SSD colaborative pentru problemele complexe ale lanțului logistic. O 

a treia direcție urmărită în cercetarea întreprinsă a fost identificarea celor mai 

adecvate strategii și instrumente pentru integrarea aplicațiilor existente în cadrul 

firmelor prin intermediul aplicației de tip eSCM. În urma acestor studii, am proiectat 

și implementat un prototip eSCM care să furnizeze datele necesare luării deciziilor 

colaborative pentru rețeaua  logistică. Prototipul propus reprezintă o soluţie eficientă 

și accesibilă pentru firmele mici şi mijlocii deoarece asistă luarea deciziilor şi poate fi 

dezvoltat în funcție de nevoile clientului. Modelul eSCM propus de noi pentru un 

SSD colaborativ bazat pe Web este orientat pe comunicaţii, respectiv date şi asigură 

corelarea proceselor din lanţul logistic prin partajarea informaţiilor necesare 

procesului decizional cu furnizorii şi clienţii, în timp real. Clienţii beneficiază de o 

interacţiune personalizată cu firma și astfel nevoile lor pot fi mai bine satisfăcute, ceea 

ce duce la creșterea volumului vânzărilor. Analog, furnizorii pot urmări cererea 

clientului final, au acces la situaţia stocurilor, respectiv a necesarului de aprovizionare 

pentru producţie şi pot urmări starea comenzilor şi a producţiei. Folosind aceste 
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informaţii, furnizorii pot livra produsele mai rapid, pot reacţiona din timp 

schimbărilor intervenite la nivel de comenzi sau în dinamica cererii în ansamblu. 

Cunoscând aceste informaţii prin intermediul prototipului eSCM în timp real, se reduc 

costurile de aprovizionare, producţie, desfacere şi timpii de livrare.  Astfel, creşte 

nivelul de service la client şi volumul vânzărilor. Originalitatea modelului constă în 

partajarea unei cantităţi optime de informaţii pentru luarea deciziilor corecte pe baza 

informaţiilor complete,  provenind de la partenerii de afaceri în timp real, precum şi în 

asistarea şi automatizarea luării deciziilor folosind agenţi inteligenţi. Arhitectura 

propusă asigură centralizarea informaţiilor necesare din reţeaua logistică, actualizarea 

bazelor de date în timp real, în mod securizat, pentru luarea deciziilor optime cu 

scopul satisfacerii cererii.  Prototipul se poate implementa pentru  mai multe nivele 

ale lanţului logistic şi se poate extinde pentru întreaga reţea logistică a unei companii. 

Totodată, modelul poate fi dezvoltat și implementat folosind tehnologii cloud 

computing. Raportul cost-beneficiu al realizării, implementării şi exploatării 

prototipului este foarte avantajos. Firmele mici şi mijlocii pot lua decizii prin  

colaborare cu partenerii de afaceri din lanţul logistic, pentru maximizarea valorii 

adăugate pentru client şi a profitului firmei. Astfel, prototipul eSCM propus de noi 

poate contribui la creşterea competitivităţii şi la dezvoltarea companiilor precum şi a 

afacerilor în general. 

Perspectivele cercetării 

Într-o fază ulterioară, se vor implementa instrumente mai complexe pentru realizarea 

previziunilor cererii şi ofertei cum sunt reţelele neuronale şi logica fuzzy, se vor folosi 

depozite de date, tehnici de datamining şi OLAP. Pentru automatizarea achiziţiilor, 

gestionării producţiei, urmărirea evoluţiei cererii şi profilurilor clienţilor, transmiterea 

informaţiilor şi alertelor în cadrul întregii reţele logistice, se vor implementa agenţi 

inteligenţi care să efectueze toate aceste sarcini în locul operatorului uman. 

Următoarea fază de integrare a partenerilor, va permite automatizarea proceselor și 

fluxurilor de informații pentru întregul lanț logistic astfel încât să funcționeze ca o 

întreprindere virtuală. Expertiza specialiştilor în SCM se poate integra în bazele de 

cunoştinţe şi în bazele de modele ale SSD şi se va folosi atât pentru activităţile interne 

cât şi pentru cele externe ce implică colaborarea cu partenerii, comunicarea 

informaţiilor în timp real, coordonarea proceselor şi optimizarea lor. Astfel se poate 

crea un model pentru desfășurarea și sincronizarea proceselor din lanțul logistic, 
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rezolvarea situaţiilor de excepţie prin colaborare. Rezultatul va fi luarea unor decizii 

optime care vor permite atingerea obiectivelor managementului lanţului logistic: 

reducerea costurilor, alocarea eficientă a resurselor, satisfacerea clientului şi 

maximizarea profitului.  
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