Przyszłość już nadeszła:
łańcuch bloków przyczynia się
do tworzenia inteligentnych
łańcuchów dostaw

Wyobraź sobie świat z łańcuchem bloków…
1. Pewna firma farmaceutyczna co miesiąc importowała setki różnych rodzajów leków z Azji, aby
rozprowadzać je w Europie, korzystając z transportu lotniczego i naziemnego.

2. Osoby nadzorujące łańcuch dostaw w firmie musiały skoordynować wysiłki nawet
19 pośredników, aby pozyskać i przewieźć wszystkie leki potrzebne, by zaspokoić
popyt klientów.

3. Było to niezmiernie skomplikowane zadanie, ponieważ każdy z partnerów miał wgląd tylko we własny
odcinek trasy produktu.

4. A ponieważ fracht lotniczy jest potwierdzany zazwyczaj dopiero na kilka godzin przed
odlotem, zawsze było za mało czasu, aby przygotować się na zmiany i opóźnienia
(a jeszcze mniej, aby na nie skutecznie reagować).

5. Osoby nadzorujące łańcuch dostaw w firmie wiedziały, że musi być na to jakiś lepszy sposób. Musiał istnieć
sposób umożliwiający głębszą współpracę i budowanie zaufania między kontrahentami – i znaleziono
go w łańcuchu bloków.

6. W sieci łańcucha bloków każdy ma dostęp w zakresie swoich uprawnień do aktualnych
statusów i może pracować na bazie tego samego zestawu szczegółowych, wiarygodnych
informacji. Usprawnia to planowanie i zwiększa punktualność dostaw.
7. Firmy mają też dostęp do bieżących informacji o położeniu i stanie przesyłek dzięki technologii IoT.
Jeśli towary ulegną uszkodzeniu lub wystąpi opóźnienie, wszyscy o tym wiedzą i mogą z łatwością
koordynować dalsze działania.

8. Wreszcie mają jeden spójny obraz sytuacji – od przyjęcia zamówienia do ostatecznej dostawy –
co sprawia, że ich łańcuch dostaw jest bardziej inteligentny, szybszy i po prostu lepszy.
9. Firma farmaceutyczna eliminuje martwe pola, niepewność i nieracjonalności w całym swoim globalnym
łańcuchu dostaw. Spedytorzy spędzają mniej czasu na śledzeniu towarów i sporach dotyczących faktur.
Linie lotnicze mogą planować swoje moce przewozowe i potrzebne ilości paliwa. Celnicy mają więcej
czasu na odprawę. A obsługa naziemna może lepiej zaplanować załadunek samolotów.

10. To rozwiązanie korzystne dla wszystkich.

11. Brzmi jak bajka? Wcale nie. Ta wizja inteligentnego łańcucha dostaw jest osiągalna przy użyciu
istniejących systemów i narzędzi wraz z łańcuchem bloków.
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Przyszłość łańcucha dostaw już nadeszła
Dojrzałe łańcuchy dostaw zaczynają funkcjonować na zasadzie
sieci zbudowanej z sieci.1 – Gartner
Nowoczesne łańcuchy dostaw są skomplikowane
i współzależne, angażując wiele podmiotów i wiele
sieci na całym świecie. W przeprowadzonej niedawno
wśród specjalistów zajmujących się łańcuchami
dostaw ankiecie 70% z nich określiło swój łańcuch
dostaw jako “bardzo” lub “skrajnie” złożony.2
Problem nasilają także rosnące wymagania
klientów dotyczące wyboru, dostawy, pilności
i elastyczności, co zmusza nas do przemyślenia
sposobu naszego postępowania na każdym etapie
łańcucha dostaw. Chociaż ponad połowa tych
samych specjalistów uważa swój łańcuch dostaw
za przewagę nad konkurencją, to realizacja tej
przewagi napotyka trudności ze względu na
martwe pola, nieracjonalności i niepewności
powszechnie występujące w dzisiejszych sieciach
handlowych. Efekt? Złożoność i presja dostawy
będą nadal coraz bardziej przytłaczać osoby
nadzorujące łańcuchy dostaw w każdej branży.

A gdyby tak wszyscy partnerzy handlowi
mieli 100-procentową pewność…
• Gdzie ich towary znajdują się w danym momencie.
• Jaki jest ich stan fizyczny.
• Jakich zmian dokonano w trakcie cyklu życia
transakcji.
• Kto lub co jest przyczyną opóźnienia.
• Jaka jest jakość i autentyczność pozyskiwanych
towarów i usług.
• Jakie w danej chwili obowiązują warunki umowy.

…wszystkie szczegóły, które sprawiają,
że łańcuchy dostaw działają lepiej.
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Gartner prognozuje, że łańcuch bloków przyniesie
we wszystkich branżach korzyści biznesowe
o równowartości aż 3,1 bln USD do 2030 r. dzięki
redukcji kosztów i wzrostowi przychodów.3
Jest to możliwe, za pomocą łańcucha bloków.
Jako lider na rynku zarządzania współpracą B2B
i zamówieniami IBM® łączy tysiące firm przy
użyciu elektronicznej wymiany danych (EDI),
innych protokołów wymiany wiadomości oraz
usług internetowych. Umożliwia to eliminację
dokumentacji papierowej i racjonalizację łańcuchów
dostaw poprzez automatyzację cyfrową.
Chociaż EDI pozostaje technologią ważną
i powszechnie stosowaną, to łańcuch bloków
może przedłużyć jej trwającą od ponad 40 lat
dobrą passę, tworząc wspólną wersję zdarzeń na
podstawie wiarygodnych danych identycznych dla
różnych przedsiębiorstw w zakresie ich uprawnień.
Przejście do nowego świata efektywności łańcucha
dostaw nie wymaga porzucenia wszystkich
dokonanych inwestycji. Naszym zdaniem tradycyjne
metody, jak EDI, uzupełnione i rozszerzone o nowe
technologie, jak sztuczna inteligencja (AI) i łańcuch
bloków, będą najszybszą drogą do zwiększenia
efektywności w transakcjach B2B.
Większość ludzi nadzorujących łańcuchy dostaw wie,
jaki potencjał ma łańcuch bloków, ale nie rozumie
dobrze, jak na większą skalę wykorzystać go
w swoim łańcuchu dostaw, a nawet od czego zacząć.
Rozwiejmy zatem mgiełkę tajemnicy otaczającą
łańcuch bloków.
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Łańcuch dostaw każdego dnia może sprawić niespodzianki.
Zmiana adresu.

Zmiana
konfiguracji
przesyłki.

Opóźnienie
przewoźnika.

Zagrożenie
reputacji.

Bob zamawia
telewizor w dużym
internetowym sklepie
z elektroniką,
a później orientuje
się, że w systemie
nadal figuruje pod
starym adresem.
Zmienia adres
online, ale dane te
nie dochodzą na
czas. Wezwania
od przewoźnika
potwierdzają dostawę
na stary adres.

Producent robotów
składa zamówienie
na 1500 artykułów
do dostawy na
38 paletach.
Dostawca układa
je natomiast
na 36 paletach
o większej
pojemności,
ale zapomina
skorygować
awizo dostawy
(ASN), powodując
zamieszanie
w momencie odbioru
zamówienia.

Eksporter zasobów
naturalnych przewozi
materiały z kopalń do
punktów docelowych,
korzystając
z sieci logistycznej
obejmującej transport
kolejowy, morski
i lądowy. Wszystko
musi być idealnie
zsynchronizowane. Ale
brak standardowego
kanału komunikacji
między partnerami
w sieci powoduje, że
spedytor morski nie wie,
że wagony dojadą do
portu z opóźnieniem,
przez co musi płacić
przestojowe. Uciążliwy,
ręczny proces utrudnia
także stwierdzenie, którą
firmę należy obciążyć
karami za opóźnienie.

Ze względu na
ograniczony
wgląd w jakość
i autentyczność
u wszystkich
swoich pośredników
producent odzieży
nie wie, że
dostawca jednego
z jego partnerów
jest objęty
embargiem.

Strona 4

Łańcuch bloków przyczynia się do tworzenia inteligentnych łańcuchów dostaw

A takie niespodzianki mogą być bardzo kosztowne.
Zmiana
adresu.

Zmiana
konfiguracji
przesyłki.

Opóźnienie
przewoźnika.

Zagrożenie
reputacji.

Bob spędza godziny
przy telefonie,
rozmawiając
z przewoźnikiem
i przedstawicielem
obsługi klienta
sklepu, który
wreszcie stwierdza,
że jedynym
sposobem, aby
telewizor dotarł
pod właściwy
adres, jest wysłanie
następnego.

Przyjeżdża tylko 36 palet.
Producent dzwoni do
dostawcy, aby zgłosić
niekompletną dostawę,
i żąda natychmiastowej
wysyłki pozostałych dwóch
palet. Przedstawiciel
obsługi klienta u dostawcy
ma za mało informacji, więc
się zgadza i wydaje jeszcze
dwie palety, co powoduje
kosztowną dostawę
większej ilości artykułów
niż zamówił producent.
Po otrzymaniu faktury na
całkowitą liczbę artykułów
producent kwestionuje jej
kwotę.

Nie znając bieżącego
statusu, statek
towarowy odpływa
z niepełnym
kontenerem.
Ładunek musi
być składowany
w innym miejscu
ze względu na
przepisy dotyczące
materiałów
niebezpiecznych
oraz wysokie koszty
magazynowania
w porcie.

Nieprzestrzeganie
kodeksu
etycznego lub
przepisów naraża
producenta
odzieży,
i każdego partnera
handlowego
w łańcuchu, na
sankcje, kary
i niechęć klientów.

Łańcuch bloków w łańcuchu dostaw
Zarządzanie łańcuchem dostaw jest dojrzałym polem do wykorzystania koncepcji
łańcucha bloków ze względu na rozproszony, wieloośrodkowy charakter globalnych
łańcuchów dostaw, które najczęściej angażują wiele podmiotów. – Gartner.4
W dzisiejszych łańcuchach dostaw partnerzy
handlowi mają wgląd we własne dokumenty
i zachowują je oraz interpretują na swój sposób.
Jeśli transakcje realizowane są zgodnie z planem,
dostawy przychodzą na czas i bez reklamacji (OTIF).
W każdym procesie w łańcuchu dostaw może jednak
dojść do opóźnienia, błędu lub uszkodzenia przesyłki.
Zakłócenia te wywołują falę rozmów telefonicznych,
wiadomości e-mail i dokumentów papierowych.
Wydajność spada, a koszty rosną w miarę, jak strony
na podstawie wzajemnych zeznań starają się dojść,
co właściwie się stało i jakie działania każda z nich
musi podjąć, aby rozwiązać problemy.
W większości łańcuchów dostaw komunikacja
odbywa się między dwiema stronami i w jednym
kierunku. Nie istnieje żaden wspólny zapis zdarzeń
dostępny dla wielu podmiotów. Szkody lub zmiany
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A gdyby można było od razu dowiadywać się
o zmianie konfiguracji przesyłek, aby uniknąć
żmudnych wyjaśnień oraz opóźnień
w przyjmowaniu zamówień i przetwarzaniu faktur?
Widoczność przesyłki na wszystkich etapach dzięki
łańcuchowi bloków może przynieść oszczędności
rzędu około 300 USD na jednej przesyłce.
– umyślne lub przypadkowe – mogą objawić się
w danym momencie lub parę tygodni później, gdy
przesyłki są rozpakowywane lub nadchodzi termin
zapłacenia faktury, czyli czasami nawet 90 lub więcej
dni po dostarczeniu towarów. Zainteresowane strony
poświęcają zbyt wiele zasobów na dochodzenie
przyczyn rozbieżności. W miarę wzrostu złożoności
łańcuchów dostaw nieracjonalności wynikające
z niedoinformowania i różnych wersji zdarzeń mogą
sparaliżować działalność.
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Tutaj przydaje się łańcuch bloków.
Atrybuty technologii łańcucha bloków idealnie
pasują do sieci partnerów, dużych i małych.
Dostarczając spójny obraz sytuacji w formie
współużytkowanej księgi, łańcuch bloków
zapewnia wiarygodność i oszczędności. Ponadto
pozwala wyeliminować żmudne dochodzenie
źródła problemu i wspólnie analizować wszystkie
możliwe zakłócenia, które mogą zagrozić
precyzyjnej i punktualnej realizacji dostawy.
Za sprawą łańcucha bloków rekordy transakcji są
niezmienne i zabezpieczone przed manipulacją,
a wszystkie strony muszą je akceptować.
Niezmienność tworzy ścieżkę audytu. Poufność
jest utrzymywana za pomocą przyznawania
różnym stronom odpowiedniego poziomu
uprawnień dostępu do danych. Z kolei reguły
biznesowe są udostępniane i egzekwowane przez
system w formie inteligentnych umów.
Pewien duży producent komputerów płaci pewnej
krajowej sieci handlowej około 23 mln USD
odszkodowań rocznie za produkty niezdatne
do sprzedaży.
Lepszy dostęp do danych reklamacji dotyczących
uszkodzeń, jakości i dokładności, które sprawiają,
że produkty są niezdatne do sprzedaży,
w ramach łańcucha bloków może przynieść
firmom oszczędności rzędu milionów dolarów.
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Automatyzacja uzgadniania faktur z zamówieniami
przy użyciu łańcucha bloków może obniżyć koszty
przetwarzania o 7 do 50 USD na jedną sporną
fakturę.
Te wrodzone zalety łańcucha bloków zwiększają
dokładność, sprawność i oszczędności w wielu
operacjach sprzedaży, jak realizacja dostawy
na podstawie zamówienia, uzgadnianie faktur
i zarządzanie zwrotami.
Łańcuch bloków pozwala czerpać pełne korzyści
ze współpracy między różnymi partnerami i obniża
koszty dla wszystkich uczestników łańcucha
dostaw. Wszelkie rozbieżności w łańcuchu dostaw
są natychmiast widoczne i można niezwłocznie
przystąpić do wspólnego ustalania dalszego
optymalnego postępowania zamiast starać
się ustalić, jak to się stało. Możliwa jest także
automatyzacja procesów w ramach łańcucha
dostaw. Zamiast dzwonić lub wysyłać wiadomości
e-mail z prośbą o aprobatę, można wypracować
porozumienie przy użyciu inteligentnych umów
w łańcuchu bloków i wywołać następny krok. Im
bardziej rozrasta się łańcuch dostaw, łącząc się
z innymi sieciami opartymi na łańcuchu bloków,
tym większa jest jego wartość.
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Podejście IBM do łańcucha bloków
“Tym, czym Internet jest dla komunikacji, tym łańcuch bloków
będzie dla wiarygodności transakcji”. – Ginni Rometty
IBM łączy uczestników łańcuchów dostaw dłużej
niż jakakolwiek inna firma w tej branży. Opierając
się na naszych dokonaniach w dziedzinie
łączenia systemów i sieci ze sobą, sięgamy
po pozycję lidera technologii łańcucha bloków.
Z platformy IBM Blockchain korzystają już setki
klientów z całego świata i reprezentujących
wszystkie branże. Pomagamy naszym klientom
na wszystkich etapach wdrażania innowacji,
od projektowania po implementację gotowych
do użytku rozwiązań łańcucha bloków.

IBM wynajduje nowe sposoby adaptacji
łańcucha bloków do potrzeb przedsiębiorstw.
Jeden z wielu amerykańskich patentów na
technologię łańcucha bloków, jakie posiadamy,
dotyczy metody usuwania kroków uzgadniania
transakcji między wieloma podmiotami, także
niezaufanymi, bez angażowania strony trzeciej.
Na przykład w projekcie dla firmy Maersk, jednego
z największych na świecie armatorów
kontenerowych, technologia łańcucha bloków
posłużyła do transformacji globalnego,
transgranicznego łańcucha dostaw. Wnioski
wyciągnięte z tego innowacyjnego projektu
wskazują na wyraźną potrzebę rozwiązania
eliminującego miliony papierowych świstków,
zapobiegającego oszustwom i zwiększającego
przejrzystość w globalnym transporcie kontenerów
za pomocą digitalizacji całego procesu łańcucha
dostaw i utworzenia wiarygodnego, bezpiecznego
źródła informacji dla wszystkich kontrahentów.
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Utworzyliśmy rozwiązanie IBM Food Trust,
które zwiększa bezpieczeństwo i możliwości
identyfikacji żywności, przekazując wiarygodne
informacje o pochodzeniu i stanie dostaw
żywności. Z tego rozwiązania łańcucha bloków
korzystają między innymi już tacy giganci branży
spożywczej, jak Carrefour, Dole, Driscoll’s, Golden
State Foods, Nestlé, Tyson Foods i Walmart.
A to tylko początek tego, co IBM, nasi partnerzy
i nasi klienci mogą dokonać – i dokonają – na
platformie IBM Blockchain. Nasza platforma już
pozwala setkom klientów i programistów tworzyć
i rozwijać aktywne sieci obsługujące złożone
przypadki użycia, w tym płatności transgraniczne,
łańcuchy dostaw i identyfikatory cyfrowe. Podejście
IBM do opartych na łańcuchu bloków rozwiązań
łańcucha dostaw stanowi skuteczną metodę na
początek. Pozwala ona skupić się na tym, co ma
największe znaczenie dla firmy – zacieśnianiu więzi
ze wszystkimi kontrahentami, aby współpraca
zaczęła przynosić wymierne korzyści.

Z raportów Światowego Forum Ekonomicznego
wynika, że znoszenie barier dla
międzynarodowego łańcucha dostaw może
przynieść wzrost globalnego handlu o prawie
15%, napędzając wzrost gospodarczy
i tworząc miejsca pracy.
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Siła rozwiązań IBM Blockchain Solutions dla
łańcucha dostaw
“Przełomowe technologie, jak łańcuch bloków i sztuczna inteligencja,
mają szansę przeobrazić łańcuch dostaw, przenosząc go na zupełnie
nowy poziom efektywności, możliwości śledzenia w czasie rzeczywistym,
przejrzystości i analiz. Na ile firmy skorzystają z tych technologii, zależy od
tego, jak szybko będą w stanie zintegrować je z posiadanymi ekosystemami
B2B na dużą skalę, co oznacza, że zasadniczym elementem tego procesu
jest interoperacyjność i kompatybilność wsteczna z istniejącymi systemami
i standardami, jak EDI”.— Gerald Ollivier, Bank Światowy
Inicjujemy wiele obejmujących całą branżę
działań, które fundamentalnie zmienią to,
w jaki sposób firmy ze sobą współpracują.
Jednak nie każdy projekt łańcucha bloków musi
być odznaczać się dużą skalą. Wiele firm woli
rozpocząć rozwiązywanie trapiących je dzisiaj
problemów od zwykłego zastąpienia dwustronnej
komunikacji z jednym partnerem możliwością
współpracy i korzystania z komunikacji
wielostronnej w ramach łańcucha bloków.
Osobom nadzorującym łańcuch dostaw,
które chcą oderwać się od konkurencji lub
tylko wyeliminować chociaż część zadań
wykonywanych ręcznie, ale zachowując
poczynione już inwestycje, IBM proponuje
wielostronną współpracę opartą na łańcuchu
bloków, aby usprawnić łańcuch dostaw.
Organizacje mogą natychmiast zacząć czerpać
korzyści z projektów łańcucha bloków, zyskując
wgląd w proces od zamówienia do dostawy
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oraz możliwość uzgadniania faktur i zarządzania
zwrotami. Aplikacje te są nierozerwalnie związane
z wielostronnym wspólnym rejestrem i zostały
zaprojektowane specjalnie z myślą o łańcuch
dostaw. Stanowią one swojego rodzaju klocki,
z których można układać rozwiązania eliminujące
najbardziej uciążliwe problemy w firmach.
IBM Sterling Delivery Transaction Intelligence
with Watson to zestaw aplikacji łańcucha dostaw
obsługujących łańcuch bloków, które zapewniają
wielostronne, niezmienne zapisy transakcji
z nabywcami, dostawcami, przewoźnikami
i innymi uczestnikami łańcucha wartości.
Sterling™ Delivery Transaction Intelligence
zapewnia krótki czas zwrotu z inwestycji,
wykorzystując zalety platformy IBM Blockchain oraz
istniejące standardy branżowe, jak EDI i interfejsy
API RESTful.

Łańcuch bloków przyczynia się do tworzenia inteligentnych łańcuchów dostaw

Łańcuch bloków i sztuczna inteligencja –
genialna kombinacja
Połączenie sztucznej inteligencji z łańcuchem
bloków przynosi obopólne korzyści.
W rozwiązaniach łańcucha dostaw technologie
sztucznej inteligencji i łańcucha bloków mogą
zwiększać użyteczność olbrzymich zbiorów
danych organizacji łańcucha dostaw, pozwalając
wyciągać z nich przydatne wnioski.
Od korelacji i wykrywania anomalii
w transakcjach biznesowych po tworzenie analiz
opartych na różnych źródłach wewnętrznych

i zewnętrznych, sztuczna inteligencja i łańcuch
bloków pozwalają z wyprzedzeniem reagować
na zdarzenia.
Sztuczna inteligencja i łańcuch bloków wzajemnie
się napędzają, tworząc platformę stanowiącą źródło
wspólnych, niezmiennych danych dla dostawców
i partnerów, na podstawie których można w trybie
natychmiastowym identyfikować zachowania
kontrahentów i zdarzenia. Aby dowiedzieć się
więcej o tym, jak sztuczna inteligencja i łańcuch
bloków mogą pomóc w budowie inteligentniejszego
łańcucha dostaw, kliknij tutaj.

Wynikający z łańcucha bloków jeden, spójny obraz sytuacji eliminuje
niespodzianki, co usprawnia procesy i buduje zaufanie.
Zmiana
adresu.

Zmiana
konfiguracji
przesyłki.

Opóźnienie
przewoźnika.

Zagrożenie
reputacji.

Nowy adres
jest widoczny
natychmiast dla
każdego. Telewizor
Boba przychodzi na
czas do jego nowego
domu zamiast
kilka dni później,
więc nie musi on
wydzwaniać,
a dostawca
oszczędza na
koszcie wysłania
drugiego telewizora.

Dostawca aktualizuje
awizo dostawy widoczne
dla wszystkich, co
zapobiega zamieszaniu
i sporom. Przewoźnik
unika pogorszenia swoich
wskaźników dostawy,
producent realizuje
swój harmonogram
produkcji, a dostawca nie
musi ponownie wysyłać
zamówienia, zmniejszać
zapasów i ponosić
dodatkowych kosztów.
Wszystkie faktury
zostaną zapłacone
w terminie.

Wspólny wiarygodny
obraz wszystkich
środków transportu
dla przewoźników
pozwala na
precyzyjną
koordynację całej
sieci transportowej
oraz dochowanie
terminów dostaw
i wyeliminowanie
zbędnych kosztów.

Producent odzieży
może zweryfikować
tożsamość dostawcy
i wykazać, że podjął
racjonalne działania
kontrolne,
a w konsekwencji
uniknąć kar – nawet
jeśli dostawca
rozmyślnie
wprowadza
go w błąd.
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Wprowadzenie do IBM Transaction Intelligence
Sterling Delivery Transaction Intelligence to
zestaw aplikacji zaprojektowanych dla firm
z naciskiem na szybki zwrot z inwestycji. Ponieważ
włączanie partnerów jest szybkie i odbywa się
z wykorzystaniem istniejących systemów
transakcji cyfrowych, wielostronny, niezmienny
i wspólny rejestr zaczyna przynosić korzyści
biznesowe w ciągu dni, a nie tygodni.
Sterling Delivery Transaction Intelligence
zawiera aplikacje utworzone specjalnie w celu
rozwiązywania pilnych problemów, z którymi firmy
mają do czynienia. Pierwsza z tych aplikacji, Sterling
Delivery Transaction Intelligence, pozwala na wgląd
w czasie rzeczywistym w transakcje od złożenia
zamówienia do dostawy realizowane przez wielu
partnerów handlowych. Sterling Delivery Transaction
Intelligence umożliwia reagowanie z wyprzedzeniem
na rozbieżności transakcji lub dokonywanie
aktualizacji w czasie rzeczywistym, w trakcie
procesu, a nie dopiero po fakcie, na przykład,
gdy w dokumencie figuruje niewłaściwa przesyłka.
IBM pomaga szybko zacząć korzystać z łańcucha
bloków. Korzyści są możliwe już przy dwóch
lub trzech partnerach handlowych. Im więcej
partnerów dołączy, tym większa będzie wartość
biznesowa.
Dzięki wspólnym regułom biznesowym i umowom
obejmującym określone widoki danych do
przekazywanych danych mają dostęp tylko
wskazani partnerzy. Dobrze zabezpieczone przed
manipulacją rejestry transakcji ułatwiają wyjaśnianie
nieprawidłowości i usprawniają działania.
Aplikacje Sterling Delivery Transaction Intelligence
są zintegrowane z siecią IBM Sterling™ Supply
Chain Business Network (SCBN), ale dostęp do nich
mają nie tylko klienci SCBN. Założyciele łańcucha
bloków, czyli użytkownik, który rozpoczął zapis
we współużytkowanej księdze, a także pożądani
partnerzy handlowi mogą znajdować się w sieci SCBN
lub być poza nią. Ponadto założyciele mogą prowadzić
transakcje ze swoimi partnerami handlowymi,
wykorzystując istniejące protokoły wymiany
informacji w sieci, w tym EDI i interfejsy API RESTful.

Korzyści z rozwiązania Sterling Delivery
Transaction Intelligence:
• Eliminowanie martwych pól w relacjach
z wieloma partnerami handlowymi dzięki
rozbudowanym możliwościom wglądu
w zamówienia, dostawy i realizację.
• Podejmowanie przemyślanych decyzji
o działaniach, jak wyszukiwanie anomalii
za pomocą danych lub proponowanie zmian
w procesie, na podstawie precyzyjnych
i aktualizowanych na bieżąco danych.
Zaczynając od tego, można z łatwością
dodawać więcej funkcji, które będą korzystać
z wielostronnego dostępu w zakresie uprawnień
do tych samych danych, jak aplikacje służące
do uzgadniania faktur i zarządzania zwrotami.
Chcesz wziąć udział w testowaniu nowych
aplikacji IBM Blockchain dla łańcucha dostaw?
W prace nad aplikacjami Sterling Delivery
Transaction Intelligence chętnie włączamy klientów,
którzy udzielają nam następującej pomocy:
• Sugerowanie nowych funkcji aplikacji
• Udział w testowaniu nowych aplikacji i ich funkcji
• Dzielenie się opiniami, które wpływają na
przyszłe założenia i plany rozwoju produktów
Więcej informacji:
• TradeLens na stronie www.tradelens.com
• IBM Food Trust na stronie www.ibm.com/food
• IBM Transaction Intelligence na stronie
www.ibm.biz/shared-ledger
Szczegółowych informacji o testowaniu przez
klientów tworzonych aplikacji udziela Lori
Brofford pod adresem lbroffor@us.ibm.com.

Jako sieć aplikacji działających w sieci Sterling
Delivery Transaction Intelligence z założenia może
współdziałać z innymi sieciami łańcucha bloków,
w tym sieciami powstałymi z myślą o zapewnieniu
bezpieczeństwa i możliwości śledzenia żywności
oraz obsłudze globalnego transportu.
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Podsumowanie
IBM jest pionierem rozwiązań łańcucha bloków
dla przedsiębiorstw. Na 209 globalnych firm
przepytanych przez PwC i MIT6 94% uważa,
że ich rozszerzony łańcuch dostaw zmienia się
częściej, a 95% potwierdza, że rozbieżności
między podmiotami łańcucha dostaw narastają.
Nasza technologia łańcucha bloków może
pomóc w rozwiązaniu problemów ze złożonością
i presją dostaw.
Nawiązaliśmy współpracę z liderami rynku, aby
rozwijać sieci i aplikacje łańcucha dostaw oparte
na łańcuchu bloków. Chcemy przede wszystkim
pomagać w dostosowaniu indywidualnego
łańcucha dostaw do realiów dzisiejszych
globalnych transakcji, korzystając z łańcucha
bloków. IBM proponuje czytelną drogę do celu
z krótkim czasem zwrotu z inwestycji.
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