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ROZDZIAŁ 1

WPROWADZENIE

1.1 UWAGI WSTĘPNE

Przedmiotem rozprawy jest badanie przydatności systemów elektronicznej 
wymiany danych (ang. Electronic Data Interchange - EDI) w organizacji. Systemy te 
stanowią nową technologię informatyczną w dziedzinie zarządzania. Jej istotą jest 
zastąpienie tradycyjnych dokumentów papierowych stosowanych w procesach 
biznesowych przez standardowe komunikaty elektroniczne przesyłane pomiędzy 
partnerami gospodarczymi za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.

EDI jest wymianą danych między aplikacjami (systemami użytkowników), co 
oznacza, że komunikaty przesyłane przez system komputerowy nadawcy wywołują 
pewne określone działania w systemie komputerowym odbiorcy, bez interwencji 
człowieka.

Systemy elektronicznej wymiany danych różnią się w sposób wyraźny od 
systemów transmisji, które powodowały jedynie przesyłanie danych bez dalszych akcji 
ze strony systemu komputerowego. Różnią się także od poczty elektronicznej (E-mail), 
przesyłającej jedynie dowolne, nie sformatowane informacje tekstowe do "skrzynki 
pocztowej" indywidualnego użytkownika, który odbierając je może podjąć lub nie 
podejmować określonych działań. Nie ma żadnej umowy między nadawcą i odbiorcą, 
dotyczącej sposobu przetwarzania poczty. Natomiast w przypadku EDI skrzynka 
pocztowa jest przypisana firmie, działowi lub pewnej aplikacji. Konieczne jest 
uzgodnienie formatu i zawartości danych między nadawcą i odbiorcą, a nadchodząca 
informacja jest dalej przetwarzana automatycznie zgodnie z ich ustaleniami. Każdy 
komunikat EDI jest przesyłany w standardowym formacie, aby komputer odbiorcy 
przyjmujący taki komunikat był w stanie go "zrozumieć" i przeprowadzić 
automatycznie różne operacje np. zaktualizować informacje w bazie danych, 
uruchomić pewne procedury, utworzyć dokumenty wyjściowe.
Elektroniczna wymiana danych jest oparta na koncepcji systemu przetwarzania 
danych, który łączy między sobą wiele organizacji, stąd popularne jest powiedzenie, 
że system EDI jest to system połączonych systemów.
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Elektroniczna wymiana danych należy do grupy tzw. systemów 
międzyorganizacyjnych (Inter-organizational Systems - IOS ).

Nie ulega wątpliwości, że w określonych sytuacjach zastosowanie EDI przynosi 
znaczne korzyści dla przedsiębiorstwa ( przyśpieszenie przepływu informacji, obniżka 
kosztów, wzrost konkurencyjności). Z drugiej jednak strony, wdrożenie EDI wymaga 
sporych nakładów, które w przypadku nietrafnej decyzji mogą przynieść znaczne 
straty. Powstaje zatem istotny problem decyzyjny - jakie warunki musi spełniać dane 
przedsiębiorstwo, by można było jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie - czy warto 
w nim wdrażać elekrtoniczną wymianę danych ?

Celem mojej pracy jest formalizacja procesu dochodzenia do rozstrzygnięć tej 
kwestii. Na podstawie tej formalizacji możliwe jest opracowanie odpowiednich 
algorytmów, oprogramowanie ich i uzyskanie w ten sposób efektywnego narzędzia 
komputerowego dla wspomagania określania potrzeb organizacji w zakresie EDI.

W pracy dokonałam szerokiej prezentacji technologii EDI, koncentrując się 
jednak na problemie jej przydatności w konkretnych sytuacjach, w jakich działa 
zainteresowana organizacja (przedsiębiorstwo). W tym celu zaproponowałam zbiór 
wskaźników cząstkowych oraz wskaźnik globalny, które charakteryzują sytuację 
badanej organizacji. Wartości tych wskaźników powinny być istotną przesłanką przy 
podejmowaniu decyzji o wdrożeniu EDI. Wskaźniki te zostały poddane ocenie 
ekspertów w czasie obrad na V Krajowej Konferencji EDI. Dokonałam również 
pilotażowego badania wartości wyżej wymienionych wskaźników w kilku obiektach 
rzeczywistych korzystając z pakietu DIANA (służącego do komputerowo 
wspomaganej diagnostycznej analizy i projektowania systemów zarządzania).
W końcowych fragmentach pracy sformułowałam postulaty dotyczące wspomaganego 
komputerowo diagnozowania cech organizacji istotnych z punktu widzenia 
podejmowania decyzji o wdrażaniu EDI, które mogą zostać wykorzystane w 
opracowywanej obecnie nowej wersji pakietu DIANA.

1.2 OGÓLNE POSTAWIENIE ZADANIA

Celem niniejszej rozprawy jest opracowanie zaleceń opartych na badaniach 
naukowych dla polskich firm (lub szerzej organizacji) ułatwiających im odpowiedzi na 
podstawowe pytania:

1. czy cechy danej organizacji uzasadniają jej przystąpienie do wdrażania 
elektronicznej wymiany danych, czy też jeszcze jest na to w danej organizacji za 
wcześnie i należałoby z tym poczekać ?
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2. w przypadku gdy wdrażanie EDI jest w danej organizacji uzasadnione, jakie 
prace powinno obejmować to przedsięwzięcie ?

Badania te opierają się na zaproponowanym zbiorze wskaźników przydatności 
elektronicznej wymiany danych. Wskaźniki te zostały zdefiniowane i przedstawione 
w postaci wzorów. Następnie zostały one poddane ocenie ekspertów przy pomocy 
ankiety przeprowadzonej na V Krajowej Konferencji EDI, która odbyła się w dniach 
3-5 czerwca 1997 roku w Dobieszkowie koło Łodzi. Na podstawie opinii ekspertów 
skonstruowano wskaźnik globalny wyrażający stopień przydatności systemów 
elektronicznej wymiany danych w organizacji.

Tezę pracy można sformułować następująco.
"Bazując na danych zbieranych w procesie diagnozy systemu zarządzania 
istnieje możliwość skonstruowania i obliczenia wskaźnika wyrażającego 
stopień przydatności EDI w badanej organizacji.
Wskaźnik ten będzie mógł być wykorzystywany praktycznie w procesie 
podejmowania decyzji o zastosowaniu EDI w konkretnych sytuacjach."

Oznacza to, że istnieje taki zbiór cech organizacji (dający się wyrazić w postaci 
odpowiednich wskaźników cząstkowych), któiy powinien być brany pod uwagę jako 
istotna przesłanka podjęcia decyzji o wdrażaniu EDI. Pomijanie tych cech w 
uproszczonym procesie decyzyjnym grozi marnotrawstwem środków finansowych i 
wysiłku ludzkiego oraz niespełnieniem oczekiwań użytkowników. Wdrażanie tej 
technologii nie powinno być bowiem traktowane jako cel sam w sobie, lecz jako 
czynnik usprawniający działanie organizacji. Z drugiej strony natomiast 
zaproponowane wskaźniki mogą zwrócić uwagę na nieuświadamiane przez 
decydentów w organizacji możliwości efektywnego wykorzystania technologii EDI.

W pracy wykorzystałam różnorodne metody badawcze, które można 
pogrupować według następujących aspektów:

• aspekt teoretyczny:
-obszerne studia literaturowe obejmujące źródła krajowe i zagraniczne, 
w tym zwłaszcza raporty z wdrażania systemów EDI,
-analiza zbioru cech charakteryzujących organizację jako potencjalny 
obiekt wdrożenia EDI,
-opracowanie zbioru wskaźników opisujących wyżej wymienione 
cechy i przedstawienie ich w postaci wzorów,
-skonstruowanie globalnego wskaźnika przydatności EDI w organizacji,
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• aspekt praktyczny:
-ocena ważności zaproponowanych wskaźników przez ekspertów EDI 
przy użyciu programu "Mediator";
opracowanie i oprogramowanie algorytmów wyznaczania tych 
wskaźników,
-zbadanie wartości wskaźników w wybranych obiektach rzeczywistych, 
-zaproponowanie metody komputerowego pomiaru wartości tych 
wskaźników.

1.3 TREŚĆ ROZPRAWY

Powyższe ogólnie postawione zadanie zostało rozwinięte w kolejnych 
rozdziałach pracy.

W Rozdziale 2 przedstawiono ogólne wprowadzenie do problematyki systemów 
elektronicznej wymiany danych z uwzględnieniem jej definicji, typów EDI oraz 
korzyści i problemów wynikających z zastosowania.

W Rozdziale 3 skoncentrowano się nad takimi cechami systemu zarządzania w 
organizacji, które są istotne z punktu widzenia implementacji EDI. Szczegółowo cechy 
te zostały wyrażone w postaci cząstkowych wskaźników przydatności elektronicznej 
wymiany danych i wskaźnika globalnego.

Rozdział 4 zawiera przegląd wybranych aspektów elektronicznej wymiany 
danych związanych zarówno z tworzeniem, jak i bazą techniczną tych systemów.
W rozdziale przedstawiono również przykłady konkretnych wdrożeń i zastosowań 
EDI w różnych dziedzinach.

Rozdział 5 został poświęcony praktycznemu wykorzystaniu wskaźników 
przydatności zdefiniowanych w rozdziale 3. Przedstawiono także znaczenie narzędzi 
typu CASE w implementacji systemów elektronicznej wymiany danych. Badania 
zostały przeprowadzone na podstawie pakietu komputerowo wspomaganej 
diagnostycznej analizy DIANA. Zbadano możliwości wykorzystania obecnej, 
dziewiątej wersji tego pakietu (przy pomocy modułu programowego DIANAEDI) dla 
określania potrzeb organizacji w zakresie EDI oraz przedstawiono wyniki tych badań 
na obiektach rzeczywistych. Ponadto zamieszczono propozycje dotyczące pełniejszego 
uwzględnienia specyfiki elektronicznej wymiany danych w kolejnej, opracowywanej 
wersji pakietu DIANA-10.

Rozdział 6 zawiera uwagi końcowe.
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Ponadto w pracy zostały umieszczone cztery załączniki:
A. Leksykon pojęć stosowanych w EDI,
B. Lista komunikatów UN/EDIFACT o statusie 2,
C. Standard uzgodnień formalnych między partnerami 
o zastosowaniu EDI,

D. Ankieta dla ekspertów V Krajowej Konferencji EDI,
E. Ocena grupowa wskaźników przydatności EDI uzyskana przy pomocy 
programu MEDIATOR.
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ROZDZIAŁ 2

DOKUMENT ELEKTRONICZNY 
JAKO PERSPEKTYWICZNA FORMA

REALIZACJI TRANSAKCJI W BIZNESIE

2.1 DEFINICJA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH 
(EDI)

W literaturze zajmującej się problematyką elektronicznej wymiany danych 
(ang. Electronic Data Interchange - EDI) można znaleźć wiele różnych definicji tych 
systemów.
Poniżej przytaczam kilka wybranych:

"Electronic Data Interchange jest to elektroniczna wymiana danych 
(informacji) między różnymi systemami komputerowymi przy użyciu 
uzgodnionego standardu formatowania tych danych" ; [DURK93]

"Electronic Data Interchange jest elektroniczną transmisją standardowych 
dokumentów w formacie predefiniowanym, z aplikacji komputerowej 
firmy do aplikacji komputerowej jej partnera handlowego" ; [CANN93]

"Electronic Data Interchange jest to transmisja standardowych danych 
biznesowych z komputera do komputera"; [EMME90]

"Elektroniczna wymiana dokumentacji (EDI) jest przesyłaniem 
standardowo ustrukturyzowanych danych o transakcjach handlowych w 
elektronicznym formacie z programu użytkowego komputera w jednej 
firmie do programu użytkowego komputera w drugiej." [LEYL95]
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Aby dokładniej przedstawić problem EDI, należy wyjaśnić najważniejsze pojęcia 
występujące w tych definicjach :

• elektroniczna wymiana - tradycyjne dokumenty papierowe zostają 
zastąpione komunikatami elektronicznymi, a tradycyjna poczta zostaje 
zastąpiona siecią informatyczną (np. telekomunikacyjną, satelitarną);

• między różnymi systemami komputerowymi - systemy komputerowe 
nadawcy i odbiorcy mogą być różne, muszą jedynie odczytać i odpowiednio 
zinterpretować przesyłane struktury danych;

• standard formatowania danych - aby możliwa była wymiana danych, 
należy uzgodnić struktury danych i wiele parametrów technicznych między 
podmiotami tej wymiany. Aby usprawnić możliwość wymiany danych w skali 
światowej, dąży się do ujednolicenia standardu formatowania danych.

2.2 SKŁADNIKI ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH

Do realizacji elektronicznej wymiany danych potrzeba trzech podstawowych 
składników:

• standardowych komunikatów, które stanowią wspólny język dla podmiotów 
wymiany,

• translacyjnego oprogramowania EDI, przy użyciu którego dane wyjściowe z 
aplikacji użytkownika są tłumaczone na komunikaty w wybranym standardzie 
EDI i odwrotnie,

• urządzeń telekomunikacyjnych - zapewniających połączenie i przesyłanie 
elektronicznych komunikatów między partnerami wymiany.
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2.3 TYPY ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH

Można wyodrębnić cztery typy elektronicznej wymiany danych : 
wymianę danych zorientowaną na informację, wymianę danych zorientowaną na 
transakcje, elektroniczne przesyłanie środków pieniężnych oraz interaktywną 
wymianę danych pytanie-odpowiedź. [LEYL95]

Każdy z tych typów dotyczy innego rodzaju zastosowań, jednak spotyka się 
zastosowania łączące różne typy.

1. Wymiana danych zorientowana na informację
Jest to wymiana danych statycznych np. katalogów cen, danych technicznych, 

planów produkcyjnych, które mogą być czytane, aktualizowane i przechowywane 
przez organizację odbierającą. Przykładem takiego zastosowania elektronicznej 
wymiany może być także przesyłanie danych graficznych.

2. Wymiana danych zorientowana na transakcje
Charakterystyczną cechą danych przesyłanych w tych zastosowaniach jest ich 

chwilowość. Nadawca lub odbiorca wymieniają informacje dotyczące 
prowadzonych procesów handlowych. Typowym przykładem są faktury, zlecenia 
zakupu, dowody dostawy.

3. Elektroniczne przesyłanie środków pieniężnych (Electronic Funds 
Transfer - EFT)

EFT wiąże się głównie z wymianą komunikatów dotyczących przesyłania 
środków pieniężnych z jednego konta bankowego na inne konto bankowe bez 
konieczności korzystania z kas i wypełniania czeków. Ten typ EDI jest najlepiej 
opisany, szeroko rozpowszechniony i sprawia najmniej problemów.
Standardyzacją usług bankowych zajmuje się organizacja SWIFT działająca od 
1973 roku.

4. Interaktywna wymiana danych (pytanie - odpowiedź )
Interaktywna EDI ( I-EDI ) zastępuje rozmowę komunikatami o określonej

strukturze. System I-EDI jest szczególnie przydatny dla potrzeb informatyzacji 
systemów rezerwacji, przedsprzedaży i sprzedaży miejsc w szeroko rozumianej 
działalności turystycznej czy elektronicznych zakupów. Jest to na razie mało 
popularna forma EDI, ale istnieją już przykłady udanych wdrożeń.
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Stosując różne typy elektronicznej wymiany danych jest możliwe, aby dane raz 
wprowadzone były używane w całym systemie informatycznym bez konieczności 
tworzenia dokumentów papierowych. Idea ta nosi nazwę zamkniętej pętli.

KOMPUTER ODBiORCY KOMPUTER DOSTAWCY

Rys. 2.2 Przykład systemu zamkniętej pętli EDI [LEYL95]
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2.4 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA

"Szacuje się, że z powodu tradycyjnych dokumentów papierowych w 
światowym handlu i transporcie traci się rocznie około 350 mid USD.
W jednej międzynarodowej transakcji handlowej bierze udział nawet 27 partnerów, 
którzy wystawiają 40 oiyginalnych dokumentów i 360 kopii, co stanowi 7-10% ceny 
ostatecznej produktu." [KOND97]

Wszystkie firmy, które możnaby określić jako znaczące na rynkach 
wewnętrznych krajów rozwiniętych oraz w tzw. krajach "tygrysach" są użytkownikami 
elekrtonicznej wymiany danych. "Z danych szacunkowych wynika, że liczba 
użytkowników EDI do roku 1990 rosła powoli, natomiast od 1990 roku gwałtownie 
rośnie osiągając potrajanie sie liczby użytkowników rocznie". [HADY94]
Świadczy to o tym, że nowa sytuacja rynkowa zmieniła sposób zarządzania i 
organizację firm. Konieczne staje się skrócenie cykli produkcyjnych i transakcyjnych. 
Szybki cykl produkcyjny wymaga częstych, mniejszych dostaw i szybkiego 
przetwarzania związanych z tym dokumentów. Stąd właśnie wynika tak duża 
popularność EDI jako narzędzia usprawnienia sterowania procesami. Coraz 
popularniejsze stają się dążenia do tworzenia automatycznych łańcuchów 
logistycznych, centrów zaopatrzenia, które z jednej strony prowadzą do usprawnienia 
procesów przepływu towarów, a z drugiej do automatyzacji procesów transakcyjnych. 
Elektroniczna wymiana danych włączona w procesy sterowania produkcją 
usprawniania łańcuchów logistycznych, harmonizowania różnorodnych elementów 
składowych systemów gospodarczych zarówno w skali mikro jak i makro - coraz 
częściej jest określana mianem elektronicznej gospodarki (ang.Electronic Commerce). 
Termin ten w sposób dobitny charakteryzuje jakościowo nowe środowisko, w którym 
świat będzie realizować procesy biznesowe na przełomie XX i XXI wieku.

Korzyści wynikające z zastosowania elektronicznej wymiany danych mają 
obecnie charakter bardziej zmian jakościowych niż ilościowych. Większość realnych 
korzyści jest bowiem natury strategicznej i trudno je przedstawić w liczbach. 
Potwierdziły to badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wśród firm 
stosujących EDI w roku 1990, które wykazały przewagę efektów strukturalnych, 
długofalowych nad efektami związanymi bezpośrednio z kosztami.
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Poniżej przedstawiani listę najistotniejszych korzyści wynikających z 
zastosowania EDI:

1. Przyśpieszenie przepływu informacji
- dane są wprowadzane do komputera tylko raz, poza tym oszczędność czasu 

przeznaczonego na kontrolę i przesyłanie dokumentów metodą tradycyjną (poczta, 
teleks).

"Przesyłka pocztą trwa co najmniej 2 dni i kosztuje średnio 0,45 $.
Przesłanie dokumentu teleksem trwa około 5 minut i kosztuje 0,9$.
Przesłanie dokumentu przy połączeniu komputer-komputer trwa 
około 13 sekund i kosztuje przy łączu komutowanym 0,12 $, 
a przy wykorzystaniu sieci pakietowej 0,01 $." [DURK92]

2. Eliminacja błędów
- EDI pozwala uniknąć błędów powstających w trakcie wielokrotnego 
wprowadzania danych do komputera i zdarzających się zwykle przy korzystaniu z 
dokumentów papierowych;

3. Likwidacja barier językowych w obrocie międzynarodowym
-EDI posługuje się swoistym, nowym językiem, wykorzystując pewne ustalone 
standardy do wymiany komunikatów elektronicznych, umożliwia 
przeprowadzanie operacji transakcyjnych na wszystkich rynkach bez koniecznej 
znajomości języków narodowych;

4. Czas pracy bez ograniczeń
- EDI daje możliwość prowadzenia rutynowych procesów transakcyjnych przez 
połączone systemy przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;

5. Możliwość praktycznego zastosowania metody "Dostaw dokładnie na czas"
(Just-In-Time Delivery)

- w procesie organizacji produkcji EDI umożliwia skoordynowanie dostaw 
zaopatrzeniowych prowadząc do minimalizacji poziomu zapasów;

6. Zwielokrotnienie efektów inwestycji informatycznych i telekomunikacyjnych
- przy bardzo niewielkich nakładach na rozbudowę systemu informatycznego 

staje się możliwe automatyczne przetwarzanie i wymiana informacji nie tylko we 
własnym systemie lub zamkniętej sieci lokalnej, lecz praktycznie z partnerami na 
całym świecie;
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7. Ograniczenie "zatorów płatniczych" w obrocie bankowym
- daje możliwość skrócenia cyklu rozliczeń między partnerami;

8. Możliwość sprawniejszych metod obsługi klienta
- szybkość wymiany danych i duża elastyczność pozwala błyskawicznie i sprawnie 
zareagować na aktualne potrzeby rynku;

9. Redukcja kosztów związanych z emisją i obsługą dokumentów papierowych 
oraz oszczędność papieru ( efekt ekologiczny);

10. Zwiększenie konkurencyjności firm stosujących EDI w porównaniu z firmami 
pracującymi metodami tradycyjnymi.

Poniżej przedstawiam wyniki badań przeprowadzonych w 338 firmach 
japońskich dotyczących oczekiwań i rezultatów wprowadzenia EDI:

Oczekiwania Rezultaty

Rys. 2.3 Typowe korzyści związane z zastosowaniem EDI 
- przykład z Japonii [IMAI92]
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2.5 PROBLEMY ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM

Wszyscy eksperci zajmujący się problematyką EDI są zgodni, że "problemy 
techniczne to zaledwie 10-20% problemów EDI, a cała reszta, czyli 80-90% zajmują 
problemy związane z organizacją i zarządzaniem." [HADY94]
Problemy związane z elektroniczną wymiana danych można podzielić na następujące 
grupy:

1, Problemy związane z zarządzaniem
Większość załóg jest niechętnie nastawiona do reorganizacji swojej firmy, po to 

aby wdrożyć nowy system informatyczny. Jest to poważny problem, tym bardziej, że 
dotychczasowe wdrożenia ( np. systemów przetwarzania danych, informowania 
kierownictwa czy wspomagania podejmowania decyzji ) takich radykalnych 
reorganizacji nie wymagały. Poza tym wiele firm nie widzi jeszcze korzyści 
związanych ze sprawniejszym zarządzaniem czy reorganizacją. Pewnym krokiem ku 
systemom EDI jest konieczność wprowadzenia norm IS09000, przez firmy zajmujące 
się współpracą z zagranicą.

2, Problemy psychologiczne
Inną grupę problemów związanych z implementacją EDI stanowią obawy 

związane nowym sposobem pracy oraz lęk przed bezrobociem. Redukcja kadr 
wynikająca z automatyzacji procesów transakcyjnych jest rzeczywiście istotnym 
problemem.

3, Problemy techniczne
Problemy te związane są głównie z techniką przesyłania informacji. 

Zastosowanie połączeń, poprzez sieci dzierżawione lub publiczne sieci pakietowe jest 
jeszcze w naszym kraju drogie i praktyczne ich wykorzystanie wymaga rozwiązania 
wielu problemów technicznych.

4, Problemy prawne
Systemy elektronicznej wymiany danych, które znajdują się na pograniczu 

informatyki i zarządzania dostarczają poważnych problemów w aspekcie regulacji 
prawnych. Szerzej opisane są one w rozdziale 4.4 "System prawny a EDI".
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ROZDZIAŁ 3

CECHY SYSTEMU ZARZĄDZANIA 
W ORGANIZACJI DETERMINUJĄCE 

PRZYDATNOŚĆ EDI

Wzrost zainteresowania elektroniczną wymianą danych notowany w ostatnich 
latach jest związany z szybkim rozwojem technologii komputerowych oraz silniejszą 
konkurencją globalną. Coraz więcej firm skłania się ku zastosowaniom 
najnowocześniejszych technik organizacyjnych i informatycznych, aby utrzymać się 
na lynku i osiągać maksymalne efekty. Takim możliwościom sprzyja właśnie 
stosowanie EDI.

Należy jednak rozpatrywać każdą sytuację indywidualnie, gdyż nie w każdej 
organizacji wprowadzenie elektronicznej wymiany danych umożliwi osiągnięcie 
korzyści. Zalety EDI mogą być bowiem bardzo istotne dla pewnych organizacji, dla 
innych zupełnie nieistotne, a dla jeszcze innych mogą zamienić zalety w wady.

Celem niniejszej rozprawy jest opracowanie zaleceń opartych na badaniach 
naukowych dla polskich firm (lub szerzej organizacji) ułatwiających im odpowiedzi na 
podstawowe pytania:

1. czy cechy danej organizacji uzasadniają jej przystąpienie do wdrażania 
elektronicznej wymiany danych, czy też jeszcze jest na to w danej 
organizacji za wcześnie i należałoby z tym poczekać ?

2. w przypadku gdy wdrażanie EDI jest w danej organizacji uzasadnione, 
jakie prace powinno obejmować to przedsięwzięcie ? (rozdział 5.2 
niniejszej pracy)

W tym celu przedstawię model tradycyjnej wymiany dokumentów oraz model 
elektronicznej wymiany dokumentów. Następnie zaproponuję drogę -przejścia od 
modelu pierwszego do drugiego określając przy tym zbiór takich wskaźników 
cząśtkowych, które należy poddać badaniom przy podejmowaniu decyzji w sprawie 
implementacji EDI. Następnie, w oparciu o wskaźniki cząstkowe, skonstruuję taki 
wskaźnik globalny, który w sposób syntetyczny obrazowałby sytuację istniejącą w 
danej organizacji z punktu widzenia wdrażania EDI.

18



3.1 MODEL TRADYCYJNEJ WYMIANY DOKUMENTÓW

Model systemu tradycyjnej, papierowej wymiany dokumentów opiera się na 
dwóch podstawowych pojęciach:

partner wymiany (organizacja) - p, 
dokument - d.

Niech:
P = {pi}, i=l,2,...,n będzie zbiorem partnerów wymiany (organizacji).

Niech:
D = {dkL k=l,2,...,m będzie zbiorem dokumentów.

Pomiędzy rozłącznymi partnerami wymiany przekazywane są dokumenty.
Każdy z rozpatrywanych partnerów wymiany może być nadawcą lub odbiorcą

dokumentu.
Określamy funkcję wymiany dokumentów:

Fyycl" P x P

System tradycyjnej wymiany dokumentów zdefiniujemy następująco:

Svd = ( D, Lw<j )

Zatem:
F ( dk ) = ( Pl ,Pj ), i,j=1.2,...,n, 

k=l,2,...,m,
gdzie organizację pj nazywać będziemy nadawcą dokumentu dję, 
natomiast organizację pj odbiorcą dokumentu d^.
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3.2 MODEL ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH

Model systemu elektronicznej wymiany danych opiera się na dwóch 
podstawowych pojęciach:

partner wymiany (organizacja) - p,
komunikat elektroniczny (ekwiwalent tradycyjnego dokumentu) - k.

Niech:
P = {Pib i=l,2,...,n będzie zbiorem partnerów wymiany.

Niech:
K = {kj}, l=l52,...,m będzie zbiorem komunikatów elektronicznych.

Pomiędzy rozłącznymi partnerami wymiany przekazywane są komunikaty 
elektroniczne.

Każdy z rozpatrywanych partnerów wymiany może być nadawcą lub odbiorcą 
komunikatu.

Określamy funkcję elektronicznej wymiany danych :

Fewd: k Px P

System elektronicznej wymiany danych zdefiniujemy następująco:

Sewd = (P, Fewd )

Zatem:
F(kl) = (Pi,Pj), ij=l,2,...,n,

1=1,2,...,m,
gdzie:

partner pj - nadawca komunikatu kj, 
partner pj - odbiorca komunikatu k]
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3.3 FORMALIZACJA OCENY PRZYDATNOŚCI 
ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH W ORGANIZACJI

Wprowadzenie EDI jest inwestycją powodującą zmiany organizacyjne w 
systemie zarządzania o przełomowym znaczeniu. Jak każda nowa technologia, także i 
elektroniczna wymiana danych posiada swoje plusy i minusy. Dlatego też decyzji o 
wprowadzeniu EDI nie powinno się podejmować bez bardzo szczegółowego badania 
istniejącego systemu zarządzania. W tym celu określiłam zbiór cech z systemu 
zarządzania istotnych z punktu widzenia zastosowania EDI. Cechy te zostały 
przedstawione poniżej w postaci wskaźników wyrażających stopień przydatności 
elektronicznej wymiany danych w organizacji. Wartości tych wskaźników należą do 
przedziału [0,1],

Wskaźnik 1.
W trakcie swojej działalności każda organizacja wymienia znaczne ilości 

informacji, zarówno w obiegu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Ten przepływ 
informacji jest realizowany poprzez różne rodzaje kontaktów np. rozmowa 
bezpośrednia, rozmowa telefoniczna, przekazanie dokumentów papierowych, kontakt 
poprzez system informatyczny itd. Kontakty te można podzielić na kontakty 
wewnętrzne i zewętrzne. Dla racjonalnego wykorzystania możliwości EDI istotna jest 
ilość wymienianych dokumentów papierowych w kontaktach zewnętrznych.

Stosunek liczby zewnętrznych dokumentów papierowych uczestniczących w 
wymianie w ciągu roku do liczby wszystkich dokumentów papierowych używanych 
w tej organizacji w ciągu roku określam jako wskaźnik intensywności zewnętrznej 
wymiany dokumetów.

Zatem wskaźnik intensywności zewnętrznej wymiany dokumentów będzie 
wyrażony wzorem:

gdzie: Dz - liczba zewnętrznych dokumentów papierowych w organizacji
w ciągu roku,
Dw - liczba wszystkich dokumentów papierowych w organizacji w 
ciągu roku.

Duża intensywność zewnętrznej wymiany dokumentów świadczy o możliwości 
wdrożenia EDI, natomiast w przypadku małej intensywności tej wymiany wdrożenie 
EDI może okazać się zupełnie nieopłacalne.
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Wskaźnik 2,
Istotną cechą dotyczącą wymiany dokumentów zewnętrznych jest także ich 

powtarzalność. W przypadku standardowych dokumentów wymienianych z partnerami 
istnieje celowość opracowania standardowego komunikatu EDI. W przeciwnym 
przypadku, gdy każdy dokument ma charakter indywidualny, próba zastąpienia go 
komunikatem EDI może nie mieć sensu.

Cechę tą charakteryzuje wskaźnik standaryzacji dokumentów zewnętrznych 
wyrażony stosunkiem liczby standardowych dokumentów zewnętrznych 
uczestniczących w wymianie w ciągu roku do liczby wszystkich dokumentów 
zewnętrznych w tej organizacji w ciągu roku.

Wskaźnik standaryzacji dokumentów zewnętrznych będzie wyrażony 
wzorem:

Dsz 
“ Dz ’

gdzie: Dsz - liczba standardowych dokumentów zewnętrznych
uczestniczących w wymianie w ciągu roku,
Dz - liczba dokumentów zewnętrznych wymienianych 
w ciągu roku.

Wskaźnik 3,
Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której istotną cechą dla systemu 

zarządzania jest czas przekazywania informacji. Im krótszy jest czas przesyłu danych, 
tym szybsza może być reakcja na aktualne potrzeby rynku lub możliwość sprostania 
sytuacjom wymagającym szybkiego przetworzenia informacji. Przykładem takiej 
sytuacji jest m.in. zastosowanie metody "dostaw dokładnie na czas", którą można 
wykorzystać praktycznie tylko w warunkach EDI.

Stosunek liczby zewnętrznych dokumentów szybkiego przesyłu do liczby 
wszystkich dokumentów zewnętrznych w tej organizacji w ciągu roku określam jako 
wskaźnik pilności zewnętrznej wymiany dokumentów.

Niech wskaźnik pilności zewnętrznej wymiany dokumentów będzie wyrażony 
wzorem:

P=DsP 
Dz ’

gdzie: Dsp - liczba dokumentów zewnętrznych szybkiego przesyłu
uczestniczących w wymianie w ciągu roku,
Dz - liczba dokumentów zewnętrznych uczestniczących w wymianie.
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Wskaźnik 4,
Wdrożenie EDI wymaga ustaleń formalnych pomiędzy partnerami wymiany. 

Ma zatem sens wtedy, gdy współpracujące organizacje mają ze sobą stały kontakt. Tę 
cechę charakteryzuje wskaźnik stabilizacji kontaktów zewnętrznych, czyli stosunek 
liczby stałych partnerów zewnętrznych do liczby wszystkich partnerów zewnętrznych 
uczestniczących w wymianie dokumentów w ciągu roku.

Zatem wskaźnik stabilizacji kontaktów zewnętrznych będzie wyrażony 
wzorem:

S =
Ls
Lw’

gdzie: Ls - liczba stałych partnerów zewnętrznych
uczestniczących w wymianie dokumentów w ciągu roku, 
Lw - liczba wszystkich partnerów zewnętrznych 
uczestniczących w wymianie dokumentów w ciągu roku.

Wskaźnik 5,
Następnym wskaźnikiem przydatności elektronicznej wymiany danych w 

organizacji jest wskaźnik papierochłonności kontaktów zewnętrznych. Uwzględnia on 
czynnik zużycia papieru w procesach komunikowania się partnerów gospodarczych.
A zatem wskaźnik papierochłonności będzie wyrażony stosunkiem liczby 
zewnętrznych dokumentów papierowych wychodzących z tej organizacji w ciągu 
roku do liczby wszystkich kontaktów zewnętrznych tej organizacji w ciągu roku.

Wskaźnik papierochłonności wymiany dokumentów:

gdzie: Dzw - liczba dokumentów papierowych zewnętrznych wychodzących
z organizacji w ciągu roku,
Lz - liczba wszystkich zewnętrznych kontaktów organizacji 
w ciągu roku.
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Następną grupą rozpatrywanych wskaźników stanowią wskaźniki związane z 
czasochłonnością zadań realizowanych poprzez różne rodzaje kontaktów np. rozmowa 
bezpośrednia, rozmowa telefoniczna, przekazanie dokumentów papierowych, kontakt 
poprzez system informatyczny itd. Jak już wcześniej wspomniałam kontakty te można 
podzielić na kontakty wewnętrzne i zewętrzne. Pojęcie czasochłonności danego 
kontaktu ( w szczególności opracowania dokumentu papierowego) rozumiane jest 
tutaj jako czas niezbędny dla przygotowania i opracowania tego kontaktu 
(dokumentu).
W tym celu wprowadzę kilka pojęć czasochłonności:

Czasochłonność całkowita kontaktów zewnętrznych, która określa całkowity 
czas przeznaczony na obsługę wszystkich zewnętrznych kontaktów w organizacji 
w ciągu roku:

Kz
G = Z Gj, 

i=l

gdzie: G - czasochłonność całkowita kontaktów zewnętrznych w organizacji 
w ciągu roku,
Kz - liczba kontaków zewnętrznych w ciągu roku w organizacji,
Gji - czas konieczny do zrealizowania i-tego kontaktu (czasochłonność).

Czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych w organizacji w 
ciągu roku, która określa czas przeznaczony na obsługę wszystkich zewnętrznych
dokumentów papierowych w organizacji w ciągu roku:

Dzp
Gp= Z Gb 

i=l

gdzie: Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu Toku,

Dzp - liczba dokumentów zewnętrznych opracowywanych w ciągu roku 
w organizacji,
Gj - czasochłonność opracowania i-tego dokumentu.

Czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z błędami
określa czas przeznaczony na obsługę tych zewnętrznych dokumentów w organizacji 

w ciągu roku, w których występują błędy:

24



i=l
Gbl = E Gb

gdzie: G^j - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z błędami 
w organizacji w ciągu roku,
Dz^i - liczba dokumentów zewnętrznych z błędami opracowywanych w 
ciągu roku w organizacji,
Gf - czasochłonność opracowania i-tego dokumentu.

Czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z opóźnieniami
określająca czas przeznaczony na obsługę tych zewnętrznych dokumentów w 
organizacji w ciągu roku, które nie zostały wykonane w określonym terminie:

gdzie: GOp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
z opóźnieniami w organizacji w ciągu roku,

DzOp - liczba dokumentów zewnętrznych z opóźnieniami 
opracowywanych w ciągu roku w organizacji,
Gj - czasochłonność opracowania i-tego dokumentu.

Czasochłonność dokumentów zewnętrznych przesyłanych za 
pośrednictwem poczty, która określa czas przeznaczony na obsługę dokumentów 
przesyłanych z wykorzystaniem usług pocztowych w organizacji w ciągu roku:

gdzie: Gpp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych
przesyłanych za pośrednictwem poczty w organizacji w ciągu roku, 
Dzpp - liczba dokumentów zewnętrznych przesyłanych za 
pośrednictwem poczty w ciągu roku,
G{ - czasochłonność opracowania i-tego dokumentu.
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Na podstawie wyżej przedstawionych pojęć czasochłonności można 
skonstruować dalsze wskaźniki przydatności elektronicznej wymiany danych w 
organizacji w ujęciu tradycyjnym.

Wskaźnik 6.
Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z faktu, jak wiele czasu potrzeba na 

przygotowanie i opracowanie dokumentów papierowych i jak wiele czynności w tym 
procesie jest powtarzanych wielokrotnie. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, jakie 
istnieją proporcje wymiany dokumentowej w stosunku do ogółu kontaktów w 
organizacji.

A zatem niech wskaźnik czasochłonności wymiany dokumentów będzie 
wyrażony wzorem:

G

gdzie: Cz - czasochłonność wymiany dokumentów w organizacji w ciągu roku, 
Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu roku,

G - czasochłonność całkowita kontaktów zewnętrznych w organizacji 
w ciągu roku.

Wskaźnik 7,
Innym problemem występującym przy obsłudze dokumentów papierowych jest 

problem występujących w nich błędów. Proces przygotowywania dokumentów jest 
przedłużany przez kontrole, korekty, zwroty dokumentów, co oczywiście wpływa 
znacznie na czas przeznaczony na wykonywanie tych zadań.

Wskaźnik błędów występujących w dokumentach wyraża się stosunkiem 
czasochłonności opracowywania dokumentów papierowych zewnętrznych z błędami 
do czasochłonności opracowywania wszystkich dokumentów papierowych w 
organizacji w ciągu roku.:

Wb =
P

gdzie: Wb - wskaźnik błędów związanych z wymianą dokumentów 
w organizacji w ciągu roku,
Gbi - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z błędami 
w organizacji w ciągu roku,
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Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu roku.

Wskaźnik 8
Podobnia sytuacja jak w przypadku błędów związana jest z opóźnieniami. 

Wskaźnik opóźnień w obiegu dokumentów wyraża się stosunkiem czasochłonności 
opracowywania dokumentów papierowych zewnętrznych z opóźnieniami do 
czasochłonności opracowywania wszystkich dokumentów papierowych w organizacji 
w ciągu roku.:

G
Wo op

•?

gdzie: Wo - wskaźnik opóźnień w wymianie dokumentów w organizacji w 
ciągu roku,
Gop - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
z opóźnieniami w organizacji w ciągu roku,

Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu roku.

Wskaźnik 9
W zewnętrznej wymianie dokumentów pomiędzy partnerami pośredniczy 

najczęściej poczta. Wiąże się to oczywiście z dodatkowymi opłatami pocztowymi 
O skali wykorzystania usług pocztowych przez organizację informuje ostatni z 
proponowanych wskaźników - wskaźnik przesyłania dokumentów:

Wp = ^-,
GP

gdzie: Wp - wskaźnik przesyłania dokumentów - wykorzystania usług 
pocztowych w organizacji w ciągu roku,
Gpp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
przesyłanych za pośrednictwem poczty w organizacji w ciągu roku,
Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu roku.
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Reasumując powyższe rozważania pragnę podkreślić, iż przedstawione 
wskaźniki powinny stanowić, moim zdaniem, kluczowy element w ocenie 
przydatności EDI w organizacji. Sformułowane powyżej wskaźniki cząstkowe opisują 
szczegółowe aspekty systemu zarządzania badanej organizacji, które są istotne z 
punktu widzenia zastosowania EDI.

W celu ich praktycznego wykorzystania w procesie decyzyjnym niezbędne jest 
wykonanie kolejnego kroku. Polega on na zbudowaniu, w oparciu o wskaźniki 
cząstkowe, pewnego wskaźnika globalnego, który w sposób syntetyczny obrazowałby 
sytuację istniejącą w danej organizacji pod kątem wdrażania EDI. Dla zrealizowania 
tego należy nadać tym wskaźnikom cząstkowym określone wagi. W tym celu 
przeprowadziłam badania ankietowe, których zadaniem było zebranie opinii ekspertów 
o ważności poszczególnych wskaźników.

3.4 OCENA ZAPROPONOWANYCH WSKAŹNIKÓW 
PRZEZ EKSPERTÓW

W celu weiyfikacji zdefiniowanych w poprzednim rozdziale wskaźników 
przydatności EDI w organizacji przeprowadzone zostały badania ankietowe wśród 
ekspertów. Wykorzystano unikalną okazję jaką dało zgromadzenie krajowych i 
zagranicznych ekspertów z tej dziedziny na V Krajowej Konferencji EDI, która miała 
miejsce w Dobieszkowie koło Łodzi w dniach 3-5 czerwca 1997r. Wśród ekspertów 
tych byli przedstawiciele firm pracujących nad rozwojem i implementacją EDI, 
użytkownicy posiadający już pewne doświadczenia w eksploatowaniu tych systemów 
oraz przedstawiciele środowisk naukowych. Ankietowani użytkownicy reprezentowali 
różnorodne obszary zastosowań elektronicznej wymiany danych: bankowość, 
przemysł i handel, łączność, transport, administrację państwową, służbę zdrowia oraz 
środowisko akademickie. Wzór w.w. ankiety został przedstawiony w Załączniku D 
niniejszej pracy.

Badania ankietowe składały się z dwóch części:
• w pierwszej części zadaniem osób biorących udział w badaniach było 

określenie kolejności wskaźników przydatności EDI przy podejmowaniu 
decyzji o EDI;

• w drugiej części uczestnicy badań przedstawiali własne propozycje 
dodatkowych wskaźników przydatności EDI, określając ich nazwę, podając 
krótki opis oraz ich kolejność.
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Do interpretacji wyników badań pierwszej części ankiety wykorzystano 
program MEDIATOR opracowany przez zespół autorów pod kierownictwem mgr inż. 
Dariusza Wagnera w Instytucie Badań Systemowych PAN w Warszawie. Ostatnia 
wersja WWW/MEDIATOR została oprogramowana przez mgr Aleksego 
Barskiego[BARS93], Jest to komputerowy system wspomagający proces wyznaczania 
oceny grupowej na podstawie ocen ekspertów. Umożliwia on sprawne wprowadzanie 
do komputera informacji o ocenianych obiektach oraz o ekspertach, których opinii 
będziemy zasięgali. W tym celu należy zorganizować sesję, na której eksperci ci 
wyrażą swoje opinie poprzez ustalenie kolejności przedstawionych im obiektów. Na 
pierwszym miejscu ustawia się obiekt uznany przez danego eksperta za najważniejszy 
i dalej pozostałe wg stopnia ważności. Obiekty o jednakowym stopniu ważności 
umieszczane są na tej samej pozycji.

System MEDIATOR daje możliwość uzyskania oceny grupowej przez 
wykorzystanie jednego z dziewięciu standardowych algorytmów oceny grupowej. 
Uzyskana ocena jest reprezentatywna dla danego grona ekspertów. Algorytmy 
wyznaczają ocenę grupową w postaci najlepszych obiektów z zadanego zbioru 
wykorzystując rekurencyjność algorytmów. Polega to na tym, że po wyborze 
najlepszego obiektu jest on usuwany ze zbioru opinii wszystkich ekspertów i dany 
algorytm jest uruchamiany od początku. Proces ten jest powtarzany aż do wyczerpania 
się obiektów z listy.

Do wyboru są następujące algorytmy:
1. najlepszy obiekt w sensie Bordy'ego,
2. najlepszy obiekt w sensie Condorceta,
3. określenie najlepszego elementu w sensie Coombsa,
4. najlepszy obiekt w sensie Copelanda,
5. określenie najlepszego obiektu metodą wyborów prezydenckich typu 

francuskiego,
6. określenie najlepszego obiektu w sensie Hare'a,
7. określenie obiektu "Max-Min",
8. najlepszy obiekt w sensie Nansona,
9. określenie obiektu uznanego za najlepszy przez większość (plurality).

Komentując pierwszą część przeprowadzonej ankiety należy zwrócić uwagę, że 
do badań wybrano dziewięć wskaźników ( zgodnie z zasadą Morgana eksperci są w 
stanie właściwie ustalić kolejność siedmiu plus/minus dwóch obiektów). Ponadto 
wartości wszystkich wskaźników są rosnące tzn. że im wyższa jest wartość danego
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wskaźnika, tym bardziej świadczy to o przydatności systemu elektronicznej wymiany 
danych w badanej organizacji.
Eksperci mieli do dyspozycji skalę od 1 do 3.

Do interpretacji wyników ankiety zastosowano w pierwszej kolejności algorytm 
Bordy'ego jako najpopularniejszy algorytm wyznaczania oceny grupowej.

Otrzymano następujący wynik:

Intensywność zewnętrznej wymiany dokumentów

Stabilizacja kontaktów zewnętrznych

Pilność zewnętrznej wymiany dokumentów 
Standaryzacja dokumentów zewnętrznych

Czasochłonność wymiany dokumentów

Papierochłonność wymiany dokumentów
Wskaźnik przesyłania dokumentów (wykorzystania usług pocztowych)

Wskaźnik błędów

Wskaźnik opóźnień

Jak widać wynik uzyskany przy pomocy algorytmu Bordy nie określa 
jednoznacznie kolejności wskaźników. W celu uściślenia wyniku ankiety opinie 
ekspertów zostały poddane ocenie grupowej według algorytmu Coombsa, a następnie 
według algorytmu Hare'a.
Otrzymane wyniki według obu algorytmów pokryły się i przedstawiają się 
następująco:

Intensywność zewnętrznej wymiany dokumentów

Stabilizacja kontaktów zewnętrznych

Pilność zewnętrznej wymiany dokumentów
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Standaryzacja dokumentów zewnętrznych

Czasochłonność wymiany dokumentów

Papierochłonność wymiany dokumentów

Wskaźnik przesyłania dokumentów

Wskaźnik błędów

Wskaźnik opóźnień

Wszystkie wyniki (wraz z interpretacją graficzną) zostały umieszczone w 
załączniku E niniejszej pracy.

Komentując wyniki badań pierwszej części ankiety należy zauważyć, że według 
zgodnej opinii ekspertów pierwsze miejsce zajął wskaźnik:

• Intensywność zewnętrznej wymiany dokumentów, 
który może być uznany jako wskaźnik wiodący w dalszych badaniach.

Następne trzy pozycje zostały zajęte przez następujące wskaźniki:
• Stabilizacj ę kontaktów zewnętrznych;
• Pilność zewnętrznej wymiany dokumentów;
• Standaryzację dokumentów zewnętrznych.

Na dalszych miejscach znalazły się:
• Czasochłonność wymiany dokumentów,
• Papierochłonność wymiany dokumentów.

Wskaźniki:
• przesyłania dokumentów,
• błędów,
• opóźnień

okazały się zdaniem ekspertów mniej istotne.
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Sądząc po spójności uzyskanych wyników można stwierdzić, że:
• wskaźniki zostały dobrze zdefiniowane,
• ankieta została poprawnie sformułowana,
• sesja przeprowadzona właściwie ( eksperci dobrze rozumieli problem).
Świadczy to o dobrze dobranym gronie ekspertów oraz o dużej wiarygodności ocen 
eksperckich.

Druga część ankiety miała za zadanie wzbogacenie przedstawionego zbioru 
wskaźników o nowe propozycje.
Wśród dodatkowych wskaźników zaproponowanych przez ekspertów w tej części 
ankiety na uwagę zasługują następujące:

• stopień komputeryzacji przetwarzania informacji w firmie,
wyrażony stosunkiem liczby zadań skomputeryzowanych do ogólnej liczby 

zadań w firmie;
• intensywność współpracy z zagranicą,

wyrażona stosunkiem liczby dokumentów wymienianych w kontaktach 
zagranicznych do ogólnej liczby dokumentów zewnętrznych;

• skała wtórnej "papieryzacji” dokumentów,
wyrażona stosunkiem liczby dokumentów sporządzonych przez komputer 
(np. wydruki) ponownie wprowadzanych do komputera do liczby wszystkich 
dokumentów komputerowych.

• wskaźnik tłumaczeń dokumentów na języki obce,
wyrażona stosunkiem czasochłonności dokumentów, które muszą być 
tłumaczone na języki obce do czasochłonności wszystkich dokumentów 
zewnętrznych.

Eksperci zwrócili także uwagę na następujące czynniki, które należałoby uwzględniać 
przy rozpatrywaniu przydatności elektronicznej wymiany danych w organizacji:

• ilość dokumentów w standardzie EDI, które mogą być wymieniane z 
partnerami z danego obszaru zastosowań;

• wpływ na konkurencyjność i "image" firmy,
• naciski ze strony partnera handlowego.
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3.5 GLOBALNY WSKAŹNIK PRZYDATNOŚCI EDI 
W ORGANIZACJI

Jak już wcześnie wspomniałam, należy skonstruować, w oparciu o cząstkowe 
wskaźniki przydatności EDI, wskaźnik globalny, który w sposób syntetyczny 
obrazowałby sytuację istniejącą w danej organizacji pod kątem wdrażania EDI.
Na podstawie opinii ekspertów o ważności poszczególnych wskaźników można 
przyporządkować poszczególnym wskaźnikom cząstkowym określone wagi.

Niech:

Wedi = Wt,
i=l

gdzie: - wskaźnik globalny charakteryzujący przydatność EDI
w organizacji,
wj - waga przyporządkowana i-temu wskaźnikowi cząstkowemu, 
W| - wartość i-tego wskaźnika cząstkowego przydatności EDI.

Uwzględniając przedstawione w poprzednim rozdziale wyniki grupowej oceny 
ekspertów proponuję przyjęcie wag według następującego algorytmu:

neN,

gdzie : i - indeks kolejnej wagi, 
n - liczba wag.

Zatem, dla wyodrębnionych przez ekspertów czterech grup wskaźników przyjąć 
należy następuj ące wagi:
Grupa 1 ( dla intensywności):

W] =

Grupa 2 ( dla stabilizacji, pilności, standardyzacji ):
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Grupa 3 ( dla czasochłonności i papierochonności):
w3= 1

Grupa 4 ( dla wskaźnika przesyłania dokumentów, wskaźnika błędów, wskaźnika 
opóźnień):

Zakładam, że wartości dla poszczególnych wskaźników mają rozkład normalny
(założenie to potwierdzają wyniki z badań praktycznych - rozdział 5.6). Przed
obliczeniem wskaźnika globalnego, uwględniającego wagi ekspertów EDI, należy 
w.w. wskaźniki znormalizować według poniższego algorytmu normalizującego dla 
poszczególnych wskaźników (tak, aby ich wartości wahały się wokół 0.5):

i=l
- współczynnik normalizujący dla k-tego wskaźnika cząstkowego, 

k - ilość wskaźniów cząstkowych (k=l,...,9)
n - ilość obiektów rzeczywistych poddanych badaniom,

- wartość k-tego wskaźnika cząstkowego przydatności EDI.

Skonstruowany w ten sposób wskaźnik globalny Wedi wyznaczony dla danej 
organizacji, stanowić powinien istotną przesłankę z punktu widzenia wdrożenia EDI. 
Umożliwi on znacznie łatwiejsze (niż w przypadku wskaźników cząstkowych) 
podjęcie decyzji o jej wdrożeniu. Im wyższa będzie wartość Wedi względem wartości 
0.5, tym bardziej system zarządzania w danej organizacji spełnia warunki niezbędne 
do implementacji tych systemów.

Ze względu na dużą pracochłonność obliczania wartości tych wskaźników 
metodami ręcznymi, uważam, że uzasadniony jest komputerowy pomiar tych wartości 
w badanych obiektach rzeczywistych.
W związku z powyższym opracowałam szczegółowe propozycje w tej sprawie i 
przedstawiłam je w rozdziale 5. W rozdziale tym proponuję rozszerzenie o 
odpowiednie moduły programowe narzędzia typu CASE używanego do analizy i 
diagnozowania systemów zarządzania.
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ROZDZIAŁ 4

WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ 
WYMIANY DANYCH

4.1 STANDARDY STOSOWANE W EDI

Standaryzacja jest kluczowym problemem w EDI. Obecnie można zauważyć 
wyraźną tendencję do zmniejszania się liczby używanych standardów i stopniową 
migrację w kierunku światowego standardu UN/EDIFACT. Pomimo to istnieje grupa 
innych standardów, które nadal są i ze względu na skalę zastosowań jeszcze przez 
pewien czas będą używane.

Przypomnijmy raz jeszcze definicję terminu Electronic Data Interchange:
"EDI jest to elektroniczna wymiana danych między różnymi 
systemami komputerowymi, przy użyciu uzgodnionego standardu 
formatowania tych danych". [DURK93]

Zauważmy, że pojęcie standardu formatowania danych stanowi podstawę 
elektronicznej wymiany danych. Standardy w EDI są rozumiane jako normy 
określające strukturę i składniki wymiany danych, zestawy znaków, separatory czyli 
znaki rozdzielające oraz zasady upakowania danych. Bez szczegółowego uzgodnienia 
struktury danych i parametrów technicznych między partnerami, EDI nie miałoby 
sensu. Stąd tak ważne jest pojęcie standardu EDI.
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4.1.1 GENEZA POWSTANIA STANDARDÓW EDI [SWAT93]

Po raz pierwszy pomysł usprawnienia i przyśpieszenia wymiany towarowej 
zastosował w 1948 roku w Berlinie starszy sierżant armii amerykańskiej - Ed Guilbert. 
Był on tam koordynatorem dostaw artykułów żywnościowych przeznaczonych dla sił 
powietrznych w wielu krajach. Dostawy te nadchodziły z różnymi oznaczeniami, z 
różnymi numerami i dokumentami w wielu językach przez całą dobę. Aby zapanować 
nad tą sytuacją, sierżant Ed Guilbert zaprojektował jednolity, standardowy dokument, 
który był wypełniany przez wszystkie służby powietrzne przed otrzymaniem 
pozwolenia na rozładunek. Był to jeden z najwcześniejszych standardowych 
dokumentów wymiany handlowej.

Pewne doświadczenia z tego okresu zostały wykorzystane w USA w transporcie 
kolejowym i drogowym. Dopiero w 1968 roku Ed Guilbert wraz z grupą pracowników 
Office of Facilitation (Biuro Udogodnień) utworzył U.S.Transportation Data 
Coordinating Committee (TDCC) - Komitet Koordynacji Danych Przewozowych 
USA, którego zadaniem była koordynacja rozwoju standardów dla wszystkich 
rodzajów transportu. Komitet ten opublikował w 1975 roku swój pierwszy standard, a 
następnie systematycznie wprowadzał standardy dla potrzeb różnych działów 
transportu: drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego. Działając pod kierunkiem 
TDCC wkrótce rozwinięto standardy według specyficznych potrzeb dla innych 
działów takich jak: UCS (Uniform Communication Standards) w branży artykułów 
spożywczych czy WINS (Warehouse Information Network Standard) dla magazynów 
przemysłowych. Standardy te nie mogły mieć jednak uniwersalnego zastosowania, 
ponieważ uwzględniały wąskie potrzeby danej branży. Dopiero w 1978 roku powstał 
w American National Standards Institute (Amerykański Narodowy Instytut 
Standardów) jednolity standard ANSI X12.

W latach siedemdziesiątych, gdy w USA trwały prace nad standardami TDCC, 
również w Wielkiej Brytanii rozwijano ideę wykorzystania standardów w transakcjch 
handlowych. Zajmowała się tym SITPRO - British Simplification of Trade Procedures 
Board (Brytyjska Komisja Ujednolicania Procedur Handlu) wraz z U.K. Department 
of Custom and Excise (Wydział Ceł i Akcyz U.K.). Początkowo standardy te były 
znane jako składnia SITPRO, a później jako TDI - Trade Data Interchange. W latach 
osiemdziesiątych powstały komplementarne standardy dla kodów kreskowych i 
wprowadzono je do transmisji kompletnych komunikatów pod nazwą standardu 
TRADACOMS.

Pierwsze systemy EDI były systemami lokalnymi, obejmowały swoim 
zasięgiem obszar jednego okręgu lub kraju i dotyczyły tylko wybranych transakcji 
handlowych np. zamówienia, dokumenty bankowe, celne czy transportowe. Były to
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systemy zamknięte, nieuwzględniające struktury danych, kodów i oprogramowania 
innych systemów. Ograniczały się do jednej branży lub grupy użytkowników.

Zaistniała potrzeba udoskonalenia tych systemów poprzez zastosowanie 
międzynarodowego standardu. Tak powstała koncepcja systemów otwartych, zdolnych 
do współpracy z innymi systemami korzystającymi z sieci komputerowych. W roku 
1977 Międzynarodowa Organizacja Standardów ISO (International Standards 
Organization) opracowała pierwszy standard ISO 7498 określający wzorcowy model 
współdziałania systemów otwartych tzw. Model Odniesienia OSI/ISO (Open System 
Interconnection). W roku 1985 Grupa Robocza Nr 4 ds Racjonalizacji Procedur 
Handlowych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ rozpocząła pracę nad 
standaryzacją komunikatów elektronicznych dla typowych dokumentów handlowych 
np. zamówienie, faktura, zapłata i wprowadziła Guidelines for Trade Data Interchange 
(GTDI) jako standard EDI.

W marcu 1986 roku zespół z 8 krajów, w tym także z Polski, pracujący w 
ramach Grupy Roboczej Nr 4 EKG/ONZ użył po raz pierwszy akronimu EDIFACT 
(Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). W roku 
następnym EKG/ONZ mianował koordynatorów EDIFACT w regionach Europy 
Zachodniej, Europy Wschodniej i Ameryki Północnej. Zatwierdzony przez EKG/ONZ 
w roku 1988 standard nazwano UN/EDIFACT. Powstała norma ISO 9735 zawierająca 
zasady składni EDIFACT. Według tej składni są projektowane i zatwierdzane 
komunikaty elektroniczne jako odpowiedniki tradycyjnych, papierowych dokumentów 
handlowych, bankowych, transportowych lub celnych. Elementy danych w 
komunikatach EDIFACT są identyczne jak w dokumentach transakcyjnych 
odpowiadających standardom ONZ. Od tego czasu w szybkim tempie wzrosła liczba 
opracowywanych i zatwierdzanych standardów komunikatów.

W roku 1990 znajdowało się w opracowaniu już ponad 70 komunikatów, a 
EKG/ONZ mianowało dwóch nowych koordynatorów w regionach Australii z Nową 
Zelandią i Japonii z Singapurem. Rok później zatwierdzone zostały następne 
komunikaty, ponad 100 było opracowywanych, a Rada EDIFACT dla Japonii i 
Singapuru rozszerzyła swoją działalność na Koreę Południową, ChRL i Tajwan.

W dniu 10 kwietnia 1992 r. Polski Komitet Normalizacji Miar i Jakości 
ustanowił Polską Normę PN-90/T-20091 - Elektroniczna Wymiana Danych dla 
Administracji, Handlu i Transportu (EDIFACT) - Zasady składni dla warstwy 
zastosowań.

Norma ta obowązuje od dnia 1 stycznia 1993 roku.
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4.1.2 RÓŻNORODNOŚĆ STANDARDÓW

Początkowo systemy EDI były systemami lokalnymi, obejmującymi swoim 
zasięgiem obszar jednego kraju łub grupy użytkowników. Dlatego też pierwsze 
standardy EDI również były związane z wybranym obszarem lub branżą. Standardy 
należące do tej kategorii nazywane są standardami "de facto". Poszczególne standardy 
były opracowywane w taki sposób, aby maksymalnie uwzględnić potrzeby i 
wymagania odrębnych grup użytkowników. I tak na przykład potrzeby i wymagania 
producentów samochodów dotyczące standardu były inne niż potrzeby i wymagania 
przedstawicieli bankowości czy przedstawicieli handlu detalicznego. Powodowało to 
tendencję do tworzenia standardów, mających zamknięty charakter - zamknięty dla 
pewnej grupy użytkowników. Duża liczba standardów utrudniała elektroniczne 
prowadzenie transakcji handlowych z więcej niż jedną grupą partnerów. Tak więc po 
pewnym czasie zaczęła pojawiać się potrzeba stworzenia uniwersalnego, 
międzynarodowego standardu EDI należącego do kategorii "de jure". I chociaż taki 
standard powstał, nadal używa się wielu różnych standardów EDI i wielu różnych ich 
wersji.

Można wymienić następujące standardy EDI związane z branżą użytkownika: 
ODETTE w przemyśle motoryzacyjnym,
SWIFT w bankowości,
CEFIC w przemyśle chemicznym,
EDIFICE w przemyśle elektronicznym,
EANCOM w handlu,
DOCIMEL w transporcie kolejowym,

oraz standardy związane z pewnym obszarem geograficznym:
TDI, TRADACOMS 
SADBEL, ICOM 
SEDAS
SEDAS, SINFOS, MADAKOM
AECOM
GENCOD
ANSI X.12
EDIFACT

w Wielkiej Brytanii, 
w Belgii i Luksemburgu, 
w Austrii,
w Niemczech, 

w Hiszpanii, 
we Francji,
w USA, Kanadzie i Australii, 
w krajach Wspólnoty Europejskiej.
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Rodzaje
standardów

Zalety Wady

wewnętrzne 
w firmie

- łatwe do projektowania 
i wdrożenia,

- wymagają wielu zmian 
w systemach partnerów,

- powodują konieczność 
utrzymywania wielu 
standardów,

- bardzo kosztowne,

branżowe

- redukują koszty utrzymania 
wielu standardów,

- umożliwiają rozwój usług 
związanych z EDI,

- nie dają możliwości 
wymiany komunikatów 
z firmami z innej branży,

- powodują konieczność 
utrzymywania różnych 
standardów,

narodowe

- redukują koszty utrzymania 
wielu standardów,

- umożliwiają wymianę 
komunikatów z firmami 
różnych branż,

- zapewniają wysoki poziom 
usług EDI,

- czasochłonna 
implementacja,

- zbyt duża ogólnikowość 
nie uwzględniająca 
specyficznych potrzeb,

światowe
- międzynarodowy zasięg,
- w przyszłości standard 
dominujący,

- czasochłonna 
implementacja,

- może nie spełniać 
indywidualnych potrzeb 
użytkownika

Tab 4.1.1 Porównanie poszczególnych rodzajów standardów [CANN93]
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STANDARDY
Wewnętrzny 
w firmie Prywatny Branżowy Uniwersalny

Narodowy
TRADACOMS

SINFOS
MADACOM
AECOM

GENCOD

Regionalny
SADBEL ICOM

SEDAS

Kontynentalny
ODETTE

CEFIC
SWIFT
EDIFICE
DOCIMEL

Światowy
COPS ANSI X.12

EANCOM

EDIFACT

Tab. 4.1.2 Standardy wg podziału terytorialnego [DUDE94]

Wszystkie standardy EDI, podobnie jak to się dzieje w przypadku języka 
mówionego i pisanego, podlegają ściśle określonym regułom gramatycznym. Reguły 
te określają sposoby układania znaków w słowa, słów w zdania oraz zdań w całą 
informację, która ma być przekazana i zrozumiała przez odbiorcę. Dlatego też 
standardy EDI składają się z dokładnie opracowanych, odrębnych elementów takich 
jak:

- zasady stosowania składni (gramatyka standardu),
- wykaz opracowanych typów komunikatów,
- wykaz sekcji,
- wykaz elementów danych.
Pomimo tych ścisłe określonych zasad, tworzenie standardów jest bardzo 

złożone. Te same zasady budowania składni mogą być stosowane do tworzenia 
różnych standardów i odwrotnie, jeden standard EDI może korzystać z różnych 
składni w celu opracowania jego kolejnych wersji.
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ICOM TDI

TRADACOMS

ANSI X.12 EDIFACT

Poziom 1 wymiana transmisja wymiana wymiana

Poziom 2 grupa
funkcyjna

grupa
funkcyjna

grupa
funkcyjna

Poziom 3 wiadomość zbiór

transakcji

wiadomość

Poziom 4 rubryka segment segment segment

Poziom 5 złożony

element
danych

złożony
element

danych

Poziom 6 strefa prosty

element
danych

element

danych

prosty

element
danych

Tab.4.1.3 Porównanie struktury komunikatów dla wybranych standardów EDI 
[D'UDE94]

Analizując bliżej zasady stosowania składni standardów EDI należy wyróżnić 
następujące aspekty:

1. strukturę komunikatów oraz możliwości ich grupowania,
2. formy zapisu składników komunikatu,
3. określenie zbioru znaków dozwolonych w komunikacie.

Kolejnym istotnym zagadnieniem dotyczącym standardów EDI są formy zapisu 
składników komunikatu. Ponieważ komunikaty są zbudowane według struktury 
hierarchicznej, istotne jest oddzielne rozważenie składników na każdym jego 
poziomie. Oznacza to określenie, czy długość składników jest stała czy zmienna, 
określenie (lub identyfikacja ) pozycji oraz określenie, które składniki są opcjonalne i 
czy mogą się powtarzać.
Wspomniane elementy przedstawia poniższa tabela :
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Długość Lokacja Składnik
opcjonalny

Składnik
powtarzalny

ICOM
1. strefa stała pozycyjna dozwolony zabroniony

2. rubryka zmienna identyfikator dozwolony dozwolony

TDI
1. element danych zmienna pozycyjna dozwolony zabroniony

(prost/złożony)
2. segment zmienna identyfikator dozwolony dozwolony

ANSI X.12
1. element danych zmienna pozycyjna+ dozwolony zabroniony
2. segment kwalifikator

zmienna identyfikator+ dozwolony dozwolony
kwalifikator

EDIFACT
1. element danych zmienna pozycyjna+ dozwolony zabroniony

(prosty/złożony)
2. segment zmienna

kwalifikator

dozwolony zabroniony

Tab. 4.1.4 Formy zapisu składników komunikatu w wybranych standardach 
[DUDE94]

4.1.3 ROZWÓJ STANDARDU UN/EDIFACT

Standard UN/EDIFACT ( United Nations / Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport ), jak już wspomniałam wcześniej, został 
opracowany w 1987 roku przez Grupę Roboczą Nr 4 przy Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ jako jednolity, międzynarodowy standard dla elektronicznej 
wymiany danych. Podstawową normą UN/EDIFACT są Zasady Składni, które zostały 
przyjęte także przez Międzynarodową Organizację Standardów ISO jako Norma ISO 
9735. Według tej składni są stopniowo projektowane i zatwierdzane struktury 
komunikatów elektronicznych [DANI93],

42



Aby UN/EDIFACT mógł być stosowany w dowolnie wybranej dziedzinie, musi 
być on tak zdefiniowany, aby standardowy komunikat odpowiadał wszelkim 
specyficznym wymaganiom dowolnej dziedziny zastosowań. Jest to osiągnięte przez 
opracowywanie komunikatów odpowiadających różnym wymaganiom oraz przez 
zdefiniowanie obowiązkowych i opcjonalnych części komunikatu. Niezbędna w tym 
celu jest szeroka współpraca różnych grup użytkowników na różnych płaszczyznach: 
branżowych, narodowych i międzynarodowej. W ramach prac nad standardem 
UN/EDIFACT opracowywane są znormalizowane komunikaty elektroniczne (UNSM), 
które mogą być stosowane wewnątrz poszczególnych krajów oraz w wymianie 
międzynarodowej.

Standardowy Komunikat ONZ (UNSM) jest to komunikat, który po pierwsze 
został zarejestrowany, opublikowany i jest konserwowany przez Europejską Komisję 
Gospodarczą ONZ. Po drugie, w ściśle określonych polach komunikatu umieszcza się 
pewne informacje ( rodzaj, numer wersji i numer wydania komunikatu oraz wartość 
kodu "UN"), które są przyjęte, a następnie kontrolowane przez EKG/ONZ.
Zakłada się, że do roku 2000 wszystkie pozostałe standardy EDI mają być zastąpione 
przez EDIFACT.
Komunikaty EDIFACT mogą mieć jedno z trzech oznaczeń statusu:

Status 0 - oznacza projekt komunikatu w trakcie opracowywania;
Status 1 - oznacza projekt komunikatu przyjęty do testowania

(przed przedstawieniem ich do zatwierdzenia jako standard);
Status 2 - oznacza standardowy komunikat rekomendowany do 

powszechnego użytkowania.
Każdego roku EKG/ONZ publikuje dwa zbiory katalogów komunikatów.

W marcu przedstawiany jest do zatwierdzenia aktualny zestaw katalogów o statusie 1, 
a we wrześniu tego samego roku zestaw katalogów o statusie 2.
W czerwcu 1996 roku było [RAMA96]:

• 59 komunikatów ze statusem 2,
• 61 komunikatów ze statusem 1,
• 89 komunikatów ze statusem 0.

Lista komunikatów ze statusem 2 jest przedstawiona w załączniku B.
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Przedstawiona poniżej struktura organizacyjna UN/EDIFACT jest obecnie w 
trakcie reorganizacji, której celem jest przejęcie dotychczasowych zadań Grupy 
Roboczej WP.4 przez CEFACT ( Centre for Facilitation of Administration, Commerce 
and Trade)

Committee on the 
Development of Trade

Africa EDIFACT Board

Asia EDIFACT Board

Australia / New Zeland 
EDIFACT Board

i Central & Eastern European! 
EDIFACT Board i

Pan American 
EDIFACT Board

Western European 
EDIFACT Board

Rys. 4.1.5 Struktura organizacyjna UN/EDIFACT [UNIS96]
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4.1.4 BUDOWA KOMUNIKATÓW W UN/EDIFACT

Po pojęciem komunikatu ( wiadomości ) należy tu rozumieć zestaw segmentów 
w kolejności ustalonej w katalogu komunikatów rozpoczynający się nagłówkiem 
komunikatu, a kończący zakończeniem komunikatu. Komunikat zaprojektowany dla 
elektronicznej wymiany danych musi mieć jasno zdefiniowaną funkcję; może być 
odpowiednikiem jednego lub kilku dokumentów papierowych. Standardowy 
Komunikat UNSM definiuje segmenty oraz ich kolejność występowania w 
komunikacie, definiuje również elementy danych i kolejność ich występowania w 
każdym segmencie określonego komunikatu. Każdy komunikat UN/EDIFACT 
obejmuje zestaw segmentów pomocniczych od UNB do UNZ, segmenty danych 
użytkowych i opcjonalnie definicję znaków rozdzielających UNA oraz segment 
pomocniczy dzielący komunikat na części.

UNA warunkowo DEFINICJA ZNAKÓW ROZDZIELAJĄCYCH

UNB obowiązkowo NAGŁÓWEK WYMIANY DANYCH

UNG warunkowo NAGŁÓWEK GRUPY FUNKCYJNEJ

UNH obowiązkowo NAGŁÓWEK KOMUNIKATU

SEGMENTY DANYCH UŻYTKOWYCH

UNT obowiązkowo ZAKOŃCZENIE KOMUNIKATU

UNE warunkowo ZAKOŃCZENIE GRUPY FUNKCYJNEJ

UNZ obowiązkowo ZAKOŃCZENIE WYMIANY DANYCH

UNS warunkowo DZIELENIE KOMUNIKATU NA CZĘŚCI

Rys. 4.1.6 Ogólna struktura komunikatu ze składnikami wymiany danych 
[UNED92/1]
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Definicja znaków rozdzielających UNA i segmenty pomocnicze od UNB do 
UNZ muszą występować w wymianie danych w ustalonym porządku.

Jako znaki rozdzielające w znormalizowanych zasadach składni przyjmuje się 
następujące cztery znaki [UNED92/2]:

+ znak plus - jako początek segmentu i separator między elementami 
danych;

: dwukropek - jako separator między składowymi elementu danych;
’ apostrof - jako zakończenie segmentu;
? znak zapytania - jako znak zwalniający (w przypadku bezpośredniego 

poprzedzenia znaków + :' ? przywraca im pierwotne 
znaczenie).

W wymianie danych może istnieć szereg grup funkcyjnych lub komunikatów, 
jak również szereg komunikatów w grupie funkcyjnej [UNED92/2],

• Połączenie obejmuje jedną lub więcej wymian danych.

• Wymiana danych zawiera: UNA, UNB, grupy funkcyjne lub komunikaty oraz 
UNZ.

• Grupa funkcyjna zawiera: UNG, komunikaty tego samego typu, UNE.

• Komunikat zawiera: UNH, segmenty danych, UNT.

• Segment danych zawiera: etykietę segmentu, proste elementy danych, lub 
złożone elementy danych lub proste i złożone elementy danych równocześnie.

• Etykieta segmentu zawiera: kod segmentu, liczbę powtórzeń i zagnieżdżeń.

• Prosty element danych zawiera treść pojedyńczego elementu danych.

• Złożony element danych zawiera składowe elementy danych.

• Element danych zawiera treść pojedyńczego elementu danych.
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Początek
połączenia POŁĄCZENJE Koniec

połączenia

oznacza alternatywę dla___________

Rys. 4.1.7 Hierarchiczna struktura wymiany danych zgodnie 
z Polską Normą PN-92/T-2091
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4.2 BAZA TECHNICZNA SYSTEMÓW EDI

Jak już wcześniej wspominałam, do realizacji elektronicznej wymiany danych 
niezbędne jest (oprócz standardu) odpowiednie oprogramowanie translacyjne oraz 
komputer z dostępem do sieci telekomunikacyjnej.
Poniżej przedstawię bliżej te dwa składniki EDI.

4.2.1 OPROGRAMOWANIE TRANSLACYJNE SYSTEMÓW EDI

Oprogramowanie translacyjne jest jednym z trzech niezbędnych komponentów 
systemu elektronicznej wymiany danych.

Zadaniem oprogramowania translacyjnego EDI, zwanego także konwerterem 
EDI, jest pobranie danych z aplikacji użytkownika (nadawcy), przetłumaczenie ich na 
elektroniczny komunikat w wybranym standardzie EDI, a następnie przesłanie tego 
komunikatu do drugiego użytkownika (odbiorcy). Dalej konwerter ten realizuje proces 
odwrotny tzn. nadesłany komunikat elektroniczny zostaje przekształcony zgodnie ze 
strukturą danych w aplikacji odbiorcy i przesłany do niej.

Rys. 4.2.1 Działanie konwertera EDI

Oprogramowanie to powinno spełniać niezbędne wymagania uniwersalności 
uwzględniające możliwość włączania do systemu nowych partnerów i komunikatów, 
obsługę kilku różnych standardów EDI ( dopóki nie UN/EDIFACT nie stanie się 
jedynym obowiązującym standardem ) oraz jednoczesną obsługę kilku wersji danego 
standardu. Indywidualne opracowanie oprogramowania translacyjnego EDI jest bardzo 
skomplikowane i kosztowne, dlatego też powszechnie stosowane są pakiety 
oprogramowania proponowane przez wyspecjalizowane firmy.
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Dostępne na rynku konwertery często oferują także dodatkowe funkcje jak na 
przykład:
• obsługa różnych standardów EDI,
• obsługa różnych rodzajów transmisji danych (złącza komutowane, sieci),
• archiwizacja wysyłanych i odebranych komunikatów,
• funkcje ochrony (uwierzytelnienie nadwcy, niezaprzeczalność
• nadania i odbioru).

Przykładem uniwersalnego pakietu służącego do wymiany komunikatów EDI 
jest pakiet STX amerykańskiej firmy Supply Tech.
Pakiet ten obsługuje kilka standardów EDI, w tym oczywiście - UN/EDIFACT. Jest on 
na tyle uniwersalny, że można w nim ustalić format wiadomości wymienianych 
między partnerami. Można więc w łatwy sposób dołączyć pewne segmenty, można 
określić nowe typy wiadomości lub dostosować istniejące wiadomości do potrzeb 
konkretnych partnerów. Pakiet STX oprócz procedur konwersji posiada bogatą 
bibliotekę telekomunikacyjną. Pozwala ona na obsługę większości sposobów 
komunikacji między komputerami oraz sprawuje pełną kontrolę nad wysyłanymi i 
odbieranymi komunikatami (np. wysłanie danego komunikatu w określonym dniu i o 
określonej godzinie). Pakiet ten realizuje także archiwizację nadanych i odebranych 
komunikatów.

4.2.2 URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNE

Trzecim niezbędnym składnikiem do realizacji elektronicznej wymiany danych 
(po standardach i konwerterach ) są urządzenia zapewniające komunikację między 
systemami różnych użytkowników.

Dane z aplikacji nadawcy, po konwersji są przesyłane do aplikacji odbiorcy 
poprzez teletransmisję. Należy więc zapewnić odpowiednie połączenie z partnerami 
wymiany danych.
Istnieją dwa sposoby połączeń:

1. połączenie bezpośrednie (punkt z punktem),
2. połączenie pośrednie ( zapamiętaj i nadaj ).

Poniżej przedstawię charakterystykę wymienionych połączeń.
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Połączenie bezpośrednie
Najprostszym połączeniem typu bezpośredniego jest teletransmisja realizowana 

poprzez linię komutowaną lub linię dzierżawioną. Komputery obu partnerów wymiany 
muszą być podłączone do sieci telefonicznej za pomocą modemów. Muszą być 
równocześnie gotowe do transmisji.

Rys. 4.2.2 Połączenie bezpośrednie punkt - punkt

Innym połączeniem typu bezpośredniego jest połączenie za pośrednictwem 
pakietowej sieci teleinformatycznej. Teletransmisja jest realizowana poprzez 
podłączenie komputera nadawcy i komputera odbiorcy do pakietowej sieci 
teleinformatycznej albo za pomocą linii telefonicznej i modemów, albo za pomocą linii 
dzierżawionej i karty sieciowej X.25. W obu przypadkach komputery nadawcy i 
odbiorcy muszą być także równocześnie gotowe do transmisji.

Rys.4.2.3 Połączenie bezpośrednie poprzez sieć X.25
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Połączenie pośrednie
Teletransmisja za pomocą sieci teleinformatycznej w protokole X.400. 

Protokół ten zapewnia usługę poczty elektronicznej. W tym przypadku nie jest 
wymagane bezpośrednie połączenie między partnerami wymiany, natomiast każdy z 
nich musi mieć swoją własną "elektroniczną skrzynkę pocztową".

Sieć teleinformatyczna zarządzana przez niezależnego operatora i 
umożliwiająca wzajemną komunikację partnerom do niej przyłączonym nazywa się 
siecią usług dodanych - Value Added Network -VAN. Jest ona nośnikiem 
umożliwiającym wymianę elektronicznych komunikatów zgodnie z ustalonymi 
standardami i protokołami transmisji.

Rys.4.2.4 Połączenie pośrednie poprzez pocztę elektroniczną

Model Odniesienia Systemów Otwartych
Realizacja koncepcji elektronicznej wymiany danych opiera się także na 

obowiązujących standardach pracy w sieci komputerowej. Głównie chodzi tu o tzw. 
Model Odniesienia Systemów Otwartych (OSI/ISO - Open System Interconnection) 
opracowany przez międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO w 1983 roku. 
Jest to standard mający na celu zapewnienie sprawnego porozumiewania się 
dowolnych systemów komputerowych, niezależnie od różnic konstrukcyjnych, typów 
procesorów, zasilania, wytwórcy, organizacji wewnętrznej i łącz zewnętrznych 
[LANG93].
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Cechą charakretystyczną modelu jest podział na warstwy, czyli poziomy w logicznym 
opisie systemów otwartych. Warstwy w jednym komputerze prowadzą konwersację z 
odpowiadającymi sobie warstwami w innym komputerze. Kolejno nadbudowane 
(logicznie i fizycznie) warstwy tworzą sieć.
Połączenie między dwiema sąsiednimi warstwami nosi nazwę sprzęgu.
Sprzęg określa podstawowe operacje i usługi oferowane warstwie wyższej przez 
warstwę bezpośrednio niższą. Każda warstwa charakteryzuje się jej tylko właściwą 
jednostką informacji i protokołem.
Protokół to reguły i struktury danych dotyczące komunikacji między warstwami. 
Uporządkowany zbiór warstw i protokołów nazywamy architekturą sieci. Opis 
architektury musi zawierać informację umożliwiającą napisanie dla każdej warstwy 
programu poprawnie realizującego odpowiedni protokół.

W modelu OSI / ISO wyróżniamy siedem warstw:
1. Warstwa fizyczna - realizuje funkcje transmisji ciągu bitów w kanale 

komunikacyjnym. Ustalenia dokonywane na poziomie tej warstwy dotyczą 
typu złączy, parametrów i wielkości sygnałów elektrycznych, ich uzależnień 
czasowych itp.

2. Warstwa sterowania kanałem - (lub łączy danych) ma za zadanie odbieranie 
informacji wejściowej od urządzeń transmisji i takie jej przekształcenie, aby 
dane przekazywane do warstwy sieciowej nie zawierały błędów transmisji, 
nawet jeżeli linie wnoszą zakłócenia. Tutaj następuje też dostosowanie 
szybkości transmisji do obu komunikujących się systemów oraz wykrywanie 
błędów transmisji.

3. Warstwa sieci - jej zadaniem jest określenie najważniejszych cech sprzęgu 
węzeł-komputer oraz wyznaczanie w podsieci drogi przesyłania pakietów, 
czyli jednostek informacji wymienianych na poziomie warstwy trzeciej. 
Ponadto zapewnienie takiej kolejności ich napływu do odbierającego 
komputera w jakiej zostały wysłane, a także podejmowanie decyzji w 
przypadku wykrycia błędów (korekcja błędów lub w przypadku błędów 
niekorygowalnych - ich sygnalizacja).

4. Warstwa transportu - ma za zadanie przyjmowanie danych przekazywanych z 
warstwy piątej (warstwa sesji), dzielenie ich na mniejsze jednostki, a 
następnie transfer tych jednostek do warstwy sieciowej oraz kontrolę nad
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tym, aby wszystkie te części były prawidłowo odebrane przez warstwę 
transportową adresata. Warstwa ta nadzoruje również wybór priorytetów 
transferu między stacjami, ustalanie adresów sieciowych i sterowanie 
przyśpieszonym przepływem danych.

5. Warstwa sesji - umożliwia użytkownikowi połączenie z procesorem w innym 
komputerze. Po nawiązaniu połączenia warstwa ta może, jeżeli użyktownik 
tego zażąda, nadzorować w ustalony sposób dialog między systemami.

6. Warstwa prezentacji - ma szczególne zastosowanie w przypadku współpracy 
sieci o różnych standardach lub systemów komputerowych różnych 
producentów. Zapewnia programom użytkowym pewne funkcje takie jak: 
szyfrowanie przesyłanych danych, deszyfrowanie danych, kompresja tekstów, 
obsługa terminali i transmisja zbiorów. Jej głównym zadaniem jest sterowanie 
konwersją kodów lub formatów danych w celu obsługi różnorodnego sprzętu.

7. Warstwa aplikacji - spełnia następujące funkcje: identyfikuje partnerów 
zamierzających się komunikować, ustala bieżącą możliwość zrealizowania 
komunikacji, określa mechanizm i koszty połączenia, synchronizuje 
współpracujące aplikacje.

Model Odniesienia Systemów Otwartych obejmuje wszystkie możliwe usługi i 
funkcje sieci komputerowych. Natomiast w konkretnym przypadku implementuje się 
tylko te usługi i funkcje, które są potrzebne dla użytkowników, a więc nie koniecznie 
wszystkie warstwy.
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SYSTEM UŻYTKOWNIKA 1 SYSTEM UŻYTKOWNIKA 2

Rys.4.2.5 Warstwy, protokoły i sprzęgi w modelu OSI/ISO [LANG93]
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4.3 BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW EDI

Problem zapewnienia bezpieczeństwa w systemach elektronicznej wymiany 
danych jest jednym z podstawowych warunków, który należy spełnić, aby zastąpienie 
dokumentów papierowych przez komunikaty EDI było w ogóle możliwe. Istnieje 
bowiem wiele zagrożeń, którym mogą ulec komunikaty przesyłane w sieci 
teleinformatycznej. Część z nich może się zdarzyć z przyczyn niezależnych, losowych 
np. przerwanie transmisji lub zmiana treści komunikatu w wyniku błędów w trakcie 
transmisji. Innego rodzaju zagrożenia mogą być związane z celową działalnością ze 
strony intruza, który może mieć dostęp do poufnych informacji, może zmienić 
komunikat lub nadać inny podszywając się pod użytkownika sieci. Oprócz 
wyeliminowania tych zagrożeń należy jeszcze rozwiązać problem udowodnienia 
autentyczności komunikatu zarówno do użytku wewnętrznego, jak i przed osobami 
trzecimi (np. przed sędzią w przypadku kwestii spornych ).

Aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo przesyłania komunikatów EDI 
stosuje się algorytmiczne programowe i sprzętowe metody ochrony informacji. 
Polegają one na dodaniu do wiadomości takich dodatkowych informacji, które nie są 
możliwe do podrobienia ( zarówno przez intruza, jak i przez nadawcę lub odbiorcę ).

W standardzie EDIFACT proponuje się usługi zapewniające ochronę 
informacji na poziomie wiadomości, co oznacza, że każdy komunikat jest chroniony 
oddzielnie [POKR94],

Do usług ochrony informacji w standardzie EDIFACT zaliczamy:
1. integralność zawartości komunikatu,
2. integralność sekwencji komunikatów,
3. uwierzytelnienie nadawcy komunikatu,
4. niezaprzeczalność nadania komunikatu,
5. niezaprzeczalność odbioru komunikatu,
6. poufność zawartości komunikatu.

Większość wymienionych usług jest realizowana poprzez dodanie 
odpowiednich segmentów do komunikatu. Każda z takich usług jak integralność 
sekwencji, integralność komunikatu, uwierzytelnienie oraz niezaprzeczalność nadania 
wprowadza segmenty nagłówków ochrony oraz segmenty zakończenia usługi. 
Przekazywana wiadomość nie ulega zmianie, jedynie segmenty te stanowią dla niej 
tzw. kopertę.
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Nagłówek ochrony informacji zawiera szczegółowe dane o użytych 
algorytmach kryptograficznych. Algorytm jest wymieniony w postaci jawnej, 
ewentualnie wszystkie inne informacje potrzebne odbiorcy do poprawnej weryfikacji 
usługi. Segmenty zakończenia usługi ochrony zawierają wynik przekształcenia 
(znacznik integralności, uwierzytelnienia lub podpis).

Każda z usług ochrony obejmuje cały komunikat począwszy od pierwszego 
znaku własnego nagłówka do ostatniego znaku segmentu poprzedzającego własny 
segment zakończenia usługi ochrony informacji.

UNH segment nagłówka komunikatu

Nagłówek n-tej usługi ochrony

Nagłówek 1-szej usługi ochrony

BGM
Segmenty wiadomości

segment początku komunikatu

Zakończenie 1-szej usługi ochrony

Zakończenie n-tej usługi ochrony

UNT segment zakończenia komunikatu

Rys.4.3.1 Struktura komunikatu z usługami ochrony [POKR94]
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Przydatność konkretnych usług bezpieczeństwa w ochronie komunikatów EDI 
przed różnymi zagrożeniami przedstawia poniższa tabela:

ZAGROŻENIA

USŁUGI

OCHRONY

błąd w

usługach

siecio

wych

modyfika

cja treści

komuni

katu

utrata

komuni

katu

powtórze

nie komu

nikatu

odmowa

autoryzo

wania

komunikatu

nieautory-

zowane

ujawnienie

komunikatu

nielegalne

używanie

sieci

poufność

danych + +
autentyczność

+ + +
integralność

komunikatu + +
niewypieranie

się +
kontrola

dostępu +
dostęp do

usług

sieciowych
+

Tab. 4.3.2 Stosowanie usług bezpieczeństwa w ochronie komunikatów EDI przed 
różnymi zagrożeniami [LANG94]
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4.3.1 INTEGRALNOŚĆ ZAWARTOŚCI KOMUNIKATU

Usługa ta zapewnia możliwość kontroli, czy dane przesłane w czasie transmisji 
nie uległy zmianom lub zakłóceniom.

Nie powinna być stosowana samodzielnie, ponieważ nie zapewnia 
autentyczności nadawcy; nie daje bowiem pewności,czy komunikat pochodzi od 
właściwego nadawcy, czy od intruza.

4.3.2 INTEGRALNOŚĆ SEKWENCJI KOMUNIKATU

Chroni przed przechwyceniem i opóźnionym przesłaniem, powieleniem, 
dodaniem bądź usunięciem całego komunikatu.

Usługa ta polega na numerowaniu kolejnych wiadomości, tak aby odbiorca znał 
ich kolejność. Również nie jest polecana do samodzielnego zastosowania. Powinna 
być używana chociaż z usługą uwierzytelnienia nadawcy.

4.3.3 UWIERZYTELNIENIE NADAWCY

Polega na zapewnieniu autentyczności nadawcy komunikatu, a więc 
sprawdzeniu czy nadawca komunikatu jest tym użytkownikiem sieci za którego się 
podaje.

Realizując uwierzytelnienie równocześnie zapewnia się integralność. Usługa ta 
nie daje jednak możliwości dowodowych, potwierdzenie autentyczności nadawcy jest 
tylko do celów wewnętrznych.

4.3.4 NTEZAPRZECZALNOŚĆ NADANIA

Chroni przed możliwością wyparcia się przez nadawcę faktu wysłania 
określonego komunikatu.

Usługa ta daje możliwość dowodzenia zarówno integralności zawartości 
komunikatu, jak i autentyczności nadawcy komunikatu przed osobą trzecią. 
Zabezpiecza przed próbą zmiany treści komunikatu przez nadawcę lub odbiorcę i 
przedstawieniem takiego komunikatu w sądzie jako autentycznego.
W wiadomości umieszcza się tzw. podpis cyfrowy nadawcy ( inaczej zwany podpisem 
elektronicznym ). Podpis cyfrowy jest ciągiem bitów, będącym funkcją podpisywanej 
wiadomości oraz tajnej informacji znanej tylko autorowi podpisu (tzw. prywatnego 
klucza nadawcy ). Podpis cyfrowy pełni te analogiczne funkcje co podpis ręczny.
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Cechy wspólne dla podpisu ręcznego i cyfrowego są następujące:
• podpis przypisany j est j ednej osobie,
• nie jest możliwy do podrobienia,
• jest łatwy do weryfikacji przez osoby niezależne,
• autor podpisu nie może się go wyprzeć,
• jest łatwy do wygenerowania.

Różnice pomiędzy podpisem ręcznym i podpisem cyfrowym są następujące:
• podpis ręczny jest taki sam dla wszystkich dokumentów, natomiast podpis 

cyfrowy zmienia się wraz z dokumentem, którego dotyczy,
• podpis ręczny jest nierozłącznie związany z dokumentem, a podpis 

cyfrowy może być składowany i transmitowany niezależnie od 
dokumentu.

Wiadomość z podpisem cyfrowym odbiorca może traktować na tych samych 
prawach jak podpisany ręcznie dokument papierowy. Dotyczy to głównie ewentualnej 
możliwości przedstawienia takiego komunikatu w sądzie.

4.3.5 NIEZAPRZECZALNOŚĆ ODBIORU

Realizowana podobnie jak niezaprzeczalność nadania komunikatu, chroni 
nadawcę komunikatu przed wyparciem się przez odbiorcę faktu jego odebrania.

Polega na wysyłaniu przez odbiorcę potwierdzenia otrzymania komunikatu 
zawierającego jego podpis cyfrowy, będący funkcją oryginalnego komunikatu. Dzięki 
temu nadawca ma zapewniony dowód doręczenia wiadomości - podpisane 
potwierdzenie odbioru - i może wykorzystać je jako dowód w sądzie

4.3.6 POUFNOŚĆ ZAWARTOŚCI KOMUNIKATU

Polega na wykorzystaniu kryptografii - nauki zajmującej się zabezpieczaniem 
wiadomości, czyli takim zamaskowaniem informacji, aby została ukryta jej treść. 
Proces maskowania nazywa się szyfrowaniem, natomast proces odwrotny - 
deszyfrowaniem. Zaszyfrowaną informację nazywa się szyfrogramem, a wiadomość 
przeznaczoną do zaszyfrowania - tekstem jawnym lub otwartym.

Usługa poufności zawartości komunikatu polega szyfrowaniu całego 
komunikatu, tak aby był on możliwy do odczytania tylko przez właściwego odbiorcę 
wiadomości, zaś nieczytelny dla innych osób. Korzysta się w tym celu z algorytmów 
kryptograficznych, zwanych także szyframi.
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Szyfr jest funkcją matematyczną użytą do szyfrowania i deszyfrowania, przy 
czym do pierwszej czynności stosuje się algotytm szyfrujący, do drugiej -algorytm 
deszyfrujący. Współczesne algorytmy opierają swoje bezpieczeństwo na kluczu, który 
jest elementem sterującym przy szyfrowaniu i deszyfrowaniu. Oznacza to, że jest 
znana zasada działania szyfrów, natomiast postać klucza użytego do zamaskowania 
treści komunikatu jest nieznana.
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4.4 SYSTEM PRAWNY 
A ELEKTRONICZNA WYMIANA DANYCH

Jedną z wielu dziedzin życia społecznego, które muszą uwzględnić nowe 
możliwości wykorzystania elektronicznej wymiany danych w prowadzeniu biznesu, 
jest prawo. Dostosowanie prawa do nowej "elektronicznej" epoki nie jest proste i 
będzie napewno długotrwałe, ale należy to już uwzględniać.

Aktualnie można wyróżnić dwa skrajne punkty widzenia tematu prawa w EDI. 
Z jednej strony istnieje grupa ludzi, dla których brak ostatecznych i obowiązujących 
aktów prawnych stanowi barierę (a może pretekst) w prowadzeniu elektronicznej 
wymiany informacji. Z drugiej strony można wyróżnić te grupy użytkowników, które 
są tak zaangażowane w praktycznym prowadzeniu elektronicznych transakcji, że nie 
zwracają uwagi na braki, czy niedomówienia sytuacji prawnych [JOHN93],

Uwzględniając stanowiska obu stron, optymalnym rozwiązaniem byłoby 
równoczesne wprowadzanie aktów prawnych dotyczących elektronicznej wymiany 
danych wraz z jej wdrażaniem. Niestety tak się nie dzieje. Jakie zatem przeszkody 
należy pokonać na drodze do uregulowania sytuacji prawnej EDI ?

W procesie wprowadzania EDI jednym z warunków jest eliminacja 
dokumentów papierowych i zastąpienie ich komunikatami przekazywanymi i 
przechowanymi w postaci elektronicznej. Mają one mieć rangę dokumentu, powinny 
więc spełniać jego wszystkie wymagania. Główny problem polega na tym, że 
aktualnie obowiązujące prawo nie uwzględnia możliwości, jakie daje nowa 
technologia. Opiera się na tradycyjnych wymaganiach dotyczących takich pojęć jak : 
słowo pisane, dokument, podpis. Do tej pory dokumenty dotyczące każdej transakcji w 
biznesie były sporządzane w formie pisemnej. Jako formę pisemną należy tu rozumieć 
tekst napisany pismem odręcznym lub na maszynie do pisania lub wydrukowny (np. 
na drukarce komputerowej).

W przypadku elektronicznej wymiany danych należy rozstrzygnąć czy 
komunikat przesłany z komputera do komputera może spełnić wymagania dotyczące 
formy pisemnej. Te same problemy dotyczą pojęcia tradycyjnego dokumentu. Polski 
Kodeks Kamy Artykuł 120 Paragraf 13 definiuje dokument jako "każdy przedmiot", 
czyli rzecz materialną. Tak zdefiniowany dokument musi jasno określać stanowisko i 
intencje strony lub stron, daty i terminy obowiązujące przy danej transakcji oraz 
stanowić dowód w przypadku ewentualnego sporu.

Następnym problemem, jaki występuje w procesie wdrażania EDI - jest 
problem zapewnienia autentyczności dokumentu. Pieczątka i podpis postawiony na 
dokumencie papierowym świadczy o jego ważności i autentyczności, natomiast
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dokumentu elektronicznego nie można ostemplować ani podpisać. Kolejnymi 
trudnościami z jakimi należy się liczyć przy wprowadzaniu elektronicznej wymiany 
danych są zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa systemów i ochrona 
danych.

4.4.1 ROZWIĄZANIA PRAWNE

Zasygnalizowane wyżej problemy związane ze wdrażaniem i funkcjonowaniem 
systemów EDI powinny być uwzględniane przy opracowywaniu odpowiednich aktów 
prawnych takich jak: Umowy o EDI, zwanych także Interchange Agreement ( na 
szczeblu partnerów uczestniczących w wymianie ) oraz Ustawy o EDI ( na szczeblu 
państwowym).

Umowy o EDI
Jest to kontrakt zawarty pomiędzy stronami zamierzającymi prowadzić 

elektroniczną wymianę danych. Obecnie istnieje wiele rodzajów Interchange 
Agreement. Są to przeważnie umowy narodowe lub europejskie (umowy modelowe- 
ogólne) albo umowy branżowe (bardziej szczegółowe dotyczące konkretnej branży np. 
motoryzacyjnej). Europejski model umowy o EDI został zaprojektowany i ogłoszony 
jako Rekomendacja przez Komisję Europejską w 1992r. Umowa ta powinna 
uwzględniać następujące zagadnienia:
• wiarygodności i ochrony danych;
• warunki zawierania kontraktów;
• obowiązek ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku uchybień.

Ustawy o EDI
Ponieważ nie wszystkie problemy prawne dadzą się rozstrzygnąć na podstawie 

umowy o EDI, (szczególnie w wymianie międzynarodowej), należy więc opracować 
ustawy o EDI. Podstawowymi problemami prawnymi, które muszą być uregulowane 
ustawowo są:
• brak prawnych definicji podstawowych pojęć związanych z EDI,
• nadanie dokumentom elektronicznym praw równych z dokumentami papierowymi,
• określenie zasad odpowiedzialności za przesłane komunikaty,
• prawną ochronę danych.
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Zestawienie niektórych cech charakteryzujących uregulowania prawne 
wymiany danych w Ustawie i Umowie o EDI przedstawia poniższa tabela:

Ustawa o EDI Umowa o EDI

1. Nadaj e dokumentom EDI taką samą 
wartość dowodową, jaką posiadają 
dokumenty sporządzone w formie 
pisemnej, w odniesieniu do całego obrotu 
prawnego.

1. Wartość dowodowa tych
dokumentów jest taka, jaką nadały jej 
strony umowy. Mogą mieć wartość 
dowodową identyczną jak dokumenty 
sporządzone w formie pisemnej, jednak 
strony muszą umieścić odpowiednią 
klauzulę w swojej umowie.

2. Kreuje prawa i obowiązki w 
odniesieniu do wszystkich podmiotów.

2. Kreuje prawa i obowiązki tylko w 
stosunku do stron umowy. Nie ma tego 
waloru w odniesieniu do osób trzecich.

3. Brak możliwości uregulowania w 
ustawie wszystkich aspektów dotyczących 
EDI.

3. Możliwość szczegółowej regulacji 
wszystkich aspektów wymiany przez 
strony (ze szczególnym uwzględnieniem 
specyfiki przesyłanych informacji).

4. Ustawa może zawierać pewne 
gwarancje chroniące interesy słabszej 
strony.

4. Umowa może być zawarta na 
warunkach mniej korzystnych dla 
słabszego partnera.

5. Postanowienia ustawy w znacznym 
stopniu ograniczają zasadę swobody 
zawierania umów, w związku z czym 
strony mają mniejszą możliwość 
dowolnego kreowania treści umowy.

5. Daje możliwość zawarcia umowy o 
treści w pełni uzgodnionej przez strony.

Tab. 4. 4.1 Porównanie cech ustawy i umowy o EDI [ZIÓŁ95]

63



4.4.2 SYTUACJA PRAWNA NA ŚWIECIE

Elektroniczna wymiana danych w istotny sposób wpływa na współczesna 
działalność gospodarczą i administracyjną na świecie. Unia Europejska rozpoczęła w 
1993 roku program IDA (Interchange of Data between Administrations ) i realizuje w 
jego ramach 33 projekty związane ze służbami celnymi, ochroną zdrowia, ochroną 
środowiska, ubezpieczeniami społecznymi i sprawozdawczością statystyczną. Obok 
tych działań poszczególne kraje wprowadzają w coraz większym stopniu udogodnienia 
stosowania dokumentu elektronicznego [PIOT96],

Na polu międzynarodowym rozwiązywaniem problemów prawnych 
elektronicznej wymiany danych zajmują się:
• Komisja ONZ d/s Międzynarodowego Prawa Handlowego - UNCITRAL (United 

Nations Commission on International Trade Law),
• Międzynarodowa Izba Handlowa ICC (International Chamber of Commerce),
• Grupa Robocza DG XIII -United Nations Electronic Commission for Europe 

(prowadzi w krajach Wspólnoty Europejskiej program TEDIS).

W wielu systemach prawnych dopuszczono już odpowiedni ekwiwalent 
podpisu odręcznego, możliwy do zastosowania w przypadku dokumentów w formie 
elektronicznej.
Do krajów, które dopuszczają podpis cyfrowy należą:

• Norwegia - dopuszcza się użycie podpisu cyfrowego w bankowości, emisji 
akcji, transporcie międzynarodowym i dokumentach celnych;

• Portugalia - wymagany jest podpis ręczny z wyjątkiem dokumentów celnych;
• Dania, Holandia, Włochy, Irlandia,Korea - nie wymagają odręcznego podpisu 

dokumentu;
• Stany Zjednoczone - kodeks handlowy definuje podpis jako " dowolny 

symbol utworzony lub zastosowany przez stronę z istniejącą intencją do 
uwierzytelnienia treści", a bardziej szczegółowe rozporządzenia zależą od 
poszczególnych stanów. Najbardziej postępowa jest ustawa o podpisie 
cyfrowym obowiązująca od marca 1996 roku w stanie Utah, stanowiąca o 
równoważności podpisu cyfrowego i ręcznego we wszystkich przypadkach.

Jednym z najczęściej wymienianych dokumentów jest faktura. Wprowadzono 
już wiele modyfikacji prawnych dopuszczających elektroniczną formę faktury 
przykładowo w następujących krajach:
• od 1990 roku we Włoszech - n odbiorcy musi znajdować się rejestr zbiorczy 

otrzymanych faktur w sposób czytelny na nośniku trwałym;
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• od 1991 roku we Francji - pod warunkiem, że użytkownicy mają certyfikat 
autoryzacyjny dla swoich systemów informatycznych i ponadto nadawca i odbiorca 
tworzą rejestr faktur w sposób czytelny na nośniku trwałym, tak aby można było 
odtworzyć fakturę;

• od 1994 roku w Belgii - użytkownicy muszą zgłosić fakt wykorzystywania 
elektronicznej formy faktury, muszą posiadać i przechowywać pełną dokumentację 
używanego systemu informatycznego, tworzyć rejestry faktur w sposób czytelny 
na nośniku trwałym oraz deklarują liczbę nadanych i otrzymanych faktur w 
rozbiciu na kontrahentów.

4.4.3 SYTUACJA PRAWNA W POLSCE

Do chwili obecnej (luty' 98) nie ma jeszcze w Polsce ustawy o EDI. 
Obowiązuje natomiast od 1 stycznia 1993 roku Polska Norma - Elektroniczna 
Wymiana Danych dla Administracji, Handlu i Transportu ( EDIFACT ) - Zasady 
Składni dla warstwy zastosowań Nr PN-92/T-20091, która jest odpowiednikiem 
europejskiej noimy EN29735 i normy ISO 9735-1988. Ponadto zespół z Uniwersytetu 
Szczecińskiego pod kierunkiem prof. Krzysztofa Chwesiuka opracowł modelową 
umowę o elektronicznej wymianie dokumentacji w polskich warunkach ( załącznik C 
niniejszej pracy) [CHWE94/2],

W 1995 roku premier powołał Radę Koordynacyjną d/s Teleinformatyki jako 
ciało mające za zadanie koordynowanie między urzędami państwowymi spraw 
związanych z zastosowaniem telekomunikacji i informatyki [SZUK96],
W skład Rady wchodzą przedstawiciele Kancelarii: Prezydenta, Sejmu, Senatu, 
przedstawiciele Ministerstw: Przemysłu i Handlu, Łączności, Ochrony Środowiska, 
Spraw Wewnętrznych, Finansów, Sprawiedliwości, Pracy i Polityki Socjalnej, oraz 
przedstawiciele Centralnego Urzędu Planowania, Komendy Głównej Policji, Polskiej 
Izby Informatyki i Telekomunikacji, Urzędu Ochrony Państwa, Głównego Urzędu 
Statystycznego , Głównego Urzędu Ceł, NBP, Rady dyrektorów ZETO, Związku 
Banków Polskich i Konwentu Wojewodów.

W grudniu 1995 roku Rada Koordynacyjna d/s Teleinformatyki powołała 
Zespół Dokumentu Elektronicznego w celu integracji działań związanych z legalizacją 
dokumentu elektronicznego jako odpowiednika tradycyjnego dokumentu papierowego. 
W składzie tego zespołu są osoby reprezentujące środowiska najbardziej 
zainteresowane rozwojem EDI w Polsce.
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Zespół ten sprecyzował następujące cele:

1. Nakreślenie obecnego stanu prawnego, określenie barier technologicznych (w 
tym także zabezpieczeń) i barier organizacyjnych w zakresie wprowadzania 
EDI w Polsce.

2. Rozpoznanie stanu obecnego w zakresie EDI w Polsce i na świecie.
3. Specyfikacja zagrożeń powstałych na skutek nie wprowadzania EDI w Polsce, 

jak i specyfikacja korzyści wynikających z wprowadzenia tego narzędzia.
4. Zaproponowanie kluczowych systemów informatycznych w administracji 

państwowej, bankowości, przemyśle itp. dla których należy stosować techniki 
EDI.

5. Zaproponowanie docelowych rozwiązań technologicznych ( w tym z zakresu 
ochrony danych) i zdefiniowanie niezbędnych przedsięwzięć koniecznych do 
wprowadzenia dokumentu elektronicznego.

6. Zaproponowanie zakresu i treści generalnych uregulowań prawnych 
prowadzących do legalnego użytkowania systemów opartych na dokumencie 
elektronicznym.

7. Przygotowanie tez organizacyjno-zadaniowych do w.w. uregulowań jako 
projektów zarządzeń i uchwał dla odpowiednich organów państwa.

8. Zaproponowanie działań mających na celu popularyzację i promocję wiedzy na 
temat elektronicznej wymiany informacji (EDI) jako istotnego czynnika 
szybkiego rozwoju zastosowań.
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4.5 ZASTOSOWANIA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY 
DANYCH

W zależności o stopnia zaawansowania systemu elektronicznej wymiany 
danych można wyróżnić trzy poziomy zastosowań:

1. usprawnienie obrotu dokumentowego,
2. usprawnianie sterowania procesami,
3. budowa nowych konstrukcji rynkowych.

W pierwszym przypadku EDI ma za zadanie ułatwienie i przyśpieszenie obiegu 
dokumentowego. Możliwe jest bezpośrednie wykorzystanie danych z baz danych do 
emisji dokumentu, a zamiast wysyłania dokumentu stosuje się transmisję komunikatu. 
U odbiorcy omijana jest procedura doręczania, rejestracji i dekretacji. Dodatkowo 
istnieje możliwość wprowadzenia komunikatu w obieg przy zastosowaniu sieci 
lokalnej.

Drugi przypadek wiąże się ze zmianami organizacyjnymi dotychczasowych 
procesów produkcyjnych. Przykładem może być obsługa dostaw na czas. Polega ona 
na tym, że dostawca jest zobowiązany do utrzymywania określonego, minimalnego 
poziomu zapasów na linii produkcyjnej odbiorcy. Uruchomienie dostawy w 
odpowiedniej chwili, gdy stan zapasów osiąga minimum umożliwia monitorowanie 
stanu zapasów. W fabrykach samochodów stosujących dostawy na czas zapasy te 
wynoszą średnio: w Japonii - 2 godziny, w USA - 2 dni, a w krajach Europy 
Zachodniej - 2 tygodnie [HADY95], odpowiednio do sprawności organizacyjnej i 
stopnia wykorzystania EDI. Dostawa przekazywana odbiorcy jest rejestrowana przy 
pomocy czytników kodu kreskowego. Następnie uruchamiane są automatyczne 
procedury: aktualizacji stanu zapasów, księgowania, wystawienia i wysłania polecenia 
zapłaty. Uzyskanie takiej sprawności funkcjonowania systemu obsługi dostaw na czas 
jest możliwe tylko poprzez zmiany organizacyjne i przygotowanie odpowiedniego 
systemu zarządzania przed wdrożeniem EDI. Zastosowanie EDI pozwoli w pełni 
wykorzystać zalety tak działającego systemu zarządzania.

Trzeci, ostatni przypadek poziomu zastosowań EDI dotyczy tworzenia nowych 
więzi między organizacjami. Nowe koncepcje strategiczne dotyczą ich integracji 
poprzez długofalowe związki umowne, a nie na zasadzie łączenia kapitałów. 
Przykładem mogą być firmy o dużej liczbie oddziałów o podobnym charakterze 
(np.sieci sklepów) czy tworzone centra logistyczne.
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4.5.1 HANDEL

Pierwszym i nadal najważniejszym obszarem zastosowań elektronicznej 
wymiany danych jest handel. To właśnie konieczność szybkiego reagowania na 
potrzeby rynku stworzyła szansę dla dynamicznego rozwoju nowych technologii 
informacyjnych, w tym EDI.

A. System tradycyjny - dokumenty papierowe 
(przesyłane za pomocą poczty)

B. System elektronicznej wymiany danych - dokumenty bezpapierowe

Rys. 4.5.1 Obieg dokumentów w systemie sprzedaży [ABT95/1]
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Dla potrzeb handlu powstał standard EANCOM, który jest podstandardem 
UN/EDIFACT. Tworzy go Międzynarodowe Stowarzyszenie Znaków Towarowych - 
EAN International, zrzeszające 65 krajów reprezentowanych przez 59 organizacji 
narodowych EAN, w tym Polskę. EANCOM może być zastosowany przez każde 
przedsiębiorstwo realizujące transakcje zakupu i sprzedaży. Ostatnie lata były okresem 
gwałtownego rozwoju EDI wśród krajów członkowskich EAN International. W 
krajach posiadających własne narodowe standardy wymiany danych (Wielka Brytania, 
Austria, Francja, Norwegia) EANCOM jest wykorzystywany głównie w wymianie 
międzynarodowej. W innych krajach (Belgia, Szwecja, Niemcy, Holandia) rozpoczął 
się proces pełnej lub częściowej migracji do EANCOM. W odmiennej sytuacji są kraje 
nie posiadające własnych, narodowych standardów EDI. Wszystkie one przyjęły za 
swój standard narodowy EANCOM. Kraje te cechuje dynamiczny wzrost zastosowań 
kodów kreskowych i systemów automatycznej identyfikacji przede wszystkim w 
handlu. Dane dotyczące rozwoju EDI w tych krajach ilustruje poniższa tabela:

KRAJ LICZBA UŻYTKOWNIKÓW

1993r. 1994r. 1995r.
Argentyna - 23 120
Brazylia 6 30 120
Chile - 130 500
Dania 280 400 500
Hongkong 6 6 100
Irlandia 135 190 250
Islandia 30 40 70
Kolumbia 15 20 100
Portugalia 10 20 40
Singapur 26 28 35
Szwajcaria 70 150 200
Tajwan 50 60 120
Włochy 70 100 200

Tab. 4.5.1 Liczba użytkowników EDI w krajach, w których EANCOM 
jest standardem narodowym [HAŁA95/1]

69



Do największych firm, które stosują EANCOM i uczestniczą w pracach nad jego 
rozwojem należą:
BALLY,
COCA-COLA,
COLGATE-PALMOLIVE,
KNORR,
LEVI STRAUSS & CO,
METRO,
NESTLE,
OSRAM,
PHILIPS,
PROCTER & GAMBLE.

W Polsce pracami związanymi z wdrażaniem EANCOM-u zajmuje się Centrum 
Kodów Kreskowych działające w ramach Instytutu Logistyki i Magazynowania w 
Poznaniu. W latach 1990-1992 przygotowano tam pełną dokumentację do 
implementacji EANCOM, obejmującą m.in. polską wersję następujących 
komunikatów [HAŁA95/2]:

• Informacja adresowa,
• Katalog/cennik,
• Zamówienie,
• Odpowiedź na zamówienie,
• Zmiana w zamówieniu,
• Faktura,
• A wizo wysyłki.

Opracowano także polską wersję Katalogu Kodów i Danych do zastosowania EDI.

70



4.5.2 FINANSE I BANKOWOŚĆ

Banki są przodującymi uczestnikami systemów EDI. Właśnie banki były tymi 
organizacjami, które wyeliminowały papier, wprowadzając zamiast bankowego 
dokumentu (czeku) - smartcard. Banki w pełni wykorzystały nowe możliwości jakie 
dawał rozwój telekomunikacji i rozpoczęły przelewanie funduszy poprzez sieć 
telekomunikacyjną, wykorzystując opracowany przez siebie standard. Banki są 
aktywnymi użytkownikami systemu EDI, korzystając z jego udogodnień zarówno w 
rozliczeniach między bankami, jak i w rozliczeniach banku z klientami. Systemy EDI 
stosowane w bankowości nazywane są często FEDI (Finansowa EDI).

W rozliczeniach między bankami używanych jest obecnie kilka systemów. 
Niektóre z nich mają charakter międzynarodowy, inne funkcjonują jedynie w obrębie 
danego kraju.

Do najważniejszych systemów FEDI należą [ZIEM96]:
SWIFT

System SWIFT (the Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecomunications) powstał w 1973 roku. Jest to jedna z najwcześniejszych i wciąż 
najważniejszych aplikacji w sektorze finansowym. Większość typowych operacji 
międzynarodowej bankowości jest realizowana właśnie za pomocą systemu SWIFT.

BACS
System BACS (the Banker's Automated Clearing Service) powstał w 1985 roku. 

Jego właścicielami są banki płatnicze w Wielkiej Brytanii. Głównym elementem tego 
systemu jest komputer typu mainframe, do którego mają połączenie wszystkie banki 
rozliczeniowe. Rozliczenie (sortowanie i łączenie transakcji dla każdego z banków) 
jest dokonywane na koniec każdego dnia pracy. Główni klienci banku mogą się 
logować do sieci BACS używając odpowiednich formatów i protokołów, które są 
podobne do stosowanych w EDI.

CHAPS
CHAPS (the Cleaminig Houses Automated Payment Service) został utworzony 

przez banki komercyjne w Londynie w 1984 roku. System oferuje rozliczenia typu 
"jeden dzień" dla indywidualnych transakcji większych niż 1000 funtów. Oznacza to, 
że firmy mogą dokonywać płatności do swojego handlowego partnera elektronicznie i 
pieniądze będą zapisywane na jego koncie w tym samym dniu.
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SIT
SIT (Systeme Interbancaire de Telecompensation) powstał we Francji w oparciu 

o sieć ETEBAC w 1989 roku. System używa własnych formatów i standardów 
komunikatów.

Przykładowa transakcja w finansowej EDI jest przedstawiona poniżej:

Odbiorca
1. Handlowa EDI

Dostawca

3. Potwierdzenie 2. Polecenie 
wypłaty

6. Awizo 
kredytowe

7. Potwierdzenie

4.5.2 Przykład transakcji w FEDI [ZIEM96]

A A

V V

<e
A A

V V

Przykładem zastosowania FEDI w Polsce (w rozliczeniach międzybankowych) 
są dwa systemów rozliczeniowych, które funkcjonują w ramach Krajowej Izby 
Rozliczeniowej S.A. [Łysa97],

Pierwszy z nich SYBIR polega na fizycznym przekazywaniu dokumentów 
płatniczych pomiędzy oddziałami banków i jest wspierany systemem informatycznym, 
umożliwiającym kompensację ich wzajemnych zobowiązań. Bezpośrednimi 
użytkownikami tego systemu jest ponad 70 banków posiadających około 2000 
oddziałów. Nie jest to jednak system EDI.

Drugi wprowadzony przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. elektroniczny 
system rozliczeń bankowych ELIXIR działa od kwietnia 1994 r. Jest to w pełni 
elektroniczny system rozliczeniowy umożliwiający przesyłanie dokumentów w postaci 
komunikatów w standardzie SWIFT. Papierowy oryginał dokumentu pozostaje jedynie 
w oddziale banku przedkładającym go do rozliczeń. Do KIR-u dociera on w postaci 
pliku danych, który po rozliczeniu zostaje przesłany do oddziału odbierającego.
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Dopiero w oddziale docelowym dokument taki przyjmuje z powrotem postać 
papierową jako wydrukowana kopia oryginału, stanowiąc podstawę do zaksięgowania 
transakcji.
W porównaniu z pierwszym systemem ELIXIR rozlicza nieco mniejszą liczbę 
jednostek - ok. 45 banków z około 840 oddziałami. Istnienie dwóch systemów 
rozliczeniowych powoduje pewne niedogodności i dlatego Walne Zgromadzenie 
Związku Banków Polskich w kwietniu 1997 roku uchwaliło, że od lipca 1998 roku 
wszyskie banki staną się użytkownikami systemu ELIXIR.

Przykładem innego systemu FEDI w naszym kraju może być system 
elektronicznej bankowości BRESOK opracowany i wdrożony w Banku Rozwoju 
Eksportu S.A. w 1993 roku.
"Tempo realizacji rozliczeń płatności z zagranicą wynosi: 

do Niemiec i z Niemiec - 1 dzień, 
do innych państw - 2 dni, 
z innych państw - 1 dzień." [ZARA96]

BRESOK jest rozwiązaniem opartym na transferze plików między klientem a bankiem 
w oparciu o dostępne środki łączności (linie komutowane, Komertel, POLPAK). 
Szacuje się, że na koniec roku 1995 w Polsce z systemów elektronicznej bankowości 
korzystało 43% banków.

4.5.3 ADMINISTRACJA

Ważnym obszarem zastosowań elektronicznej wymiany danych jest 
administracja. Do administracji EDI trafiło poprzez obrót handlowy (zaopatrzenie 
administracji) i cło. Systemy celne zintegrowane z systemami podatkowymi stały się 
silnym bodźcem rozwoju zastosowań EDI w handlu. Elektroniczna wymiana danych 
obsługuje obrót dokumentowy w następujących dziedzinach:

• cło,
• podatki,
• statystyka,
• obrót dokumentów pomiędzy instytucjami administracji publicznej,
• wymiana dokumentów między instytucjami administracji publicznej a 

podmiotami gospodarczymi,
• obsługa pośrednictwa pracy,
• poczta,
• wojsko,policja,
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• obsługa rejestrów państwowych i archiwów,
• sądownictwo.

W takich krajach jak USA, Kanada, kraje Unii Europejskiej, a także Taiwan, 
Korea Południowa służby celne przeszły na obsługę zgłoszeń celnych za pomocą EDI. 
W USA obejmuje ona już 95% wszystkich zgłoszeń, a w krajach Unii Europejskiej od 
50% do 70% [HADY94], Aby zapewnić powszechne stosowanie jednolitych 
elementów danych w dokumentach transakcyjnych, zgodnie ze standardem EDIFACT, 
wprowadzono w 1987 roku tzw. Jednolity Dokument Administracyjny SAD (Single 
Administrative Document). Pozwoliło to na wyeliminowanie kilkudziesięciu 
stosowanych, różnych dokumentów pełniących zbliżone funkcje w zakresie transporu i 
cła. W Polsce SAD został wprowadzony od stycznia 1992 roku.

Do najprostszych obszarów zastosowań EDI można zaliczyć pocztę. 
Przykładem może być zastosowanie przez pocztę niemiecką komunikatów EDI do 
przekazywania przekazów pieniężnych (w roku 1992 było około 100 000 przekazów 
dziennie).

Do wczesnych rozwiązań zastosowania EDI należy także zaliczyć logistykę 
wojskową. Pierwsze wdrożenia były zapoczątkowane w Stanach Zjednoczonych przez 
Departament Obrony. Problematyka ta jest rozwijana w ramach programu CALS, w 
którym uczestniczą wszystkie kraje NATO. Program ten jest otwarty na inne kraje 
(Polska była zapraszana na doroczne konferencje CALS).

Zamierzenia dotyczące wdrożenia elektronicznej wymiany danych w polskiej 
administracji rzędowej oparte są na założeniach związanych z kompleksowym 
programem informatyzacji, na planie reformy administracji publicznej w Polsce oraz 
na doświadczeniach administracji celnej z wprowadzania jednolitego dokumentu 
transportowo-celnego SAD.

4.5.4 PRZEMYSŁ

Elektroniczna wymiana danych znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle, 
głównie motoryzacyjnym, chemicznym, elektronicznym oraz w budownictwie. 
Potwiedza ten fakt szeroka gama standardów EDI związanych z konkretnymi 
branżami. "Spośród 500 największych firm na świecie według klasyfikacji 
amerykańskiego magazynu "Fortune" wszystkie stosują EDI." [DURK92]
Coraz częściej technika ta jest również wykorzystywana przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa.
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Według badań przeprowadzonych już w latach 1991-1992 w Japonii wśród 338 
głównych firm 68,3% wykorzystywało EDI.
"W tym:

55,6% wykorzystywało EDI tylko w krajowej wymianie dokumentów,
0.6% wykorzystywało EDI w wymianie międzynarodowej,
12,1% w wymianie krajowej i międzynarodowej." [IMAI92]

Przykładem może być przemysł motoryzacyjny w Europie Zachodniej i 
stowarzyszenie ODETTE promujące i wdrażające własny standard od 1983 roku. 
Obecnie zrzesza ono 4000 firm z branży motoryzacyjnej, wśród nich takie jak: 
VOLVO, ROVER, FIAT, BMW, GENERAL MOTORS, MERCEDES, FORD, 
VOLKSVAGEN, RENAULT itd. [CEDI96]

Pierwsza w polskim przemyśle emisja komunikatów w standardzie 
UN/EDIFACT została uruchomiona w I kwartale 1995 roku w DAEWOO FSO w 
Warszawie.

Partnerami tej wymiany były następujące zakłady funkcjonujące w strukturze 
DAEWOO FSO:
• ZPZP Warszawa,
• ZZM Warszawa Annopol,
. ZPP Siedlce,
. ZEM Ełk,
• ZNN Wyszków,
• ZSM Warszawa.

Przedmiotem tej wymiany były następujące komunikaty:
• ORDERS - Zamówienie,
• ORDRSP - Odpowiedź na zamówienie,
• ORDCHG - Zmiana zamówienia.

Ponadto pomiędzy ZPP Siedlce a GM-ADAM OPEL w Ruisenheim (Niemcy) 
wymieniane są komunikaty w standardzie ODETTE:
• DELINS - Harmonogram dostaw,
• AVIEXP - Awizo dostawy,
• DELJIT - Dostawa na czas (wg standardu UN/EDIFACT).
Komunikaty te są także w fazie wdrożenia w wymianie ze szwedzką firmą SAAB.
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W maju 1996 roku FIAT AUTO POLAND w Bielsku-Białej uruchomił wymianę 
dokumentów elektronicznych z następującymi partnerami [WERN97]:
. STOMIL SANOK S.A.,
• Magneti Marelli Poland S.A. Sosnowiec,
. ZEM Ełk,
. DELPHI Poland,
• Zakłady Metalowe Postęp Zabrze,
. ROTRMORSE Poland.

4.5.5 TRANSPORT I TURYSTYKA

Transport jest tą dziedziną gospodarki, w której coraz większą rolę odgrywają 
czynniki czasu i wydajności, mające na celu przyśpieszenie obrotu towarów i kapitału. 
Jednym z istotnych elementów wpływających na sprawność funkcjonowania procesów 
transportowych jest szybka wymiana informacji. Takie możliwości zapewnia właśnie 
zastosowanie elektronicznej wymiany danych.

W sektorze transportu EDI należy wprowadzać głównie w zakresie:
• kontaktu zleceniodawcy z przewoźnikem lub spedytorem,
• kontaktu spedytora z przewoźnikiem i odbiorcą towaru,
• kontaktu ze służbami celnymi,
• kontaktu z producentami i ich kooperantami w celu zapewnienia sprawności 

dostaw podzespołów i towarów dla procesów produkcyjnych,
• informacji o połączeniach, rezerwacji oraz sprzedaży biletów na różne środki 

komunikacji pasażerskiej,
• kontaktu z bankami w zakresie wszelkich rozliczeń finansowych,
• możliwości łączenia się z analogicznymi systemami w innych krajach.

Pracami związanymi z wdrażaniem standardu EDIFACT w firmach 
transportowych zajmuje się Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie na 
zlecenie Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Komitetu Badań 
Naukowych. Instytut ten opracowuje własne, praktyczne rozwiązania wymiany danych 
w tym standardzie, a także wprowadza na polski rynek produkty informatyczne 
obsługi transportu i spedycji [MITR95],

Przykładem może tu być system MIKRO-SPED-PL, będący polską wersją 
niemieckiego systemu kompleksowej obsługi transportu i spedycji firmy GSI 
Transport und Turistik. System MIKRO-SPED-PL drukuje papierową dokumentację
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przewozową, finansową i statystyczną. Jednocześnie może przygotowywać informacje 
dotyczące faktur, zleceń spedycyjnych (listów przewozowych), list ładunkowych itd. 
w postaci zbiorów informacji przewidzianych do przetworzenia na komunikaty 
EDIFACT-u i przesłania ich poprzez konwerter STX do komputera wybranego 
odbiorcy [MADE94],

Także olbrzymie możliwości do wykorzystania EDI są w transporcie morskim. 
Nowoczesny port jest bowiem centrum logistycznym, spełniającym funkcję 
koordynacji całego łańcucha transportowego. W tak zaprojektowanym systemie ruch 
ładunków, środków transportu morskiego i lądowego jest monitorowany na bieżąco od 
nadawcy do odbiorcy. Przykładem takiego systemu jest Baltic Open Port 
Communication System (BOPCom), który jest jednym z największych projektów w 
zakresie transporu morskiego. Prowadzony jest on w ramach 4 Programu Ramowego 
Europejskiej Komisji DG VII dla Rozwoju Badań i Techniki. Celem tego 
przedsięwzięcia jest poprawa efektywności transportu intermodalnego drogą rozwoju 
systemów informacyjnych koncentrujących się w portach morskich [KOND97],
W turystyce szeroko wykorzystywana jest forma Interaktywnej EDI, zwanej I-EDI. 
Szczególnie przydatna jest ona dla potrzeb informatyzacji systemów rezerwacji, 
przedsprzedaży i sprzedaży miejsc w szeroko rozumianej działalności turystycznej i 
podróżniczej. Interaktywny system EDI pozwala na sukcesywne wymienianie danych 
pomiędzy dwoma systemami komputerowymi na zasadzie "pytanie-odpowiedź". 
Systemy takie funkcjonują od lat w krajach rozwiniętych pod nazwą CRS 
(Computerized Reservations Systems) [DZIU96],
Do najważniejszych tego typu systemów należą następujące systemy:

AMADEUS,
GALILEO,
WORLDSPAN,
SABRE,
ABACUS,
GEMINI,
JAPAN,
FANTASIA.

Przykładowo przedstawię krótki opis systemu AMADEUS. System ten jest 
systemem CRS (właściciele: Air France, Iberia Airlines, Lufthansa i 29 organizacji 
stowarzyszonych). Funkcjonuje od 1987 roku, obecnie w 30 krajach europejskich oraz 
w Argentynie, Brazylii, Wenezueli, Tajlandii krajach afrykańskich. Zastosowana w 
systemie AMADEUS metoda bezpośredniego dostępu pozwala korzystać z niego nie 
tylko liniom lotniczym, ale także hotelom, wypożyczalniom samochodów, biurom
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podróży. Możliwości dostępu do systemu AMADEUS przedstawia poniższy schemat:

Rys. 4.5.3 System AMADEUS [DZIU96]
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4.5.6 SŁUŻBA ZDROWIA

Do instytucji, które codziennie wymieniają duże ilości informacji należą 
placówki opieki medycznej ( lekarze, pielęgniarki środowiskowe, szpitale, apteki, 
laboratoria analityczno-diagnostyczne ) i instytucje ubezpieczeniowe.

skierowanie do szpitala

Rys. 4.5.4 EDI w sieci jednostek medycznych [PAŃK95]
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W służbie zdrowia elektroniczna wymiana danych ma zastosowanie w trzech 
obszarach [PAŃK95],

Po piewsze, w zaopatrzeniu placówek służby zdrowia. Systemy informatyczne 
mogą w tym przypadku samodzielnie śledzić stan zapasów i automatycznie 
dokonywać zamówień.

Drugim obszarem zastosowania EDI w służbie zdrowia jest bezpośrednia 
opieka medyczna. Przykładem może być tu okręg Sztokholmski, w którym każdy 
pacjent ma swoją historię choroby w bazie danych. Podczas wizyty skierowania na 
badania są przesyłane do laboratiorium, zaś recepta do apteki. Pacjent zgłasza się na 
określoną godzinę na badania i po przygotowane lekarstwa. Wszystkie wyniki badań 
są także przesyłane do bazy danych.
Komunikaty EDI w opiece zdrowotnej można podzielić na następujące kategorie:

1. Dane o pacjencie - komunikaty te zawierają informacje wymieniane 
pomiędzy jednostkami ochrony zdrowia i zakładami ubezpieczeniowymi 
i są przechowywane w pamięci komputera.

2. Transakcje - komunikaty obsługujące pełny cykl leczenia pacjenta: 
ustalenie wizyty, przebieg leczenia, odliczenia kosztów leczenia.

3. Raporty - komunikaty umożliwiające wymianę informacji o kosztach 
leczenia, udzielonych poradach, wykonanych zabiegach. Komunikaty te 
dostarczają informacji na temat zachorowalności, efektach leczenia i 
pozwalają na prognozowanie kosztów poprawy stanu zdrowia.

Trzecim, ostatnim obszarem zastosowań EDI w lecznictwie jest obsługa dokumentów 
wystawianych przez placówki służby zdrowia dla instytucji ubezpieczających, 
pokrywających koszty leczenia. W tym obszarze obrót dokumentów we Francji, 
Holandii Szwecji i innych krajach jest obsługiwany przez EDI.
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4.6 BADANIA NAUKOWE I KSZTAŁCENIE 
W DZIEDZINIE EDI

Nie wchodząc w szczegółowe aspekty wdrażania EDI w konkretnych 
dziedzinach, należy zauważyć, że w każdym przypadku wymaga to od użytkownika 
zupełnie nowej wiedzy. Jednym z niezbędnych zatem i pierwszoplanowych warunków 
efektywnego wprowadzania EDI w zarządzaniu jest właściwie przygotowany i 
przeszkolony personel. Jako personel należy tu rozumieć zarówno specjalistów do 
spraw planowania i organizacji, jak i specjalistów instalujących, wdrażających, 
eksploatujących i konserwujących sprzęt i oprogramowanie. Należy również pamiętać 
o bezpośrednich użytkownikach systemów EDI, a także o dyrekcji.

Biorąc pod uwagę zakres przedsięwzięć związanych z EDI, należy realizować 
równolegle dwa zakresy zadań szkoleniowych:

1. nauczanie EDI w ramach studiów w szkołach wyższych,
2. teoretyczne i praktyczne szkolenie w przedsiębiorstwach.

Równolegle do prowadzenia szerokiej akcji propagującej możliwości i 
zastosowania EDI oraz nauczania i szkolenia w zakresie EDI, należy zwrócić uwagę 
na prowadzenie badań naukowych w tej dziedzinie.
Dla wszystkich zainteresowanych tematyką elektronicznej wymiany danych istotne są 
opracowania naukowe dające odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

• w jaki sposób efektywnie wdrażać systemy EDI ?
• czy wdrożone systemy wpływają na sukces (lub porażkę) przedsiębiorstwa ?
• jakie są prawne aspekty EDI i jak je rozwiązywać ?
• co wykazują wyniki badań statystycznych w dziedzinie EDI ?
• jak EDI wpływa na konkurencyjność firmy ?
• jakie są koszty wdrażania i użytkowania EDI ?

Poniżej przedstawiam przykłady badań naukowych oraz szkolenia i nauczania 
w zakresie elektronicznej wymiany danych w wybranych krajach.

Badania naukowe poświęcone EDI na wydziale Business Administration 
Erasmus University w Rotterdamie są prowadzone od 1988 r. Aktualnie prowadzone 
badania skoncentrowane są na następujcych problemach:

1. w jaki sposób należy przeprojektować istniejące systemy firmy, aby 
można było zastosować EDI ?
2. w jaki sposób można skoordynować procesy wymiany pomiędzy 
współpracującymi ze sobą partnerami ?
3. które dziedziny działalności firm mogą być prowadzone przy 
wykorzystaniu EDI ?
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Podobną tematyką zajmuje się The Research Center on Computer Law of the 
University of Namm w Belgii.

Spośród krajów Europy Środkowej i Wschodniej najdłużej tematyką tą zajmuje 
się Słowenia, a w szczególności Uniwersytet w Mariborze. W 1992 roku powstało tam 
Laboratorium Systemów Międzyorganizacyjnych i EDI, które umożliwia studentom i 
dyplomantom wprowadzanie i rozwijanie prototypowych rozwiązań w zakresie EDI 
m.m. ćwiczeniowa wymiana komunikatów ze studentami Curtin University of 
Technology w Perth (Australia).

Niewątpliwie największe doświadczenia i osiągnięcia z dziedziny badań i 
szkolenia w zakresie EDI mają Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Graduate 
School of Business (University of Denver, Colorado) wprowadziła nauczanie EDI już 
9 lat temu. Podobna sytuacja jest na większości uczelni amerykańskich, gdzie studenci 
kończący studia mają świadomość istoty i ważności EDI.

W Kanadzie ogromny postęp w zastosowaniu elektronicznej wymiany danych 
jest wiązany ze specjalnym programem propagującym idee EDI, opracowanym przez 
EDI Council of Canada. Program ten obejmuje sześć głównych punktów:

1. Seminaria uświadamiające dla kadry kierowniczej;
2. Seminaria edukacyjne wprowadzające zarządy i personel firm w problemy 
oraz techniczne wymagania EDI;
3. Seminaria wykonawcze dla kadry fachowców z uwzględnieniem 
makroekonomicznych korzyści wynikających z wykorzystania EDI, 
konkurencyjności na światowym rynku oraz zmian strukturalnych w i 
między firmami;
4. Seminaria implementacyjne mające na celu dobre przygotowanie 
pracowników firm oraz pomoc we wdrażaniu EDI;
5. Pomoc w tworzeniu specjalistycznych grup użytkowników systemów
(handlowcy, transportowcy, bankowcy itp.), w ramach których 
zainteresowani tą tematyką będą mogli poszerzać swoje wiadomości oraz 
wymieniać między sobą własne doświadczenia;
6. Działalność tzw. "oddziałów specjalnych" z danego sektora 
przemysłowego, mająca za zadanie przyśpieszać proces wdrażania EDI 
i wspólnie pokonywać problemy z tym związane.

Niezależnie od tego programu, studenci na wyższych uczelniach w Kanadzie 
mają możliwość dobrego poznania i rozwijania swoich umiejętności z dziedziny EDI. 
Gra symulacyjna "The Information System Design Game" została wprowadzona do 
zajęć na kierunku Faculty of Management McGill University już w 1991 roku. 
Studenci "tworzący" firmy mają za zadanie współzawodniczyć i kooperować ze sobą 
w ramach małego, zamkniętego systemu ekonomicznego. Gra IOSGame korzysta z

82



elektronicznej wymiany danych i poczty elektronicznej jako odpowiednich narzędzi do 
komunikacji między partnerami. Studenci symulują prawdziwe transakcje poprzez 
wysyłanie i otrzymywanie takich dokumentów jak notowania cen bieżących, oferty, 
zamówienia, faktury itp. Doświadczenia zdobyte w trakcie gry tworzą podstawy do 
lepszego zrozumienia potrzeb użytkowników w procesie budowania baz danych i 
sterowania procesami.

Bardzo istotne praktyczne ćwiczenia w ramach nauczania EDI są prowadzone 
również w Curtin University of Technology w Perth w Australii, gdzie studenci 
opracowują projekty systemów EDI . W Australii nauczanie EDI ma miejsce także na 
innych uczelniach jak: Deakin University (Victoria), Perth’s Murdoch University oraz 
Australian National University (Canberra).

Z przedstawionych tu wybranych przykładów badań i nauczania EDI na świecie 
wynika jak ważną mają one rolę do spełnienia. Wskazują one również kierunek 
rozwoju dydaktyki, który powinien zostać uwzględniony na naszych uczelniach.
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ROZDZIAŁ 5

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA 
NARZĘDZI TYPU CASE W PROCESIE 

PODEJMOWANIA DECYZJI O WDROŻENIU EDI

5.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA NARZĘDZI CASE

Narzędzia CASE są stosowane w informatyce już od ponad dwudziestu lat. 
Jednak dopiero w łatach osiemdziesiątych gwałtowny rozwój sprzętu i 
oprogramowania komputerowego umożliwił wykorzystanie ich na szerszą skalę. 
Akronim CASE oznacza w zależności od stopnia zaawansowania danego narzędzia 
albo komputerowe wspomaganie inżynierii oprogramowania (ang. Computer Aided 
Software Engineering ), albo komputerowe wspomaganie inżynierii systemów (ang. 
Computer Aided System Engineering ).

W pierwszym przypadku chodzi jedynie o wspomaganie prac 
programistycznych (projektowanie programów oraz generowanie kodów źródłowych).

W drugim natomiast o wspomaganie komputerowe całego cyklu życia systemu 
informatycznego. Zakres komputerowego wspomagania inżynierii systemów obejmuje 
takie prace jak:

• określenie zakresu systemu informacyjnego, który ma być poddany 
informatyzacji;

• szczegółową analizę wszystkich elementów tego systemu;
• wybÓT optymalnych metod i narzędzi do realizacji tego systemu;
• wspomagane komputerowo tworzenie systemu informatycznego.

Popularny jest podział tych pakietów CASE na trzy poziomy: [FUGL95]

1. poziom wysoki (upper CASE) - określany również planowaniem 
wspomaganym komputerowo, dostarcza oprogramowania umożliwiającego 
przechowywanie w pamięci komputera struktury przedsiębiorstwa, analizy 
informacji dotyczących tej struktury, jego celów, sposobów osiągania tych 
celów, zasobów, otoczenia całego przedsiębiorstwa itp.;
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2. poziom średni ( middle CASE ) - wspomaga analizę problemów związanych z 
przetwarzaniem danych oraz projektowanie optymalnych rozwiązań, 
skracając tym samym istotnie czas opracowania projektu;

3. poziom niski (lower CASE) - ma na celu wspomaganie tworzenia programów 
realizujących funkcje opisane na wyższych poziomach tzn. projektowanie 
programów, generowanie dokumentacji programowej oraz generowanie kodu 
programów w języku docelowym lub plików pośrednich.

CASE
Computer
Aided

Software
Engineering

Rys. 5.1 Podział narzędzi CASE
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Każde narzędzie CASE jest oparte na wybranej metodyce (lub metodykach) 
tworzenia i opisywania struktur danych oraz odpowiadających im przepływów 
informacyjnych. Ze względu na to, że większość metodyk opiera się na graficznej 
prezentacji własności projektowanego systemu informatycznego, zatem również CASE 
w szerokim zakresie stosują graficzne środki wymiany informacji z projektantem.

Zalety narzędzi CASE można podzielić na trzy grupy.

1. zalety dotyczące procesu projektowego
• łatwość zarządzania przebiegiem prac projektowych,
• przyśpieszenie procesu projektowania poprzez odciążenie od prac 

żmudnych i nielubianych (automatyzacja czasochłonnych czynności 
weryfikacyjnych i dokumentacyjnych);

2. zalety związane z tworzonym systemem
• formalizacja metod analizy i projektowania,
• wyższa j akość produktu,
• możliwość zastosowania procedur optymalizacyjnych,
• eliminacja błędów ( ze względu na istniejące kontrole ),
• możliwość współpracy wielu osób jednocześnie,
• lepsze zrozumienie potrzeb użytkownika,
• łatwość konserwacji systemu;

3. zalety wpływające na jakość dokumentacji systemu
• bezbłędność,
• staranność wykonania i czytelność,
• jednoznaczność i kompletność,
• możliwość indywidualizacji i standaryzacji dokumentacji
• łatwość konserwacji dokumentacji.

Wśród wad narzędzi typu CASE należy wymienić przede wszystkim wysoki 
koszt zaawansowanych pakietów oraz konieczność nauczenia się posługiwania nimi.

86



5.2 PODSTAWOWE ETAPY CYKLU ŻYCIA SYSTEMU EDI

Wykorzystanie elektronicznej wymiany danych w organizacji może być 
realizowane różnie w zależności od stawianych jej wymagań i oczekiwań. Decyzja o 
wprowadzeniu EDI w organizacji musi być podjęta z odpowiedzialnością i całą 
świadomością zarówno wszystkich korzyści jak i trudności z tym związanych. Należy 
także zdawać sobie sprawę z tego, że jest to proces długotrwały i oczekiwane efekty 
zaezną się pojawiać dopiero po pewnym czasie. Uwzględniając fakt, że implementacja 
EDI powoduje zmiany w organizacji, należy wdrażanie tego systemu przeprowadzać 
zgodnie ze specjalnie opracowanym planem działania. Wpłynie to na sprawną i 
efektywną implementację nowej technologii oraz pozwoli uniknąć wielu błędów i 
rozczarowań wynikających z ^nieprzemyślanej wcześniej drogi postępowania, a także 
niepotrzebnych kosztów.

Jak już wcześniej wspominałam, elektroniczna wymiana danych należy do 
grupy tzw. systemów międzyorganizacyjnych (IOS). Jak w przypadku wszystkich 
systemów informatycznych, możemy wyróżnić pewne etapy składające się na cykl 
życia systemu EDI. Należałoby je uwzględnić przystępując do wdrażania 
elektronicznej wymiany danych w organizacji.

Całość prac składających się na cykl życia systemu elektronicznej wymiany danych 
można podzielić na następujące etapy:

1. analizę i diagnozę,
2. modelowanie,
3. projektowanie,
4. wdrażanie projektu,
5. eksploatację i konserwację.

Poniżej przedstawię etapy składające się na cykl życia systemu elektronicznej 
wymiany danych ze szczególnym uwzględnieniem etapów: analizy i diagnozy oraz 
modelowania. Właściwie przeprowadzona analiza umożliwi organizacji odpowiedź na 
pierwsze z powyższych pytań. Modelowanie natomiast ułatwi opracowanie modelu 
przyszłego systemu EDI, określenie zakresu jego funkcjonowania i ogólną strukturę.

87



5.2.1 ANALIZA I DIAGNOZA

Na początku całej drogi związanej z planowanym wprowadzeniem 
elektronicznej wymiany danych należy określić sytuację danej organizacji w chwili 
obecnej oraz motywy, dla których organizacja ta wyraża gotowość do wdrożenia EDI. 
Etap analizy ma także na celu zebranie danych niezbędnych do następnego etapu 
modelowania.

Równolegle do etapu analizy należy przeprowadzić wstępne szkolenie 
przeznaczone dla pracowników, wyjaśniające zasady działania oraz korzyści płynące z 
zastosowania systemów elektronicznej wymiany danych. Duże znaczenie ma też 
zdobycie poparcia zarządu organizacji - zarówno dla finansowania całego 
przedsięwzięcia, jak i dla zapewnienia współpracy ze strony wybranych komórek 
organizacyjnych. Powinno to doprowadzić do utworzenia zespołu d/s wdrażania EDI 
w danej organizacji, składającego się z kompetentnych osób reprezentujących obszary 
predestynowane do zastosowania EDI.

Proponuję przeprowadzenie etapu analizy i diagnozy według planu 
obejmującego sześć kroków. Jednakże na cały proces analizy wstępnej największy 
wpływ ma pierwszy krok.

Krok 1.
Określenie motywów skłaniających organizację do wdrażania elektronicznej wymiany
dokumentów

Można tu wyróżnić cztery przypadki charakteryzujące się odmienną motywacją:

1. Przypadek związku satelitarnego
Firma stoi przed koniecznością wdrażania elektronicznej wymiany danych pod 

wpływem silnej presji odbiorców (dostawców) swoich wyrobów, którzy u siebie 
korzystają już z systemów EDI. Jest to tzw. "związek satelitarny" (ang.hub & spokes 
- piasta i szprychy), czyli jednej dużej firmy inicjującej oraz jej dostawców i/lub 
odbiorców - satelitów. Dostosowanie się do wymagań silniejszego partnera jest 
warunkiem utrzymania się na rynku oraz przewagi wobec firm konkurencyjnych, 
pracujących metodami tradycyjnymi;
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2. Przypadek układu branżowego
Dana organizacja należy do pewnej branży (np. motoryzacyjnej, chemicznej, 

elektronicznej, bankowości), dla której zostały opracowane specjalne branżowe 
standardy lub odpowiednie komunikaty w standardzie EDIFACT. Ponadto firmy z tej 
branży tworzą swoją organizację branżową lub branżowy projekt wdrożenia EDI. 
Decyzja o przystąpieniu do tego projektu może w wielu przypadkach zapadać na 
wyższych szczeblach organizacji i przystąpienie do jego realizacji może być dla danej 
jednostki obowiązkowe. Do tej grupy należy także zaliczyć organizacje związane z 
administracją państwową, wymiarem sprawiedliwości, służbą zdrowia itp., gdzie 
decyzje o wdrażaniu EDI mogą mieć postać odpowiedniego rozporządzenia lub nawet 
ustawy. W Polsce na przykład podjęto prace wstępne nad wprowadzeniem EDI do 
administracji państwowej i banków.

3. Przypadek pionierski
Obejmuje te firmy, które samodzielnie zmierzają do implementacji 

elektronicznej wymiany dokumentów, a nie należą do żadnej z dwóch wcześniej 
wymienionych grup. Taka sytuacja jest najtrudniejsza, najbardziej ryzykowna i w 
związku z tym wymaga szczególnie dokładnej analizy przed podjęciem decyzji o 
wdrażaniu EDI.
Moje rozważania metodologiczne dotyczą głównie przypadku trzeciego.

4. Przypadek wymagania wysokiej niezawodności w warunkach 
ekstremalnych
W niektórych organizacjach i w niektórych rodzajach działalności gospodarczej 

bardzo ważnym czynnikiem jest zapewnienie niezawodności przebiegu procesów 
nawet w warunkach ekstremalnych. Różne sytuacje losowe (pożary, powodzie, 
huragany itp.) mogą spowodować czasowe zakłócenia i przerwy w wymianie 
informacji realizowanej metodami tradycyjnymi. EDI natomiast, wykorzystując 
metodę łączności satelitarnej, może zagwarantować pełną niezawodność wymiany 
informacji nawet w takich szczególnych sytuacjach.

Krok 2.
Zbadanie możliwości implementacji EDI i wyboru partnerów

Po określeniu jakie są motywy wdrażania EDI w organizacji należy bliżej 
przyjrzeć się sytuacji jaka jest w jej otoczeniu.
Polega to na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

-czy istnieją ewentualni partnerzy przyszłej wymiany elektronicznej ?
-czy stosują oni już u siebie systemy EDI ?
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-jaki jest ich stopień gotowości do wdrożenia EDI ?
-czy w innych krajach organizacje o podobnym charakterze stosują 
wymianę elektroniczną?

Oznacza to próbę wybrania ewentualnych, przyszłych partnerów wymiany i 
nawiązania z nimi współpracy w tym zakresie.
W przypadku związku satelitarnego jednym z partnerów będzie firma inicjująca 
wymianę.
W przypadku układu branżowego sytuacja jest bardziej złożona i właściwym 
podejściem jest nawiązanie kontaktu i zapoznanie się z doświadczeniami podobnych 
organizacji w innych krajach.

Krok 3.
Określenie dziedzin działalności organizacji, w których należałoby rozważyć
zastosowanie EDI

Należy zdawać sobie sprawę, że nie w każdej dziedzinie działalności 
organizacji elektroniczna wymiana ma już sens i wyznaczyć takie spośród nich dla 
których przeprowadzone zostaną dalsze, szczegółowe badania.
Przykładowo do takich dziedzin należą: 

transakcje handlowe, 
przesyłanie środków pieniężnych, 
zaopatrzenie, 
transport i spedycja.

Krok 4.
Szczegółowa analiza przepływu informacji i dokumentów

Podstawowym zadaniem dla zespołu wdrażającego EDI w organizacji jest
przeprowadzenie szczegółowych badań przepływów informacyjnych i 
dokumentowych w każdej z dziedzin (wyznaczonych w kroku 3 ).
Na tym etapie można skorzystać z następującego modelu obiegu dokumentów:
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Dokumenty
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Dm

Partnerzy Pl P2 Pn Model
obiegu
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Pl P2 Pn Partnerzy

Dl

d2

d3

Dm

Dokumenty

Rys. 5.2.1 Model obiegu dokumentów

Badania te powinny umożliwić uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 
-jakie dokumenty są w obiegu wewnętrznym, a jakie w obiegu zewnętrznym? 
- jacy są poszczególni odbiorcy tych dokumentów?
-jakie dane zawierają dokumenty, jaka jest ich objętość i format?
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-jaka jest częstotliwość ich wysyłania?
- jaki jest ich stopień ważności?
- czy istnieją tzw. wąskie gardła w ich przepływie?
- jakie są koszty ich sporządzania?

Krok 5.
Wybór dokumentów, które powinny być poddane dalszym badaniom

Po zakończeniu analizy przepływu dokumentów w wybranej dziedzinie
działalności organizacji należy spośród wszystkich wybrać takie, które w pierwszej 
kolejności mogą być zastąpione poprzez komunikaty elektroniczne.
Komunikaty UN/EDIFACT zatwierdzone do stosowania (ze statusem 2) 
przedstawione zostały w załączniku B niniejszej pracy.

Krok 6.
Podjecie decyzji dotyczącej wdrażania EDI w organizacji.

Po rzetelnie przeprowadzonej analizie można już wyznaczyć kierunki rozwoju i
obszary działalności organizacji, na które EDI będzie miało wpływ. Można podjąć 
decyzję dotyczącą wdrożenia EDI, co wiąże się z przejściem do następnego etapu i 
podjęciem bardziej szczegółowych badań albo uznać, że dana organizacja nie widzi w 
chwili obecnej potrzeby wdrażania tych systemów i zakończyć prace.
Badania nad celowością wdrażania EDI zmuszają do uporządkowania i usprawnienia 
systemu tradycyjnego i dlatego nie idą na marne.

5.2.2 MODELOWANIE

Po przeprowadzeniu analizy i podjęciu pozytywnej decyzji dotyczącej 
wdrażania EDI w badanej organizacji należy opracować model przepływu tych 
dokumentów papierowych, które są predestynowane do zastąpienia ich komunikatami 
elektronicznymi. Umożliwi to sporządzenie projektu przyszłego systemu EDI.
Model taki powinien zawierać:
• zmiany organizacyjne niezbędne do wprowadzenia (tzw. reengineering) 

obejmujące zarówno pracowników jak i procedury przetwarzania dokumentów;
• analizę systemów informatycznych działających w poszczególnych komórkach 

organizacyjnych badanej organizacji w celu określenia możliwości konwersji 
dokumentów na komunikaty EDI.
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5.2.3 PROJEKTOWANIE

Następnym etapem powinno być sporządzenie szczegółowego projektu 
przyszłego systemu elektronicznej wymiany danych.
Projekt ten powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

• wybór standardu EDI,
• wybór oprogramowania,
• możliwość wykorzystania istniejącego sprzętu komputerowego

i telekomunikacyjnego do przyszłych wdrożeń oraz ewentualne propozycje 
niezbędnych zakupów sprzętu (uwzględnić rodzaj połączenia, ochronę 
danych);

• analizę gotowości współpracy przyszłych partnerów wymiany;
• sporządzenie szacunkowego kosztorysu nakładów na implementację EDI.

Projekt systemu EDI powinien zawierać strategiczny planu wdrażania 
elektronicznej wymiany danych. Plan ten po przedstawieniu kierownictwu i uzyskaniu 
jego akceptacji powinien być włączony do planu pracy całej organizacji. Powinien on 
obejmować okres od 3 do 5 lat i szczegółowo określać strategię wdrażania EDI, 
całościowe koszty i zyski.

Wybór właściwego partnera dla pierwszych wdrożeń jest sprawą bardzo ważną. 
Powinien być to partner godny zaufania, z którym organizacja współpracuje od dawna. 
Dobrze jest wybrać partnera, który już stosuje u siebie EDI lub przynajmniej jest do 
tego dobrze przygotowany i umotywowany. Konieczne jest sporządzenie i podpisanie 
"Umowy o elektronicznej wymianie danych" z partnerem. Umowa ta jest 
podstawowym dokumentem prawnym legalizującym EDI między organizacjami.

5.2.4 WDRAŻANIE PROJEKTU

Każde przedsięwzięcie informatyczne przed przekazaniem do użytkowania 
musi być poddane próbom celem sprawdzenia zgodności opracowanego projektu i 
oprogramowania z założeniami systemu i oczekiwaniami użytkownika. Dotyczy to 
także oczywiście systemu EDI, w którym należy testować zarówno oprogramowanie 
jak i połączenia telekomunikacyjne. W tym celu przeprowadza się wdrożenie pilotowe 
obejmujące uruchomienie jak największej liczby transmisji kilku wybranych, różnych 
komunikatów. Transmisjom tym powinien towarzyszyć tradycyjny, papierowy obieg 
dokumentów. Równocześnie warto na tym etapie rejestrować wszystkie rzeczywiste
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koszty i zyski, w celu porównania z planem strategicznym oraz jako argument dla 
zachęcenia przyszłych, kolejnych partnerów wymiany.

5.2.5 EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

Po pomyślnym zakończeniu etapu wdrażania systemu rozpoczyna się drugi, z 
reguły dłuższy okres jego życia - eksploatacja. Jest to proces równoległego 
użytkowania i obsługiwania systemu. W czasie eksploatacji system powinien być 
poddawany stałej obserwacji i ocenie mającej na celu właściwą jego konserwację, 
modernizację i rozwój. Często w trakcie użytkowania systemu wychodzą na jaw 
pewne niedogodności, ewentualne propozycje zmian lub modyfikacji rozwiązań 
projektowych, programowych czy organizacyjnych. W takich przypadkach wszelkie 
zmiany powinny być wykonane bez przerywania ekspolatacji systemu.
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5.3 ROLA NARZĘDZI CASE W IMPLEMENTACJI EDI

Zastosowanie elektronicznej wymiany danych związane jest ze zmianą 
dotychczasowych metod zarządzania oraz z usprawnieniem procedur logistycznych. 
Wdrożenie EDI w planie technicznym nie stanowi obecnie problemu. Aby jednak 
właściwie wykorzystać system EDI konieczna jest: reorganizacja procedur 
logistycznych w uzgodnieniu z partnerami, zintegrowanie systemu EDI z 
wewnętrznym systemem informatycznym oraz zmiana wewnętrznego obiegu 
informacji. Ponadto projekt systemu elektronicznej wymiany danych w organizacji 
powinien szczegółowo opisywać wszystkie węzły i strumienie przepływu informacji. 
Dokładna analiza tych aspektów jest zadaniem skomplikowanym oraz pracochłonnym. 
Wdrażanie elektronicznej wymiany dokumentów pociąga za sobą w wielu wypadkach 
także reorganizację firmy. Ponadto wdrażany system EDI musi być przystosowany do 
współpracy z aplikacjami pracującymi w organizacji, a nowo tworzone aplikacje 
muszą spełniać oczekiwania przyszłych użytkowników i równocześnie muszą być 
dostosowane do najnowszych generacji oprogramowania.

Właściwym podejściem ułatwiającym przeprowadzenie całego tego 
skomplikowanego procesu implementacji wydaje się zatem wykorzystanie szeroko 
pojętej automatyzacji procesu tworzenia systemu, czyli narzędzi typu CASE, a 
szczególnie CASE wysokiego poziomu. Ten właśnie rodzaj narzędzi umożliwia 
tworzenie modeli badanego obiektu rzeczywistego, z dokładnym opisem całej 
struktury organizacyjnej, jej pionów i komórek organizacyjnych. Opis ten obejmuje 
zadania i cele oraz przepływy informacyjne między elementami struktury 
organizacyjnej. Stosowane są tu zarówno graficzne metody opisu ( diagramy, 
wykresy) jak i opisy tekstowe charakteryzujące poszczególne węzły. Tworzenie takich 
modeli wymaga bardzo dużego nakładu pracy na wprowadzenie i aktualizację danych. 
Jednak raz wprowadzony opis może być wielokrotnie i w różnych celach 
wykorzystywany. Ponadto CASE wysokiego poziomu umożliwia symulację zmian 
organizacyjnych koniecznych do wdrożenia elektronicznej wymiany danych oraz 
zbadanie na modelu ich cech funkcjonalnych [MICH97],
Wszystkie wymienione wyżej możliwości posiada polski pakiet o nazwie DIANA 
(Komputerowo wspomaganej diagnostycznej analizy i projektowania systemów 
zarządzania), który przedstawię poniżej.

95



5.4 PAKIET DIANA JAKO NARZĘDZIE USPRAWNIANIA 
ZARZĄDZANIA

Pakiet DIANA jest narzędziem klasy CASE przeznaczonym do komputerowo 
wspomaganej DIAgnostycznej aNAlizy i projektowania systemów zarządzania, 
opartym na metodyce o tej samej nazwie. Zarówno metodyka jak i pakiet 
programowy zostały opracowany w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii 
Nauk, pod kierownictwem dr inż. Edwarda Michalewskiego [MICH92],

Pierwsza wersja pakietu powstała na początku lat siedemdziesiątych i była 
przeznaczona na komputery serii ODRA 1204. W następnych latach powstawały 
ulepszone wersje tego narzędzia, opracowywane kolejno na takich komputerach jak 
ROBOTRON R20, ODRA 1325, ODRA 1305 oraz HONEYWELL BULL HB-64. W 
roku 1987 wprowadzona została mikrokomputerowa wersja DIANY na komputery 
IBM PC XT/AT. Obecnie eksploatowaną wersją jest DIANA-9, ale już niebawem 
zakończą się prace nad następną 10-tą wersją pakietu. DIANA-10 będzie wersją 
sieciową przeznaczoną na komputery IBM 486/586 pracujące w środowisku 
Windows'95.

Wykorzystana w pakiecie metodyka DIANA łączy w sobie zalety dwóch 
podstawowych klasycznych podejść do projektowania systemów informatycznych: 
podejścia diagnostycznego i podejścia prognostycznego.
Kolejność etapów procesu projektowania w metodyce DIANA przedstawia poniższy 
rysunek:

Rys. 5.4.1 Kolejność etapów w metodyce DIANA

DIANA umożliwia przeprowadzenie wszechstronnej analizy diagnostycznej 
badanego systemu zarządzania. W oparciu o wyniki tej analizy można opracować 
propozycje zmian usprawniających i zaprojektować nową, ulepszoną strukturę 
organizacyjną. Jednocześnie narzędzie to zapewnia możliwość sprawdzenia 
efektywności wprowadzonych zmian na modelu symulacyjnym.

Jak przystało na narzędzie klasy CASE, DIANA pozwala dla wybranych 
czynności zaprojektować podsystem informatyczny, generowany w języku C.
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Praktyczne wykorzystanie metodyki DIANA obiekcie rzeczywistym musi 
obejmować następujące etapy:

1. wprowadzenie danych oraz ich aktualizację,
2. modelowanie,
3. analizę diagnostyczną,
4. usprawnianie,
5. projektowanie struktury organizacyjnej,
6. projektowanie podsystemów informatycznych,
7. wdrażanie i wykorzystanie w bieżącym wspomaganiu zarządzaniem.

Rys. 5.4.2 Schemat funkcjonalny pakietu DIANA-9
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Poniżej przedstawiam krótki opis każdego z etapów.

Wprowadzanie danych i ich aktualizacja

Prace związane z tym etapem metodyki "DIANA" mają na celu rozpoznanie 
badanego obiektu. Polegają one na wprowadzeniu do komputera następujących 
danych:

• aktualnej struktury organizacyjnej całego badanego obiektu lub tylko jego 
wybranego fragmentu;

• danych osobowych dla wprowadzonych wyżej stanowisk z uwzględnieniem 
istniejącej hierarchii wraz z opiniami o pracowniku (ocena podwładnego przez 
przełożonego i ocena własna pracownika);

• najważniejszych zadań (max. 10) realizowanych przez każdą z wprowadzonych 
osób ( podaje się tu nazwę zadania oraz zestaw parametrów charakteryzujących 
dane zadanie: funkcję, sferę, klasę, charakter, okresowość, czas realizacji, 
faktyczną liczbę wykonawców, maksymalną liczbę wykonawców );

• celów ( parametry: ważność i rodzaj) oraz zasoby w wybranej jednolitej 
jednostce;

• powiązań informacyjnych dla każdego wprowadzonego wcześniej zadania 
należy podać

• dostawców - czyli zadania własne lub innych osób, których wyniki są 
niezbędne do realizacji tego zadania oraz charakteryzujące je parametry 
(podrzędność, równorzędność lub nadrzędność dostawcy względem 
wykonawcy, funkcję dostawcy względem wykonawcy, ważność dostawcy, 
opóźnienia dostawcy, błędy dostawcy i sposób realizacji kontaktu),

• odbiorców, czyli osoby do których przekazywane są wyniki tego zadania.

W przypadku stwierdzenia pewnych braków lub błędów przeprowadza się 
aktualizację danych.
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Modelowanie

Po zakończeniu etapu wprowadzania i aktualizacji danych przechodzimy do 
etapu modelowania. Modelem systemu zarządzania, który bada metodyka "DIANA" 
jest model w postaci wielopoziomowej, polihierarchicznej sieci powiązań 
informacyjnych.

Graficzna interpretacja tego modelu jest przedstawiona poniżej:

Rys. 5.4.4 Model systemu zarządzania w metodyce "DIANA"
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Tak przedstawiony model systemu zarządzania wiernie odzwierciedla 
rzeczywiste własności badanego obiektu.
Poniżej przedstawiam krótką charakterystykę poszczególnych poziomów.

• Poziom czynności elementarnych - stanowi sieć powiązań informacyjnych 
badanego obiektu.
Węzłami tej sieci są elementarne czynności (zadania, podzadania, operacje) 
wykonywane przez pojedynczych pracowników.
Łukami - informacje wejściowe i wyjściowe niezbędne dla tych czynności.

• Poziom pracowników - przedstawia sieć powiązań międzyludzkich, 
utworzonych na podstawie poziomu czynności elementarnych.
Węzłami w tej sieci są poszczególni pracownicy (z uwzględnieniem istniejącej 
hierarchii np. dyrektor, jego zastępcy, kierownicy).
Łukami poziomymi są zagregowane wejścia i wyjścia informacyjne, a łukami 
pionowymi - powiązania między pracownikami i wykonywanymi przez nich 
zadaniami.

• Poziom komórek organizacyjnych - stanowi sieć powiązań organizacyjnych 
uwzględniających dwa wcześniej opisane poziomy. Węzłami są tu komórki 
organizacyjne ( hierarchia np. piony, wydziały, działy, sekcje ).
Łukami poziomymi są powiązania między tymi komórkami,
a łukami pionowymi - powiązania z siecią zatrudnionych w tych komórkach
pracowników.

• Poziom celów i zasobów - przedstawia sieć powiązań celów działania danego 
systemu oraz zasoby przeznaczone na realizację tych celów. Hierarchia wynika 
tu z tzw. drzewa celów.
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Diagnostyczna analiza

Na tym etapie prac (wykorzystując wcześniej wprowadzone dane i ich 
parametry) przeprowadza się szczegółową analizę diagnostyczną badanego obiektu. W 
trakcie analizy diagnostycznej można wykryć 64 objawy nieprawidłowości 
występujących w badanym systemie zarządzania, które są przekazywane do macierzy 
diagnostycznej. W ten sposób określone zostają przyczyny tych objawów, co 
umożliwia umiejscowienie źródeł niedomagań, określenie ich rodzaju, a następnie ich 
usunięcie. Istnieje także możliwość symulacji na modelu nowej projektowanej części 
badanego systemu.

Analiza ta przebiega według następującego schematu:

Rys. 5.4.5 Kolejność działań na etapie analizy diagnostycznej
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Poniżej przytaczam listę wykrywalnych nieprawidłowości :

NUMER OBJAW NIEPRAWIDŁOWOŚCI

OB-01 Identyczni dostawcy
OB-02 Brak rzeczywistego odbiorcy
OB-03 Brak jakiegokolwiek odbiorcy
OB-04 Odbiorcy dopisani
OB-G5 Punktowe źródło opóźnień
OB-06 Zagregowane źródło opóźnień
OB-07 Totalne źródło opóźnień
OB-08 Punktowe źródło błędów
OB-09 Zagregowane źródło błędów
OB-10 Totalne źródło błędów
OB-11 Przesunięcie w czasie powyżej 1/2 okresu
OB-12 Brak synchronizacji w czasie
OB-13 Dysfuncjonalność
OB-14 Rozbieżność hierarchii stanowisk
OB-15 Wadliwe funkcjonowanie kontroli
Ob-16 Wadliwe funkcjonowanie nadzoru
OB-17 Nieodpowiedni poziom koordynacji
OB-18 Wadliwe funkcjonowanie koordynacji
OB-19 Wadliwe funkcjonowanie konsultacji
OB-20 Wadliwe założenia koncepcyjne
OB-21 Wadliwe działania decyzyjne
OB-22 Wadliwe konsultacje kierownicze
OB-2'3 Wadliwe archiwowanie
OB-24 Nadmierne przeciążenie stanowisk
OB-25 Niedostateczne obciążenie stanowisk
OB-26 Nierównomierne obciążenie stanowisk
OB-27 Nadmierna rozbieżność oceny własnej i przełożonego
OB-28 Nadmierna rozbieżność predyspozycji ( wg oceny własnej)
OB-29 Nadmierna rozbieżność predyspozycji (wg oceny przełożon.)
OB-30 Nieodpowiednie predyspozycje do realizacji standardowej
OB-31 Nieodpowiednie predyspozycje do realizacji niestandardowej
OB-32 Nieodpowiednie predyspozycje do archiwowania
OB-33 Nieodpowiednie predyspozycje do kontroli

103



OB-34 Nieodpowiednie predyspozycje do nadzoru
OB-35 Nieodpowiednie predyspozycje do koordynacji
OB-36 Nieodpowiednie predyspozycje do konsultacji
OB-37 Nieodpowiednie predyspozycje do prac koncepcyjnych
Ob-38 Nieodpowiednie predyspozycje do podejmowania decyzji
OB-39 Nieodpowiednie predyspozycje do konsultacji kierowniczych
OB-40 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

realizacji standardowych
OB-41 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

realizacji niestandardowych
OB-42 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

archiwowania
OB-43 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

kontroli
OB-44 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

nadzoru
OB-45 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

koordynacji
OB-46 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

konsultacji
OB-47 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

koncepcji
OB-48 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

decyzji
OB-49 Nadmierne niedocenianie/przecenianie działalności względem 

konsultacji kierowniczych
OB-59 Brak satysfakcji z wykonywanej pracy
OB-51 Nieodpowiednie kwalifikacje zawodowe
OB-52 Nieodpowiedni rozkład sfer działalności
OB-53 Nieodpowiedni rozkład klas działalności
OB-54 Niewłaściwe cele dla komórki organizacyjnej
OB-55 Niewłaściwe cele dla stanowisk
OB-56 Niewłaściwa realizacja celów stanowiska przez zadania
OB-57 Nieodpowiednie zasoby dla realizacji celów obiektu
OB-58 Nieodpowiednie zasoby dla realizacji celów komórek
OB-59 Nieodpowiednie zasoby dla realizacji celów stanowisk
OB-60 Rozbieżność zasobów niezbędnych i faktycznych
OB-61 Brak podstawowej informacji kierowniczej
OB-62 Nieodpowiedni przydział ludzi do komórek
OB-63 Nieodpowiedni podział na komórki
OB-64 Nadmierna miara rozproszenia
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Usprawnianie badanego obiektu

Uwzględniając wyniki przeprowadzonej diagnostycznej analizy można 
przystąpić do projektowania usprawnień organizacyjnych w badanym obiekcie, a 
następnie sprawdzenia ich na modelu. Wybrany zostaje wariant posiadający najmniej 
wykrytych niedomagań oraz akceptowany przez użytkowników. Może on być 
podstawą do dalszych prac (diagnoza przy podwyższonym progu wrażliwości) lub 
może być przekazany do wdrożenia.

Projektowanie struktur organizacyjnych

Po wprowadzeniu wszystkich danych, ich korekcie, diagnozie objawów 
nieprawidłowości i usprawnianiu, możemy przystąpić do etapu projektowania struktur 
organizacyjnych.

Rys. 5.4.6 Kolejność działań na etapie projektowania struktury organizacyjnej
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Opierając się na utworzonym modelu systemu zarządzania i wynikach analizy 
diagnostycznej tworzymy kilka wariantów projektów struktury organizacyjnej. 
Projektowanie może dotyczyć całej struktury organizacyjnej lub tylko wybranego 
fragmentu.

Na etapie projektowania struktury organizacyjnej korzysta się ze stanowisk 
najbardziej istotnych dla danych komórek organizacyjnych. Stanowiska te nazywa się 
zalążkami, a wyznaczenie ich powierza się najbardziej doświadczonym pracownikom - 
projektantom.

Projektowanie podsystemów informatycznych

Pakiet DIANA-9 daje możliwość wyznaczenia z całego systenu informacyjnego 
takich jego fragmentów, które są predystynowane do informatyzacji, a także symulację 
pracy rozpatrywanego podsystemu informatycznego. W przypadku jego pozytywnej 
oceny, generujemy kod źródłowy w języku C. Uzyskany program może być 
wykorzystany zarówno jako podsystem autonomiczny, jak i podłączony do istnejących 
systemów informatycznych.

Wdrażanie projektu

Projekt, który został wybrany, poddany następnemu cyklowi diagnozy i uzyskał 
pozytywną ocenę decydentów, może stanowić podstawę do prac wdrożeniowych.

Należy pokreślić fakt, iż przekazanie opracowanego projektu do wdrażania 
wcale nie oznacza końca pracy z pakietem DIANA-9 w obiekcie.
W przypadku powstawania jakichkolwiek zmian należy zaktualizować dane w modelu, 
aby na bieżąco mieć możliwość korzystania z pakietu.

Poza tym na każdym etapie pracy z pakietem należy korzystać z modułu 
"Ewidencja", który daje możliwość sporządzania szerokiego zakresu zestawień 
wprowadzonych danych, ocen, wyników i wykresów zarówno do przeglądania na 
ekranie jak i w formie wydruku.
Należy mocno zaakcentować fakt, że pakiet DIANA nie powinien być 
wykorzystywany jednorazowo, ale jako stały element w procesie wspomaganego 
komputerowo zarządzania.
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Rys. 5.4.7 Czynności na etapie wdrożenia projektu

Wszystkie kolejne wersje pakietu DIANA, zarówno te przeznaczone dla dużych 
komputerów jak i ostatnie mikrokomputerowe, znalazły swoje praktyczne 
zastosowanie w badaniach wielu obiektów rzeczywistych.

Spośród dotychczasowych użytkowników DIANY - 9 można wymienić 
następujących:

Narodowy Bank Polski - Centrala,
Telekomunikacja Polska S.A.,
Komenda Główna Policji,
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Zespół Elektrownii Ostrołęka,
Fabryka Samochodów Osobowych,
Olsztyńskie Zakłady Przem. Opon Samochodowych STOMIL.
Zespół Elektrociepłownii w Łodzi.
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5.5 BADANIE MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA OBECNEJ 
WERSJI PAKIETU DIANA DLA OKRES ANI A POTRZEB 

ORGANIZACJI W ZAKRESIE EDI

Jak wiadomo, sytuację każdej firmy wobec wprowadzenia EDI należy 
rozpatrywać indywidualnie. Należy przeprowadzić analizę przepływów informacji i 
dokumentów wewnątrz organizacji oraz zbadać cechy powiązań zewnętrznych 
(zarówno przepływ informacji z organizacji do otoczenia, jak i z otoczenia do 
organizacji). W rozdziale 3 niniejszej pracy przedstawiłam zbiór wskaźników 
cząstkowych oraz wskaźnik globalny, które charakteryzują cechy systemu zarządzania 
w organizacji istotne z punktu widzenia zastosowania EDI. Następnie wskaźniki te 
zostały poddane ocenie ekspertów w czasie obrad na V Krajowej Konferencji EDI w 
dniach 3-5 czerwca 1997 roku.
Przypomnę tutaj uzyskane wyniki.

Pierwsze miejsce zajął wskaźnik:
Intensywność zewnętrznej wymiany dokumentów.

Następne trzy pozycje zostały zajęte kolejno przez następujące wskaźniki:
Stabilizację kontaktów zewnętrznych,
Pilność zewnętrznej wymiany dokumentów,
Standaryzację dokumentów zewnętrznych.

Na dalszych miejscach znalazły się:
Czasochłonność wymiany dokumentów,
Papierochłonność wymiany dokumentów.

Wskaźniki:
Przesyłania dokumentów (wskaźnik wykorzystania usług pocztowych), 
Błędów,
Opóźnień

okazały się zdaniem ekspertów mniej istotne w procesie określania przydatności EDI 
w organizacji.
Uwzględniając powyższe wyniki oceny grupowej ekspertów możliwe było przyjęcie 
wag dla wskaźników cząstkowych, a następnie konstrukcja wskaźnika globalnego. Ze 
względu na dużą pracochłonność obliczania wartości tych wskaźników metodami 
ręcznymi, proponuję komputerowy pomiar tych wartości w badanych obiektach 
rzeczywistych. W następnym rozdziale proponuję rozszerzenie o odpowiednie moduły 
programowe narzędzia typu CASE używanego do analizy i diagnozowania systemów 
zarządzania.
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5.5.1 OPIS ALGORYTMU MODUŁU PROGRAMOWEGO 
DIANA_EDI

Dla wykorzystania pakietu DIANA w celu diagnozowania potrzeb organizacji 
w zakresie EDI opracowano specjalny moduł programowy o nazwie DIANAEDI. 
Moduł ten posiada bardzo istotne możliwości określenia potrzeb badanego obiektu w 
zakresie elektronicznej wymiany danych.
Następnie dla wytypowanych wskaźników opracowano odpowiednie algorytmy, które 
zostały oprogramowane i umieszczone w module o nazwie DIANAEDI. Moduł ten 
pobiera automatycznie z bazy danych poszczególne składniki powyższych 
wskaźników i oblicza je według podanego algorytmu wyprowadzając uzyskany wynik 
na ekran lub na wydruk. Poniżej przypomnę opis wskaźników (szczegółowo zostały 
one zdefiniowane w rozdziale 3.3 niniejszej pracy) oraz przedstawię algorytm 
wykorzystany w module programowym DIANA EDI.

Wskaźnik I - intensywność zewnętrznej wymiany dokumentów:
_ Dzo

Dw ’

Dzo - ogólna liczba zewnętrznych dokumentów papierowych w organizacji w 
ciągu roku (przychodzących i wychodzących ),
Dw - liczba wszystkich dokumentów papierowych w organizacji w ciągu roku.

Wskaźnik T - standaryzacja dokumentów zewnętrznych:
T _ Dsz

Dz ’

Dsz - liczba standardowych dokumentów zewnętrznych uczestniczących w 
wymianie w ciągu roku,
Dz - liczba dokumentów zewnętrznych wymienianych 
w ciągu roku.

Wskaźnik P - pilność zewnętrznej wymiany dokumentów:
P_DSP

Dz ’

Dsp - liczba dokumentów zewnętrznych szybkiego przesyłu uczestniczących w 
wymianie w ciągu roku,
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Dz - liczba dokumentów zewnętrznych uczestniczących w wymianie w ciągu 
roku.

Wskaźnik S - stabilizacja kontaktów zewnętrznych:
o_ Ls

Lw’

Ls - liczba stałych partnerów zewnętrznych uczestniczących w wymianie 
dokumentów w ciągu roku,
Lw - liczba wszystkich partnerów zewnętrznych uczestniczących w wymianie 
dokumentów w ciągu roku.

Wskaźnik R - papierochłonność wymiany dokumentów:
R=ęw

Lz

Dzw - liczba dokumentów papierowych zewnętrznych wychodzących 
z organizacji w ciągu roku,
Lz - liczba wszystkich zewnętrznych kontaktów organizacji 
w ciągu roku.

Następną grupą rozpatrywanych wskaźników stanowią wskaźniki związane z 
czasochłonnością wymiany dokumentowej w organizacji w ciągu roku:
G - czasochłonność całkowita kontaktów zewnętrznych:

Kz
G = IGp 

i=l
Kz - liczba kontaków zewnętrznych w ciągu roku w organizacji,
Gi - czas konieczny do zrealizowania i-tego kontaktu.

- czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych:
Dzp

Gp= Z Gj,
i=l

Dzp - liczba dokumentów zewnętrznych opracowywanych w ciągu roku, 
Gj - czasochłonność opracowania i-tego dokumentu.
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Gfoi - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z błędami:
Dzbl

G„,= Z Gj, 
i=l

Dz^i - liczba dokumentów zewnętrznych z błędami opracowywanych w ciągu 
roku,
Gj - czasochłonność opracowania i-tego dokumentu.

GOp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z opóźnieniami:

Gop = E Gi,
i=l

DzOp - liczba dokumentów zewnętrznych z opóźnieniami opracowywanych w 

ciągu roku,
Gj - czasochłonność opracowania i-tego dokumentu.

Gpp - czasochłonność dokumentów zewnętrznych przesyłanych za
pośrednictwem poczty :

Dzpp
Gpp = E Gj, 

i=l
Dzpp - liczba dokumentów zewnętrznych przesyłanych za pośrednictwem 
poczty w ciągu roku,
Gj - czasochłonność opracowania i-tego dokumentu.

Na podstawie wyżej przedstawionych pojęć czasochłonności skonstruowano 
dalsze wskaźniki przydatności elektronicznej wymiany danych w organizacji w ujęciu 
tradycyjnym:

Wskaźnik Cz - czasochłonność wymiany dokumentów:

Gp - czasochłonność wymiany dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu roku,
G - czasochłonność całkowita kontaktów zewnętrznych w organizacji 
w ciągu roku.
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Wskaźnik Wb - wskaźnik błędów:
Wb=°“,

Gn

Gbl - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z błędami 
w organizacji w ciągu roku,
Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu roku.

op
Wskaźnik Wo - wskaźnik opóźnień w obiegu dokumentów 

G,
Wo =

G,

Gop - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
z opóźnieniami w organizacji w ciągu roku,

Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu roku.

Wskaźnik Wp - wskaźnik przesyłania dokumentów 
pocztowych):

(wskaźnik wykorzystania usług

Wp

Gpp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych przesyłanych za 
pośrednictwem poczty w organizacji w ciągu roku,
Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych 
w organizacji w ciągu roku.

W oparciu o cząstkowe wskaźniki przydatności EDI skonstruowano wskaźnik 
globalny, który w sposób syntetyczny obrazowałby sytuację istniejącą w danej 
organizacji pod kątem wdrażania EDI.

Wedi 4*i x Wj, 

i=l
gdzie: Wejj - wskaźnik globalny charakteryzujący przydatność EDI

w organizacji,
wj - waga przyporządkowana i-temu wskaźnikowi cząstkowemu,
Wj - wartość i-tego wskaźnika cząstkowego przydatności EDI.
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Opierając się na opiniach ekspertów o ważności poszczególnych wskaźników i 
wynikach oceny grupowej (MEDIATOR) wskaźniki te zostały podzielone na cztery 
grupy.
Poszczególnym grupom wskaźników przyporządkowano wagi według poniższego 
wzoru:

Wj=(n ^)n_i, neN,

gdzie :wj - waga przyporządkowana i-temu wskaźnikowi cząstkowemu, 
i - indeks kolejnej wagi, 
n - liczba wag.

Tak więc dla wyodrębnionych przez ekspertów czterech grup wskaźników przyjęto 
następujące wagi:
Grupa 1 ( dla intensywności):

=2,

Grupa 2 ( dla stabilizacji, pilności, standardyzacji):
w2 = ^3V2p ,

Grupa 3 (dla czasochłonności, papierochłonności):
w3=^372j1 ,

Grupa 4 (dla wskaźnika przesyłania, wskaźnika błędów, wskaźnika opóźnień ): 
w4 = fW = l.

Ze względu na to, że ilość obiektów rzeczywistych nie jest wystarczająco duża, aby 
można było zastosować algorytmy statystyczne, wykorzystano następujący algorytm 
normalizujący dla poszczególnych wskaźników:

Nk=—,

2*£Wk
i=l

- współczynnik normalizujący dla k-tego wskaźnika cząstkowego, 
k - ilość wskaźniów cząstkowych (k=l,...,9)
n - ilość obiektów rzeczywistych poddanych badaniom,

- wartość k-tego wskaźnika cząstkowego przydatności EDI.
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Po wykonaniu obliczeń otrzymano następujące wartości dla poszczególnych 
wskaźników cząstkowych przydatności EDI w organizacji:

k=l dla wskaźnika intensywności I:
N1 =-^- = 2.8, 

n
2*XIi

i=l

k 2 dla wskaźnika stabilizacji S:
N2 =—-—=0.687, 

n
2*SSi

i=l

k=3 dla wskaźnika pilności P:
N3 =—11—=0.629 , 

n
2* Z Pi

i=l

k=4 dla wskaźnika standaryzacji T:
N4 =—-— =1.497, 

n
2* Z

i=l

k=5 dla wskaźnika czasochłonności Cz:
N5 =----- ------- =0.647,

2*£Czj
i=l

k=6 dla wskaźnika papierochłonności R:
N6=—----- =0.671,

2*£Ri
i=l

k=7 dla wskaźnika przesyłania dokumentów Wp:
N7=—------ =10.242,

2*ZWPi
i=l
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k=8 dla wskaźnika błędów Wb:
N8 =—------ =1.551,

2*£Wbj
i=l

k=9 dla wskaźnika opóźnień Wo:
N9 =—------ =1.58 .

2*£W0i
i=l

Poniżej przedstawiani opis słowny algorytmu modułu programowego 
DIANA EDI, opis użytych oznaczeń oraz schemat blokowy.

ALGORYTM:
1 Zerowanie zmiennych
2 Czytaj rekord STANOWISKO
3 Jeżeli nie istnieje następny rekord STANOWISKO >47
4 Jeżeli nie jest to obiekt zewnętrzny > 12
5 k:=Obsada
6 Jeżeli k=0, to k:=l
7 Czytaj rekord WYKONAWCA
8 Jeżeli nie istnieje następny rekord WYKONAWCA > 11
9 Jeżeli to nie jest kontakt miesięczny > 7
10 Ls:=Ls+k
11 Lw:=Lw+k
12 Czytaj rekord ZADANIE
13 Jeżeli nie istnieje następny rekord ZADANIE >2
14 fz:=0, fb:=O, fo:=0
15 Czytaj rekord ODBIORCA RZECZYWISTY
16 Jeżeli nie istnieje następny rekord ODBIORCA RZECZYWISTY >21
17 Jeżeli jest to dokument papierowy, to fz:=l
18 Jeżeli w dokumencie występują błędy, to fb:=l
19 Jeżeli w dokumencie występują opóźnienia, to fo:=l
20 >15
21 flk:=O, fp:=O
22 Czytaj rekord ODBIORCA
23 Jeżeli nie istnieje następny rekord ODBIORCA >32
24 Jeżeli odbiorcą jest poczta, to fp:=l, flk:=1
25 Jeżeli odbiorcą nie jest obiekt zewnętrzny >22
26 flk:=l
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27 Jeżeli fz=l, to Dzo:=Dzo+l
28 Jeżeli fz=l, toDzw:=Dzw+l
29 Lz:=Lz+l
30 Dw:=Dw+l
31 >22
32 Jeżeli ( fp=l lub fz=l), to Gpp:=Gpp+czasochłonność
33 Jeżeli flk/T, to >41
34 G:=G+czasochłonność
35 Jeżeli to >41
36 Gp:=Gp+czasochłonność
37 Jeżeli fo^l, to >39
38 Gop:=Gop+czasochłonność
39 Jeżeli fb^l, to >41
40 Gbl:=Gbl+czasochlonność
41 Czytaj rekord DOSTAWCA
42 Jeżeli nie istnieje następny rekord DOSTAWCA >12
43 Jeżeli nie jest dostawcą dokumentu papierowego > 41
44 Dw:=Dw+l
45 Jeżeli dostawca nie jest obiektem zewnętrznym >41
46 Dz:=Dz+częstotliwość kontaktów
47 Dzo:=Dzo+l
48 Jeżeli jest to realizacja standardowa, to Dsz:=Dsz+częstotliwość kontaktów
49 Jeżeli częstotliwość kontaktów > 360, to Dsp:=Dsp+częstotliwość kontaktów
50 >41
51 I:=Dzo/Dw
52 T:=Dsz/Dz
53 S:=Ls/Lw
54 P:=Dsp/Dz
55 R:=Dzw/Lz
56 Cz:=Gp/G
57 Wb:=Gbl/Gp
58 Wo:=Gop/Gp
59 Wb:=Gpp/Gp
60 Obliczanie wskaźnika globalnego EDI
61 Drukowanie wyników

Oznaczenia:
Dzo - ogólna liczba zewnętrznych dokumentów papierowych,
Dw - liczba wszystkich dokumentów papierowych,
Dsz - liczba standardowych dokumentów zewnętrznych,
Dz - liczba dokumentów zewnętrznych,
Dzw - liczba dokumentów papierowych zewnętrznych wychodzących, 
Dsp - liczba dokumentów zewnętrznych szybkiego przesyłu,
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Ls - liczba stałych partnerów zewnętrznych,
Lw - liczba wszystkich partnerów zewnętrznych,
Lz - liczba wszystkich zewnętrznych kontaktów,
czk - częstotliwość kontaktów dla danego zadania,
Wrk - czasochłonność danego zadania,
G - czasochłonność całkowita kontaktów zewnętrznych ,
Gp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych,
Gbi -czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z błędami,
GOp - czasochłonność dokumentów papierowych zewnętrznych z opóźnieniami,
Gpp - czasochłonność dokumentów przesyłanych za pośrednictwem poczty,
Cz - czasochłonność wymiany dokumentów,
I - intensywność zewnętrznej wymiany dokumentów,
T - standaryzacja dokumentów zewnętrznych,
P - pilność zewnętrznej wymiany dokumentów,
S - stabilizacja kontaktów zewnętrznych,
R - papierochłonność wymiany dokumentów,
Wb - wskaźnik błędów,
Wo - wskaźnik opóźnień,
Wp - wskaźnik przesyłania dokumentów (wykorzystania usług pocztowych), 
k - obsada danego stanowiska,
fz - zmienna robocza (fz=l, jeżeli odbiorcą dokumentu papierowego jest odbiorca 

zewnętrzny),
fo - zmienna robocza (fo=l, jeżeli w zadaniu występują opóźnienia),
fb - zmienna robocza (fb=l, jeżeli w zadaniu są błędy),
fik - zmienna robocza (flk=l, jeżeli odbiorcą jest obiekt zewnętrzny),
fp - zmienna robocza (fp=l, jeżeli odbiorcą jest poczta - przesyłanie przy 
wykorzystaniu usług pocztowych).
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5.6 WYNIKI BADAŃ NA OBIEKTACH RZECZYWISTYCH 
PRZY WYKORZYSTANIU MODUŁU PROGRAMOWEGO 

DIANAEDI

Moduł DIANAEDI został przetestowany na 11 różnych bazach danych 
reprezentujących różne obszary m.in. zakłady przemysłowe, banki, urząd wojewódzki, 
instytucję samorządową, fundację, stocznię, elektrociepłownię.

Wskaźniki cząstkowe przydatności EDI w organizacji przedstawione w tabeli 
5.6.1 ukazują ogromną różnorodność cech charakteryzujących poszczególne obiekty. 
Przykładowo, pierwszy obiekt ujęty w tabeli (elektrociepłownia) charakteryzuje się 
bardzo wysoką stabilizacją kontaktów zewnętrznych oraz dużą czasochłonnością i 
papierochłonnością wymiany dokumentowej. Jednocześnie w tym samym obiekcie 
występuje mała intensywność zewnętrznej wymiany dokumentów i niska 
standaryzacja i pilność. Odwrotne proporcje wartości wskaźników występują na 
przykład w urzędzie wojewódzkim, w którym stabilizacja kontaktów jest mała, bardzo 
niska jest czasochłonność i papierochłonność. Natomiast intensywność wymiany 
przyjmuje wartość najwyższą, a pilność i standaryzacja wartości pośrednie. W innych 
obiektach rozkład wartości poszczególnych wskaźników jest jeszcze inny i bardzo 
zróżnicowany. Jest to konsekwencją dużej różnorodności badanych obiektów. 
Oczywistym jest fakt, że działalności: banku, zakładu produkcyjnego, firmy handlowej 
czy urzędu administracji państwowej różnią się od siebie zasadniczo.

Otrzymane wyniki przedstawiam w poniższej tabeli:
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Wartości wskaźników dla badanych obiektów
Nazwa
wskaźnika

elektro
ciepło
wnia

insty

tucja

samo
rządo
wa

urząd
woje
wódz
ki

zakład
moto-

ryzacy

-jny

funda
cja

stocz

nia

bank

od
dział

bank

cen
trala

centala

handlu
zagra
nicz

nego

zakład

włó
kien
niczy

zakład
produ
kcyjny

I- intensywność
zewn.wymiany
dokumentów

0.103 0.155 0.359 0.112 0.249 0.085 0.207 0.301 0.176 0.128 0.089

S - stabilizacja 
kontaktów
zewnętrzn.

0.880 0.012 0.215 0.930 0.928 0.819 1.000 0.993 0.858 0.827 0.814

P - pilność 
zewn. wymiany 
dokumentów

0.338 0.769 0.711 0.764 0.907 0.809 0.954 0.902 0.845 0.900 0.850

T-standaryzacja
dokumentów
zewnętrzn.

0.101 0.229 0.317 0.449 0.292 0.497 0.397 0.193 0.541 0.367 0.292

Cz- czasochłon
ność wymiany 
dokumentów

0.830 0.880 0.417 0.822 0.723 0.936 0.649 0.826 0.747 0.864 0.811

R-papierochłon- 
ność wymiany 
dokumentów

0.718 0.877 0.389 0.948 0.666 0.868 0.602 0.817 0.726 0.819 0.769

Wp -wskaźnik
przesyłania
dokumentów

0.106 0.024 0.123 0.079 0.019 0.028 0.092 0.008 0.053 0.001 0.004

Wb- wskaźnik 
błędów 0.224 0.530 0.376 0.301 0.271 0.435 0.454 0.038 0.094 0.301 0.522

Wo -wskaźnik 
opóźnień 0.263 0.496 0.360 0.303 0.244 0.470 0.347 0.063 0.114 0.311 0.511

Tab. 5.6.1 Wartości wskaźników cząstkowych dla badanych obiektów
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Przedstawiam ponadto wykresy wartości poszczególnych wskaźników cząstkowych 
dla badanych obiektów:

Rys. 5.6.1 Wykres wartości wskaźnika intensywności zewętrznej wymiany 
dokumentów w badanych obiektach

zagrań.

Rys. 5.6.2 Wykres wartości wskaźnika stabilizacji kontaktów zewnętrznych 
w badanych obiektach

Rys. 5.6.3 Wykres wartości wskaźnika pilności zewnętrznej wymiany
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dokumentów w badanych obiektach

zagr.

Rys. 5.6.4 Wykres wartości wskaźnika standaryzacji dokumentów zewnętrznych 
w badanych obiektach

zagrań.

Rys. 5.6.5 Wykres wartości wskaźnika czasochłonności wymiany dokumentów 
zewnętrznych w badanych obiektach

epłownia samorz. wojew. motoryz. oddział centrala handlu włókien, produk.
zagrań.

Rys. 5.6.6 Wykres wartości wskaźnika papierochłonności wymiany dokumentów
zewnętrznych w badanych obiektach
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zagrań.

Rys. 5.6.7 Wykres wartości wskaźnika przesyłania dokumentów zewnętrznych 
(wykorzystania usług pocztowych) w badanych obiektach

Rys. 5.6.8 Wykres wartości wskaźnika błędów w dokumentach zewnętrznych 
w badanych obiektach

zagrań.

Rys. 5.6.9 Wykres wartości wskaźnika opóźnień dokumentów zewnętrznych
w badanych obiektach.
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Wartości wyznaczonego wskaźnika globalnego Wedi dla badanych obiektów 
zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Obiekty

elektro

ciepło
wnia

insty
tucja
samo
rządo
wa

urząd

woje
wódz

ki

zakład
moto-
ryzacy

-jny

funda
cja

stocz

nia

bank

od
dział

bank

cen
trala

centala

handlu
zagra
nicz

nego

zakład

włó
kien
niczy

zakład
produ
kcyjny

Wedi - globalny 
wskaźnik 
przydatności 
EDI w obiekcie

0.427 0.448 0.553 0.546 0.501 0.534 0.601 0.467 0.500 0.469 0.480

Kolejność 11 10 2 3 5 4 1 9 6 8 7

Tab. 5.6.2 Wartości wskaźnika globalnego Wedi dla badanych obiektów

Poniżej przedstawiam wykres wartości wskaźnika globalnego Wedi dla tych 
obiektów:

0,601

Elektrod Instyt Urząd Zakład Fundacja Stocznia Bank Bank Centrala Zakład Zakład
epłownia samorz. wojew. motoryz. oddział centrala handlu włókien, produk.

zagrań.

Rys. 5.6.10 Wykres wartości wskaźnika globalnego Wedi w badanych obiektach
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Wskaźnik globalny We(ji wyznaczony dla poszczególnych obiektów umożliwia 
znacznie łatwiejsze, niż w przypadku wskaźników cząstkowych, podjęcie decyzji o 
ewentualnym wdrożeniu elektronicznej wymiany danych w tych organizacjach.
Tm wyższa jest wartość wskaźnika Wedi względem wartości 0.5, tym bardziej cechy 
danego obiektu uzasadniają jej przystąpienie do wdrożenia elektronicznej wymiany 
danych. Natomiast wartość wskaźnika Wedi poniżej wartości 0.5 sugeruje niewielką 
przydatność tych systemów. Należy przy tym podkreślić, iż wartość wskaźnika 
globalnego w poszczególnych obiektach jest zgodna z intuicyjnym odczuciem 
zapotrzebowania na EDI, wynikającym z potocznej obserwacji specyfiki tych 
obiektów.

Przykładowo, oddział banku - najwyższa wartość wskaźnika We(jj - jest 
instytucją, która w naturalny sposób kojarzy się ze stabilizacją kontaktów (obsługa 
rachunków klientów) oraz ogromną pilnością wymiany. Te czynniki tworzą bardzo 
przekonującą przesłankę automatyzacji procesów zewnętrznej wymiany dokumentów 
przy pomocy EDI.

Z kolei, znając specyfikę działalności elektrociepłowni - można zaakceptować 
jej ostatnią pozycję na liście. Elektrociepłownia jest bowiem swego rodzaju 
naturalnym monopolem, w związku z czym nie jest konieczna duża pilność informacji, 
co wynika z braku potrzeby "pogoni za klientem". Podobne wrażenie intuicyjnej 
aprobaty odnosi się przy szczegółowym analizowaniu wskaźników wyliczonych dla 
pozostałych obiektów, znajdujących się pomiędzy tymi dwoma "biegunami". 
Zgodność wyników uzyskanych przy pomocy modułu programowego DIANA EDI z 
odczuciami intuicyjnymi stanowi dobrą prognozę co do praktycznej przydatności 
opracowanych wskaźników. Świadczy bowiem o tym, iż konstrukcja wskaźnika 
globalnego, a w ślad za tym jego wyliczone wartości, dobrze odzwierciedlają 
dominiujące cechy organizacji determinujące zapotrzebowanie na EDI.

Jest dla mnie oczywiste, że realne procesy decyzyjne są znacznie bardziej 
złożone od modelowych. Mam świadomość, iż analogicznie jak każdy model jest 
pewnym uproszczeniem rzeczywistości, tak i zaproponowany przeze mnie sposób 
oceny przydatności EDI w organizacji jest uproszczeniem realnego procesu 
podejmowania decyzji o wdrożeniu tej techniki. Niemniej jednak przedstawione 
wskaźniki mogą, w mojej opinii, stanowić bardzo istotną przesłankę w procesie 
decyzyjnym i być skutecznym sposobem zwrócenia uwagi na niewykorzystane 
możliwości wdrożenia EDI w konkretnej firmie.
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Sądzę zatem, iż włączenie modułu programowego DIANAEDI do pakietu 
DIANA -10 może mieć istotny walor użytkowy dla firm diagnozujących swoje 
systemy zarządzania. Szczegółowe propozycje w tym zakresie przedstawiam w 
rozdziale 5.7. Reasumując, pragnę zatem stwierdzić, że przeprowadzone przeze mnie 
badania potwierdziły prawdziwość tezy sformułowaną w rozdziale 1.
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5.7 SUGESTIE DOTYCZĄCE PEŁNIEJSZEGO 
UWZGLĘDNIENIA SPECYFIKI EDI 

W KOLEJNEJ WERSJI PAKIETU DIANA

Obecnie trwają prace nad nową, sieciową wersją pakietu DIANA-10. Diagnoza 
systemu zarządzania dokonywana przy pomocy tego narzędzia powinna nie tylko 
oceniać stan istniejący, ale również zawierać pewne sugestie odnośnie jego 
usprawnienia, m.in. poprzez wykorzystanie najnowszej technologii informacyjnej - w 
tym EDI. Uwzględniając powyższe założenie, sugeruję zatem dwu etapową strategię 
włączania problematyki elektronicznej wymiany danych w strukturę narzędzia 
DIANA.

W pierwszym etapie proponuję dołączenie zbioru zweryfikowanych przez 
ekspertów wskaźników przydatności elektronicznej wymiany danych do macierzy 
diagnostycznej pakietu DIANA jako objawów w nowym syndromie o roboczej 
nazwie "Niewykorzystane możliwości wdrożenia EDI". Przesłanką włączenia 
wskaźników przydatności EDI w organizacji do macierzy diagnostycznej pakietu 
DIANA jest stworzenie mechanizmu, przy pomocy którego możnaby automatycznie 
sygnalizować użytkownikowi ewentualną możliwość efektywnego użycia tej techniki 
w jego organizacji. Pozwoli to również na dalsze testowanie i doskonalenie 
zaproponowanych wskaźników na danych rzeczywistych przy okazji badania 
kolejnych obiektów (organizacji). Być może doświadczenia praktyczne umożliwią 
również rozszerzenie listy proponowanych obecnie wskaźników.

W drugim etapie, po uzyskaniu pewnego doświadczenia, proponowałabym 
opracowanie bloku wspomaganego komputerowo projektowania systemu EDI jako 
odrębnego modułu pakietu DIANA. Blok ten wykorzystywałby propozycje etapów 
cyklu życia systemu EDI przedstawionych w rozdziale 5.2 niniejszej pracy. W 
szczególności chodzi tu uwzględnienie specyfiki systemów EDI w następujących 
etapach : analizie i diagnozie, modelowaniu i projektowaniu.

Propozycje te zostały przedstawione na następującym schemacie:
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Pakiet DIANA

Rys. 5.7.1 Schemat wykorzystania badania przydatności EDI 
w kolejnej wersji pakietu DIANA
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ROZDZIAŁ 6

UWAGI KOŃCOWE

W pracy została przedstawiona nowa metoda przeznaczona do analizy potrzeb 
organizacji w zakresie wdrażania systemów elektronicznej wymiany danych (EDI).

Przeprowadzone badania naukowe skoncentrowały się na zagadnieniu metody 
określania stopnia przydatności systemów elektronicznej wymiany danych dla 
konkretnych firm (lub szerzej organizacji). Chodziło o to, aby pokazać 
zainteresowanym organizacjom procedurę dla sformułowania odpowiedzi na 
następujące pytania :

1. czy cechy danej organizacji uzasadniają jej przystąpienie do wdrażania 
elektronicznej wymiany danych, czy też jeszcze jest na to w danej 
organizacji za wcześnie i należałoby z tym poczekać ?

2. w przypadku, gdy wdrażanie EDI jest w danej organizacji uzasadnione, 
jakie prace (etapy) powinno obejmować to przedsięwzięcie ?

Sformułowałam następującą tezę:
"Bazując na danych zbieranych w procesie diagnozy systemu zarządzania 
istnieje możliwość skonstruowania i obliczenia wskaźnika wyrażającego 
stopień przydatności EDI w badanej organizacji.
Wskaźnik ten będzie mógł być wykorzystywany praktycznie w procesie 
podejmowania decyzji o zastosowaniu EDI w konkretnych sytuacjach."

Oryginalny mój dorobek naukowy został przedstawiony w rozdziale 3 i w rozdziale 5.

W rozdziale 3 zatytułowanym "Cechy systemu zarządzania w organizacji 
determinujące przydatność EDI" proponuję następujące nowe rozwiązania:
• model elektronicznej wymiany danych na tle modelu tradycyjnej wymiany danych,
• zbiór cząstkowych wskaźników przydatności elektronicznej wymiany danych w 

organizacji, które opisują szczególne cechy systemu zarządzania istotne z punktu 
widzenia wdrożenia EDI,

• sposób konstrukcji globalnego wskaźnika przydatności EDI w organizacji,
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• sposób weryfikacji wskaźników przydatności EDI przez ekspertów,
• ocenę grupową uzyskanych opinii ekspertów przy wykorzystaniu programu 

MEDIATOR.

W rozdziale 5 pt. "Możliwości zastosowania narzędzia typu CASE w procesie 
podejmowania decyzji o wdrożeniu EDI" opisuję wyniki przeprowadzonych 
następujących badań naukowych:
• możliwości wykorzystania pakietu DIANA-9 dla badania potrzeb organizacji w 

zakresie EDI,
• badania pilotażowe na danych zebranych w jedenastu obiektach rzeczywistych 

z wykorzystaniem modułu DIANA EDI (w tym celu opracowałam oryginalny 
algorytm programowy DIANA_EDI, który oblicza wartości wskaźników 
zdefiniowanych w rozdziale 3),

• możliwości pełniejszego uwzględnienia specyfiki EDI w kolejnej, aktualnie 
opracowywanej wersji pakietu DIANA.

Ponadto dokonałam o przeglądu najistotniejszych aspektów elektronicznej 
wymiany danych uwzględniając zarówno problemy standardów, oprogramowania, 
bazy technicznej jak i zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych oraz aspekty 
prawne systemów EDI. Zwróciłam także uwagę na wszystkie najważniejsze obszary 
zastosowań na świecie i w Polsce.

Z satysfakcją należy w tym miejscu odnotować fakt, że EDI wkroczyło w fazę 
realizacji także w naszym kraju. Świadczy to o tym, że nowa sytuacja rynkowa 
zmieniła sposób zarządzania i organizację firm. Konieczne staje się przyśpieszenie 
obrotu dokumentowego oraz skrócenie cykli produkcyjnych i transakcyjnych. Szybki 
cykl produkcyjny wymaga częstych, mniejszych dostaw i szybkiego przetwarzania 
związanych z tym dokumentów. Stąd właśnie wynika coraz większa popularność EDI 
jako narzędzia usprawnienia sterowania procesami. Coraz popularniejsze staje się 
dążenie do tworzenia efektywnych łańcuchów logistycznych, centrów zaopatrzenia, 
które z jednej strony usprawniają procesy przepływu towarów, a z drugiej prowadzą 
do automatyzacji procesów transakcyjnych. Elektroniczna wymiana danych włączona 
w procesy sterowania produkcją, usprawniania łańcuchów logistycznych, 
harmonizowania różnorodnych elementów składowych systemów gospodarczych 
zarówno w skali mikro jak i makro - coraz częściej jest określana mianem 
elektronicznej gospodarki (ang. Electronic Commerce). Termin ten w sposób dobitny 
charakteryzuje jakościowo nowe środowisko, w którym świat będzie realizować 
procesy biznesowe na przełomie XX i XXI wieku. Electronic Commerce polega na 
integracji w biznesie różnych technologii informacyjnych, które mieszczą się w trzech

133



grupach. Pierwsza grupa obejmuje wymianę danych, a więc systemy EDI i e-mail. 
Druga - dostęp do danych, czyli wspólne bazy danych, katalogi i biuletyny 
elektroniczne. Wreszcie trzecia grupa obejmuje tzw. akwizycję danych (kody 
paskowe, magnetyczna lub optyczna identyfikacja znaków, zdalne rozpoznawanie 
obiektów). Stosowanie tych nowych, elektronicznych technologii w miejsce 
tradycyjnych staje się coraz powszechniejszą normą na świecie.

Mam nadzieję, że badania dotyczące określania potrzeb organizacji w zakresie 
elektronicznej wymiany danych przedstawione w niniejszej pracy przyczynią się do 
szerszego zastosowania tych systemów w polskiej gospodarce. Zwłaszcza, że 
zaproponowane rozwiązania, mają być zgodnie z moją intencją, elementem 
komputerowo wspomaganej analizy diagnostycznej systemów zarządzania (pakiet 
DIANA). Oznacza to, iż ocena przydatności elektronicznej wymiany danych w danej 
organizacji będzie stanowiła swoisty "produkt uboczny" całościowej diagnozy, 
uzyskiwany bez dodatkowych nakładów pracy na zbieranie danych i opracowywanie 
wyników.
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ZAŁĄCZNIK A

LEKSYKON PODSTAWOWYCH POJĘĆ 
STOSOWANYCH W EDI

ANSI X.12 - jednolity standard EDI opracowany w 1978 roku przez Amerykański 
Narodowy Instytut Standardów.

Algorytm kryptograficzny - nazywany także szyfrem. Metoda utajnionego 
zapisywania, w której tekst otwarty (lub jawny) jest przekształcany w kryptogram (lub 
tekst zaszyfrowany). Proces przekształcania tekstu jawnego w tekst zaszyfrowany 
nazywamy szyfrowaniem, natomiast proces odwrotny nazywamy deszyfrowaniem.

Bar Code - patrz kod kreskowy.

CEDIP - Centrum EDI w Polsce - stowarzyszenie w ramach struktur NOT.

CEFACT - Centre for Facilitation of Administration, Commerce and Trade - nowa 
struktura w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie, zajmująca 
się upraszczaniem procedur w handlu światowym oraz nowymi technologiami, w tym 
zakresie ( EDI, EC ).

CEFIC - standard EDI przeznaczony dla przemysłu chemicznego.

CUP AK - polska sieć pakietowa dla centralnych urzędów administracji państwowej.

EAN - system standardowej identyfikacji towarów i usług.

EANCOM - wielobranżowy standard EDI przeznaczony dla potrzeb handlu 
i przemysłu; może być zastosowany przez każde przedsiębiorstwo, które realizuje 
transakcje zakupu lub sprzedaży.Oparty jest na zasadach EDIFACT-u z 
wykorzystaniem kodu identyfikacyjnego EAN.

EC - Electronic Commerce - elektroniczna gospodarka.

EDI - Electronic Data Interchange - elektroniczna wymiana danych (informacji) 
między różnymi systemami komputerowymi przy użyciu uzgodnionego standardu 
formatowania tych danych.
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EDIFACT - Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and 
Transport - zatwierdzony przez EKG/ONZ w 1988 roku standard elektronicznej 
wymiany danych dla administracji, handlu i transportu. W Polsce obowiązuje jako 
norma PN-90/T-20091 od 1 stycznia 1993 roku.

EDIFICE - European Electronic Industry EDI Association - standard EDI 
przeznaczony dla przemysłu elektronicznego.

EFT - Electronic Funds Transfer - elektroniczny przekaz środków pieniężnych przez 
banki.

Element danych - jednostka danych, dla której został określony identyfikator, nazwa i 
reprezentacja treści.

Element danych prosty - element danych zawierający informację niepodzielną. 

Element danych złożony - element danych zawierający dwie lub więcej składowych. 

E-mail - patrz poczta elektroniczna.

FEDI - Financial Electronic Data Interchange -finansowa EDI.

GTDI - Guideliness for Trade Data Interchange - standard EDI ( poprzednik 
EDIFACTu ) opracowany w 1985 roku przez Grupę Roboczą Nr 4 ds Racjonalizacji 
Procedur Handlowych Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.

Interchange Agreement - patrz umowa o EDI.

ISO - International Standards Organization - Międzynarodowa Organizacja 
Normalizacyjna założona w 1946 roku zrzeszająca instytucje standaryzacyjne 
z 89 krajów.

Just-In-Time Delivery - (dostawy na czas) metoda w procesie organizacji produkcji, 
umożliwiająca skoordynowanie dostaw zaopatrzeniowych prowadzące do 
minimalizacji poziomu zapasów.

Kod kreskowy - (Bar Code) określona kombinacja liniowo ułożonych jasnych 
i ciemnych kiesek, o zróżnicowanych szerokościach, odzwierciedlająca w 
usystematyzowany sposób ciąg ściśle określonych znaków. System znakowania 
towarów kodami kreskowymi umożliwia automatyczną identyfikację. Odczytywanie 
i interpretacja tego symbolu odbywa się poprzez urządzenia zwane skanerami lub 
czytnikami kodów kreskowych.

KOŁPAK - polska pakietowa sieć transmisji danych dla PKP.
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Komunikat (lub wiadomość) - zestaw segmentów w kolejności ustalonej w katalogu 
komunikatów, rozpoczynający się nagłówkiem komunikatu, a kończący zakończeniem 
komunikatu. Komunikat zaprojektowany dla elektronicznej wymiany danych musi 
jasno zdefiniowaną funkcję; może być odpowiednikiem jednego lub kilku 
tradycyjnych dokumentów papierowych.
Komunikaty mogą mieć jedno z trzech oznaczeń statusu:

status 0 - projekt komunikatu w trakcie opracowania, 
status 1 - projekt komunikatu przyjęty do testowania, 
status 2 - standardowy komunikat rekomendowany do

powszechnego użytku,

Komutacja pakietów - sposób przesyłania danych polegający na dzieleniu danych na 
części zwane pakietami, przesyłanie ich przez centrale sieci pakietowej i składanie w 
całość u odbiorcy.

Konwerter - służy do konwersji dokumentów wewnętrznych na standard EDIFACT 
oraz do translacji z formatu EDIFACT na format dokumentów wewnętrznych. 

Kryptografia - dziedzina nauki zajmująca się zabezpieczaniem wiadomości.

LAN -Local Area Network - lokalna sieć komputerowa.

MAN -Metropolitan Area Network - miejska sieć komputerowa.

MHS - Message Handling System - system obsługi wiadomości -zespół systemów 
otwartych współpracujących ze sobą za pośrednictwem sieci. Pozwala użytkownikom 
różnych systemów telekomunikacyjnych na automatyczną wymianę wiadomości 
pomiędzy terminalami różnych typów.

Modem - urządzenie, które pozwala dostosować ( zmodulować ) cyfrowy sygnał z 
komputera do transmisji przez analogowe łącza telefoniczne, a także przyjąć sygnały i 
przetworzyć je na postać cyfrową ( zdemodulować ).

ODETTE - Organization for Data Exchange by Teletransmission in Europe - 
organizacja ds elektronicznej wymiany danych za pomocą teletransmisji w Europie, 
działająca w przemyśle motoryzacyjnym. Powstała w 1983 roku
i skupia ponad 150 firm.

OSI - Open Systems Interconnection - Model Odniesienia Systemów Otwartych - 
standard mający na celu zapewnienie sprawnego porozumiewania się dowolnych 
elemetów komputerowych niezależnie od różnic konstrukcyjnych, typów procesorów, 
zasilania, wytwórcy, organizacji wewnętrznej i łącz zewnętrznych. Składa się z 
siedmiu warstw.
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Poczta elektroniczna - ( E-mail ) - usługa umożliwiająca przechowywanie i 
przesyłanie korespondencji między użytkownikami za pośrednictwem sieci 
komputerowych. Zapewnia indywidualnemu użytkownikowi dostęp do własnej 
elektronicznej "skrzynki pocztowej"; nie jest wymagana żadna umowa pomiędzy 
nadawcą i odbiorcą; użytkownik przeglądając skierowaną do niego korespondencję 
może podjąć odpowiednie działanie.

POLPAK - polska publiczna sieć pakietowej transmisji danych.

Protokół - zasady i struktury określające proces komunikacji między warstwami w 
modelu OSI.

Segment - zdefiniowany i oznaczony zestaw funkcyjnie powiązanych treści 
elementów danych, które są identyfikowane pozycją w zestawie. Segment rozpoczyna 
się etykietą segmentu, a kończy zakończeniem segmentu.

Segment pomocniczy - segment niezbędny do obsługi wymiany danych użytkowych.

Segment użytkowy - segment zawierający dane użytkowe.

Sieci pakietowe - sieci komputerowe wykorzystujące komutację pakietów.

SITPRO - British Simplification of Trade Procedures Board ( Brytyjska Komisja 
Ujednolicania Procedur Handlu ) - opracowała standard TDI, a następnie 
TRADACOMS.

Sprzęg - pojęcie z modelu OSI, oznaczające połączenie między dwiema sąsiednimi 
warstwami, określające podstawowe operacje i usługi oferowane warstwie wyższej 
przez warstwę bezpośrednio niższą.

Standard EDI - normy określające strukturę i składniki wymiany danych, zestawy 
znaków, separatory (znaki rozdzielające) oraz zasady upakowania znaków.

Subkomunikat - uproszczony komunikat o statusie 2, w którym pominięto 
nadmiarowe grupy i segmenty.

SWIFT - standard EDI przeznaczony dla bankowości.

TCP/IP - zbiór protokołów komunikacyjnych, definiujących sposób w jaki różne typy 
komputerów mogą porozumiewać się ze sobą.

TDI - Trade Data Interchange - standard EDI opracowany w latach siedemdziesiątych 
w Wielkiej Brtytanii dla potrzeb transakcji handlowych.

TEDIS - Trade Electronic Data Interchange System - przedsięwzięcie Wspólnoty 
Europejskiej mające na celu stworzenie warunków do powszechnego stosowania EDI.
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TELBANK - polska sieć pakietowa dla banków.

TRADACOMS - Trading Data Communications Standard - standard EDI dotyczący 
komunikacji danych handlowych stosowany w Wielkiej Brytanii.

Umowa o EDI - Interchange Agreement - umowa zawarta między partnerami 
prowadzącymi elektroniczną wymianę informacji. Określa zasady prowadzenia, 
metody i operacje związane z ich działalnością w zakresie EDI. Poprzez zawarcie tej 
umowy, strony deklarują swoją chęć do zapewnienia, że wszystkie wymienione 
informacje są całkowicie ważne jako dokumenty, a wszystkie uwzględnione 
powiązania przez EDI są obowiązujące i przestrzegane.

Ustawa o EDI - akt prawny dotyczący elektronicznej wymiany informacji, nadaje 
dokumentom EDI taką samą wartość prawną, jaką posiadają dokumenty sporządzone 
w formie pisemnej oraz określa wszystkie aspekty prawne wdrożenia i funkcjonowania 
systemu EDI w danym kraju.

WAN - Wide Area Network - rozległa sieć komputerowa.

Warstwa - pojęcie występujące w modelu OSI, oznaczające poziom w logicznym 
opisie systemów otwartych. Warstwy w jednym komputerze prowadzą konwersację z 
odpowiadającymi sobie warstwami w innym komputerze.
W modelu OSI wyróżniamy siedem warstw:

1. warstwa fizyczna,
2. warswta łączy danych,
3. warstwa sieci,
4. warstwa transportu,
5. warstwa sesji,
6. warstwa prezentacji,
7. warstwa aplikacji.

Połączenie między dwiema sąsiednimi warstwami nosi nazwę sprzęgu.

VAN - Value Added Network - sieć zarządzana przez niezależnego operatora i 
umożliwiająca wzajemną komunikację partnerom do niej dołączonym. Jest ona 
nośnikiem umożliwiającym wymianę elektronicznych danych, zgodnie z ustalonymi 
standardami i protokołami transmisji.

X.25 -standard określający dostęp do sieci pakietowej, dotyczy trzech dolnych warstw 
modelu OSI.

X.400 - standard przeznaczony do obsługi komunikatów w modelu OSI.

X.425 - standard przeznaczony do wymiany typowych, standardowych dokumentów 
biznesowych.
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ZAŁĄCZNIK B

LISTA KOMUNIKATÓW UN/EDIFACT 
O STATUSIE 2 [RAMA96]

Symbol
UN/EDIFACT

Nazwa komunikatu

DELFOR

HANDEL

Delivery Schedule
Harmonogram dostaw

DELJIT Just- in-time delivery
Dostawa w dokładnie określonym czasie

DESADV Despatch advice
Zawiadomienie o wysyłce

INVOIC Commercial invoice
Faktura handlowa *

INVRPT Inventory report
Raport magazynowy

ORDCHG Purchase order change request
Zmiana zamówienia

ORDERS Purchase order
Zamówienie

ORDRSP Purchase order response
Odpowiedź na zamówienie

PARTIN Party information
Informacja adresowa

QALITY Quality data message
Wyniki badań jakościowych

QUOTES Quote
Oferta cenowa

REMADV Remittance advice
Awizo zapłaty

REQOTE Request for Quote
Zapytanie ofertowe

STATAC Statement of account message
Wyciąg z konta bankowego
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TRANSPORT

BAPLIE Bayplan/Stowage Plan - Occupied and Empty Locations Message 
Informacja o rozmieszczeniu towarów i wyposażenia dla danego 
środka transportu

BAPLTE Bayplan/Stowage - Total Numbers Message
Informacja o łącznej ilości towarów i wyposażenia

IFTIAG Dangers list message+Cargo
Informacja o niebezpiecznym ładunku

IFTMAN Arrival notice
Awizo dostawy

IFTMBC Booking confirmation
Potwierdzenie rezerwacji

IFTMBF Firm booking
Rezerwacja wiążąca

IFTMBP Provisional booking
Rezerwacja prowizoryczna

IFTMCS Instruction contract status
Zlecenie spedycyjne

IFTMIN Shipping instruction
Instrukcja wysyłkowa

CUSCAR

CŁO I FINANSE

Custom cargo report
Raport celny przewoźnika

CUSDEC Custom declaration
Deklaracja celna

CUSREP Custom report message
Raport celny dotyczący środków transportu

CUSRES Customs response message
Odpowiedź urzędu celnego

PAXLST Passenger list
Informacja przewoźnika o pasażerach

AUTHOR Authorisation message
Komunikat upoważniający do uruchomienia płatności

BANSTA Banking status message
Informacja o stanie przetworzenia otrzymanego komunikatu

COMDIS Commercial dispute
Rozbieżności handlowe

CREADV Credit advice
Awizo kredytowe
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CREEXT Extended credit advice
Rozszerzone awizo kredytowe

CREMUL Multiple credit advice
Złożone awizo kredytowe

DEBADV Debit advice
Awizo debetowe

DEBMUL Multiple debit advice
Złożone awizo debetowe

DIRDEB Direct Debit
Obciążenie bezpośrednie

DOCADV Advice of documentary credit
Zawiadomienie o otwarciu akredytywy

DOCAMA Advice of an amendment of documentary credit
Zawiadomienie o poprawkach do akredytywy

DOCAMI Documentary credit amendment information
Informacja o poprawkach do akredytywy

DOCAMR Request for an amendment of a documentary credit
Prośba o poprawkę do akredytywy

DOCAPP Documentary credit application
Zlecenie otwarcia akredytywy dokumentów

DOCARE Response to an amendment of a documentary credit 
Ustosunkowanie się do poprawek do akredytywy

DOCINF Documentary credit issuance information
Informacja o otwarciu akredytywy dokumentów

FINCAN Financial cancellation
Komunikat anulujący poprzedni komunikat finansowy w całości 
lub w części

FINSTA Financial statement
Stan (wyciąg z) konta

PAYEXT Extended payment order
Rozszerzone polecenie zapłaty

PAYMUL Multiple payment order
Złożone polecenie zapłaty

PAYORD Payment order
Polecenie zapłaty

RECECO Credit risk cover
Zabezpieczenie kredytowe

CONDPV

BUDOWNICTWO

Construction direct payment
Wydatki poniesione w ramach projektu

CONEST Construction Establishment Contract
Kontrakt na wykonanie prac budowlanych
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CONITT Construction invitation tender
Zaproszenie do przetargu

CONPVA Construction payment valuation
Ocena wydatków na budowę

CONQVA Construction quantity valuation
Informacja o zakresie prac budowlanych

CONTEN Construction tender
Oferta budowlana

PAYDUC

ADMINISTRACJA I ZATRUDNIENIE

Payroll deductions advice
Lista płac

SUPCOT Superannuation contributions advice
Szczegóły dotyczące składki emerytalnej

SUPMAN Superannuation maintenance
Informacja o składkach emerytalnych
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ZAŁĄCZNIK C

STANDARD UZGODNIEŃ FORMALNYCH MIĘDZY 
PARTNERAMI O ZASTOSOWANIU EDI

Na podstawie rozwiązań światowych oraz w oparciu o polskie prawo została 
opracowana, przez zespół profesora Krzysztofa Chwesiuka z Uniwersytetu 
Szczecińskiego, wzorcowa postać uzgodnień formalnych między partnerami EDI, 
którą poniżej przytaczam.
Umowa o Elektronicznej Wymianie Informacji jest zawarta pomiędzy:

partnerem A..........................
a
partnerem B..........................
w dniu ................................

PREAMBUŁA
Partnerzy pragną prowadzić elektroniczną wymianę informacji zgodnie z 

wymogami transakcji handlowych. Przez tą dobrowolną umowę Partnerzy pragną w 
przyszłości wzajemnie rozumieć zasady prowadzenia, metody i operacje związane z 
ich działalnością w zakresie elektronicznej wymiany informacji. Poprzez zawarcie tej 
Umowy Partnerzy deklarują swoją chęć do zapewnienia, że wszystkie wymienione 
informacje są całkowicie ważne jako dokumenty i prawnie uznane oraz zapewniają, że 
wszystkie uwzględnione konstrukcyjnie powiązania przez elektroniczną transmisję 
informacji są obowiązujące i przestrzegane.

1. ZAKRES
1.1 Umowa dotyczy wszystkich wymienianych na drodze elektronicznej 

informacji między Partnerami.
2. MECHANIZMY

2.1. Standardy.
Partnerzy przyjmują jako podstawę dla transmisji wszystkich komunikatów 

standardy UN/EDIFACT (PN-92/T-20091, ISO 9735, EN 29735) wraz z 
rekomendacjami i ich dopuszczalnymi wersjami jakie zalecane są i publikowane 
przez Europejską Komisję Gospodarczą ONZ/EKG) wszystkich standardów i 
rekomendacji.
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2.2. Systemy operacyjne.
Partnerzy uzgadniają i utrzymują sprzęt informatyczny, oprogramowanie i 

obsługę niezbędną dla efektywnego oraz niezawodnego transmitowania, 
otrzymywania i testowania komunikatów EDI.

2.3 Zmiany systemu.
Wszystkie zmiany w systemach operacyjnych wprowadzone przez jednego 

partnera, które wpływają na obustronną zdolność Partnerów do komunikacji nie 
mogą być wprowadzone bez zgody drugiego Partnera.

2.4. Trzeci partnerzy przewidziani do obsługi.
2.4.1. Jeżeli partner wykorzystuje do swojej obsługi Partnera obsługującego jako 
agenta, który uczestniczy w transmisji, otrzymywania lub przetwarzania 
komunikatów EDI, to musi racjonalnie powiadomić drugiego partnera i przejmuje 
odpowidzialność za działalność, zaniechanie lub przeoczenie dotyczączące 
przewidzianej obsługi. Dla celów tej Umowy akceptujący powinien uważać 
działalność jako agenta swojego Partnera.
2.4.2. Jeżeli jeden Partner poinformuje drugiego Partnera o zamierzonej obsłudze 
przez wyspecjalizowanego Partnera licencjonowanego do transmisji, otrzymywania 
i przetwarzania komunikatów, to poinformowany Partner przyjmie do wiadomości, 
że jego Partner przejmuje na siebie odpowiedzialność za działalność wymiany, 
błędy i upomnienia.
2.4.3. Jeżeli dwaj Partnerzy wykorzystują tego samego Partnera obsługującego, 
który uczestniczy w transmisji, otrzymywaniu lub przetwarzaniu komunikatów, to 
Partner początkowy dla komunikatu będzie odpowiedzialny za działanie, błędy, 
opuszczenia zaistniałe przy komunikacie. Dopuszcza się uregulowania.

2.5. Techniczny aneks.
Wszystkie dodatkowe szczegóły i specyfikacje dotyczące systemów 

operacyjnych, o których mowa w pkt. 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4, powinny być opisane w 
Technicznym Aneksie, który stanowi element składowy Umowy. Istnieje zasada: w 
przypadku wystąpienia rozbieżności terminologicznej pomiędzy treścią Umowy i 
Aneksu Technicznego, obowiązujące są terminy ujęte w Umowie.

2.6. Przyjęcie.
Komunikat jest uważany za otrzymany kiedy jest dostępny dla partnera 

odbierającego w sposób zaprojektowany przez Partnerów w Technicznym 
Aneksie. Komunikat nie posiada ważności prawnej przed jego otrzymaniem.

2.7. Potwierdzenie.
2.7.1. Jeśli w inny sposób nie wyspecyfikowano w Technicznym Aneksie 
przyjęcia komunikatu, to Partner odbierający powinien szybko i właściwie
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dokonać transmisji do Partnera nadającego potwierdzenie, że komunikat 
wcześniej wysłany otrzymał i jest syntaktycznie poprawny.
2.7.2. Potwierdzenie oznacza, że Partner nadający komunikat otrzymał od Partnera 
odbierającego wiadomość, że komunikat otrzymał i był on poprawny pod 
względem syntaktycznym. Jeśli potwierdzenie jest nie wysłane to w zapisie u 
partnerów dotyczącym transmisji będzie zapis tylko potwierdzający wysłanie 
komunikatu.
2.7.3. Brak ze strony Partnera odbierającego właściwego potwierdzenia otrzymania 
komunikatu nie pozbawia tego komunikatu następstw prawnych.
2.7.4. W przypadku kiedy komunikat był właściwie transmitowany i został 
potwierdzony zgodnie z ustaleniami Umowy, to Partner wysyłający może uważać, 
że komunikat był zerowy i natychmiast powinien powiadomić o niesatysfakcji 
Partnera odbierającego.
2.8. Wykrywanie błędów.

Kiedy komunikat w efekcie weryfikacji jest odrzucony lub wykryto błąd w 
komunikacie EDI, to Partner otrzymujący informacje powinien natychmiast 
zwrócić się z notą do nadawcy, jeśli nadawca jest zidentyfikowany. Jeżeli 
nadawca jest zidentyfikowany, ale nie przesłano noty w sposób należyty, to 
komunikat będzie uznawany jako ważny w zapisie nadawcy. W przypadku kiedy 
nota została przekazana, to wcześniej wysłany komunikat nie posiada mocy 
prawnej.

3. MOC PRAWNA I PRZESTRZEGANIE
3.1. Moc prawna.

Partnerzy zgadzają się, że elektroniczna wymiana informacji stosownie do tej 
Umowy powinna mieć moc prawną taką jak wymiana przy pomocy 
dokumentów papierowych. Partnerzy zgadzają się także, że moc prawna i 
przestrzeganie uzgodnień może być kreowane przez wymianę komunikatów EDI i 
Partnerzy szybko zrzekają się praw w kontekście mocy prawnej transakcji zawartej 
pomiędzy nimi na gruncie transakcji handlowej. Komunikaty właściwie 
transmitowane stosowane do ustaleń niniejszej umowy mogą być uważane jako 
media między Partnerami oraz dla wszystkich celów, będą "podpisane", a jeśli 
posiadają autoryzowany kod identyfikacyjny mogą być uważane jako 
"zaakceptowane".

3.2. Dopuszczalność.
W przypadku sporu, Partnerzy nie posiadający dopuszczenia komunikatu do 

wymiany i przechowywania zgodnie z ustaleniami tej Umowy nie mogą takich 
komunikatów wymieniać.
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3.3. Wartości dowodowe.
Jeśli w inny sposób nie uzgodniono, to transmisja komunikatów EDI powinna 

odbywać się stosownie do ustaleń niniejszej mowy, wartości dowodowe należy 
porównywać z dodatkowymi dokumentami (elektronicznymi lub papierowymi).

4. BUDOWA KONTRAKTU
W tym paragrafie Partnerzy formułują ich relacje w łańcuchu transakcyjnym i 

odniesienia do kontaktów handlowych ich wymienianych komunikatów.
5. PROCEDURY OCHRONY

Każdy partner może implementować i utrzymywać środki kontroli i 
bezpieczeństwa, włączając te wyspecyfikowane w Technicznym Aneksie, w 
uzasadnionym i niezbędnym rozmiarze, a jednocześnie wystarczającym i 
zabezpieczającym, że wszystkie komunikaty będą autoryzowane i badane. 
Sprawdzenie to dotyczy autentyczności, zgodności, niezawodności i kompletności 
komunikatów.

6. POUFNOŚĆ INFORMACJI
Wymieniane informacje pomiędzy Partnerami jako część komunikatów EDI 

muszą być zabezpieczone pod względem poufności w sposób akceptowany przez 
prawo. Sposoby zabezpieczania poufności Partnerzy specyfikują w Technicznym 
Aneksie.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ: OGRANICZANIE SZKÓD
W tym paragrafie przedstawia się dokładnie ustalenia dotyczące 

odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości występujące przy wymianie 
elektronicznych dokumentów pomiędzy partnerami. Specyfika wymiany informacji 
pomiędzy umawiającymi się Partnerami powoduje indywidualne podejście do 
zagadnień odpowiedzialności i sposobów ograniczenia szkód.

Do umowy o Elektronicznej wymianie Informacji mogą być dołączone 
Załączniki. Załączniki te powinny specyfikować następujące zagadnienia i być 
częścią uszczegóławiającą Umowę, a mianowicie:
1) Informacje Techniczne o wymianie Komunikatów pomiędzy partnerami,
2) Poufność Informacji, w którym to precyzuje się u poszczególnych partnerów 
środki techniczne, programowe i organizacyjne w celu zapewnienia poufności 
danych,
3) Procedury Ochrony, w którym to precyzuje się u poszczególnych partnerów 
środki techniczne, programowe i organizacyjne zapewniające ochronę informacji i 
kompletność wymiany informacji,
4) Dokumenty Przyjęcia Komunikatu,
5) Warunki Wypowiedzenia Umowy.
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WSKAŹNIKI PRZYDATNOŚCI EDI W ORGANIZACJI
Proponuję
kolejność

Nazwa
wskaźnika

Opis

Intensywność 
zewn. wymiany 

dokumentów

I = Dz / Dw,
Dz - liczba dokumentów zewnętrznych w wymianie w ciągu roku,

Dw - liczba wszystkich dokumentów w wymianie w ciągu roku.

Standaryzacja
dokumentów
zewnętrznych

T = Dsz / Dz,
Dsz - liczba standardowych dokumentów zewnętrznych w ciągu roku,

Dz - liczba dokumentów zewnętrzn. w wymianie w ciągu roku.

Stabilizacja
kontaktów

zewnętrznych

S = Ls/Lw,
Ls - liczba stałych partnerów zewnętrznych w wymianie w ciągu roku,

Lw - liczba wszystkich partnerów zewnętrznych w ciągu roku.

Pilność zewn.
wymiany

dokumentów

P = Dsp / Dz,
Dsp -liczba dokumentów zewnętrznych szybkiego przesyłu w ciągu 

roku,
Dz - liczba dokumentów zewnętrzn. w wymianie w ciągu roku.

Papierochłon- 
ność wymiany 
dokumentów

R = Dz / Lz,
Dz - liczba dokumentów papierów, zewnętrz, w wymianie w ciągu roku, 
Lz - liczba wszystkich zewnętrzn. kontaktów organizacji w ciągu roku,

Czasochłon
ność wymiany 
dokumentów

Cz = Gp / G,
Gp - czasochłonność dokumentów zewnętrz, w wymianie w ciągu roku,

G - całkowita czasochłonność kontaktów zewnętrz, organizacji w ciągu
roku

Wskaźnik
błędów

Wb = Gbl / Gp,
Gbi " czasochłonność dokumentów zewnętrz, z błędami w wymianie w 
ciągu roku,
Gp - czasochłonność dokumentów zewnętrzn. w wymianie w ciągu roku

Wskaźnik
opóźnień

Wo = Gop / Gp,
GOp - czasochłonność dokumentów zewnętrz, z opóźnieniami w 

wymianie w ciągu roku,

Gp - czasochłonność dokumentów zewnętrzn. w wymianie w ciągu roku

Wskaźnik
przesyłania

dokumentów
(pocztą)

Wp =Gpp / Gp,
Gpp - czasochłonność dokumentów zewnętrz, przesyłanych za 
pośrednictwem poczty w ciągu roku,

Gn - czasochłonność dokumentów zewnętrz, w wymianie w ciągu roku
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PROPONUJĘ UWZGLĘDNIĆ INNE WSKAŹNIKI:

Kolejność Nazwa
wskaźnika

Opis

Uwagi:
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Wyniki Sesji "V Konferencja EDI Dobieszków”:

E1
Intensywność 
Stabilizacja 
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania

Standaryzacja
Pilność

Papierochłonność

Intensywność
Standaryzacja
Pilność
Papierochłonność

Stabilizacja 
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania

E3
Pilność
Papierochłonność

Intensywność 
Czasochłonność 
Wskaźnik przesyłania

Standaryzacja 
Stabilizacja 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień

Intensywność
Standaryzacja
Stabilizacja

Pilność
Czasochłonność 
Wskaźnik przesyłania

Papierochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień
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E5
Intensywność 
Standaryzacja 
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów

Pilność
Papierochłonność 
Wskaźnik przesyłania

Stabilizacja 
Wskaźnik opóźnień

Intensywność
Standaryzacja
Stabilizacja

Pilność
Czasochłonność

Papierochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania

E7
Stabilizacja
Papierochłonność
Czasochłonność

Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania

Intensywność
Standaryzacja
Pilność

E8
Intensywność
Stabilizacja
Pilność

Standaryzacja 
Papierochłonność 
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania
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E9
Standaryzacja 
Stabilizacja 
Papierochłonność 
Wskaźnik przesyłania

Intensywność
Pilność
Czasochłonność 
Wskaźnik opóźnień 

Wskaźnik błędów

E10
Pilność
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik przesyłania

Standaryzacja
Stabilizacja

Intensywność 
Papierochłonność 
Wskaźnik opóźnień

Standaryzacja
Stabilizacja
Pilność

Intensywność 
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik przesyłania

Papierochłonność 
Wskaźnik opóźnień

E12
Intensywność
Standaryzacja
Stabilizacja
Pilność

Papierochłonność 
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania
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E13
Pilność
Czasochłonność 
Wskaźnik przesyłania

Intensywność
Papierochłonność

Standaryzacja 
Stabilizacja 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień

Standaryzacja
Papierochłonność

Intensywność 
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik przesyłania

Stabilizacja
Pilność
Wskaźnik opóźnień

E15
Intensywność
Stabilizacja
Pilność

Standaryzacja
Papierochłonność
Czasochłonność

Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania

E16
Intensywność
Stabilizacja
Pilność

Standaryzacja 
Czasochłonność 
Wskaźnik błędów

Papierochłonność 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania
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E17
Intensywność
Standaryzacja
Stabilizacja

Papierochłonność 
Czasochłonność 
Wskaźnik przesyłania

Pilność
Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień

E18
Intensywność
Pilność
Wskaźnik błędów

Standaryzacja 
Stabilizacja 
Wskaźnik przesyłania

Papierochłonność 
Czasochłonność 
Wskaźnik opóźnień

E19
Intensywność
Standaryzacja
Stabilizacja

Czasochłonność 
Wskaźnik błędów

Pilność
Papierochłonność 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania

Intensywność
Pilność
Czasochłonność

Standaryzacja
Stabilizacja
Papierochłonność

Wskaźnik błędów 
Wskaźnik opóźnień 
Wskaźnik przesyłania
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Bordy
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Intensywność

Stabilizacja

Pilność
Standaryzacja

Czasochłonność

Papierochłonność 
Wskaźnik przesyłania 

Wskaźnik błędów 

Wskaźnik opóźnień
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Coombsa
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Intensywność

Stabilizacja

Pilność

Standaryzacja

Czasochłonność

Papierochłonność 

Wskaźnik przesyłania 

Wskaźnik błędów 

Wskaźnik opóźnień
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Hare'a
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20

Intensywność

Stabilizacja

Pilność

Standaryzacja

Czasochłonność

Papierochłonność 

Wskaźnik przesyłania 

Wskaźnik błędów 

Wskaźnik opóźnień
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Stabilizacja

Standaryzacja
Pilność

Czasochłonność

Papierochłonność 
Wskaźnik przesyłania

Wskaźnik bledow

Wskaźnik opoznien

Lista ekspertow/algorytmow EDI
Ekspert 1 
Ekspert 2 
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