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Absztrakt
Napjainkban az ellátásilánc menedzsmenttel foglalkozók több 

olyan „zavaró” tényez!vel kell számolniuk, mint például a klí-
maváltozás, pandémia, háború, mindezek a hatások napjainkban 
egyszerre veszélyeztetik az áruutánpótlás folyamatosságát. Ma még 
az ellátási lánc menedzserek többsége nem találta meg azokat a 
kockázatcsökkentési módszereket, amely segíthetik a vállalatokat 
a nagymérték", globális piacon jelentkez! m"ködési zavarok el-
hárításában vagy hatásuk csökkentésében. Ebben a tanulmányban 
azok az együttm"ködési, üzleti modelleket jelent!sen átalakító ún. 
diszruptív technológiák kerülnek bemutatásra, illetve elemzésre, 
amelyek az ellátási láncok ellenálló képességének növelésére alkal-
mazhatók. Kiemelt vizsgálati szempont, hogy ezek a technológiák 
hogyan er!sítik stratégiai reagálóképességet, rugalmasságot össze-
kapcsolva hatékonyságjavítás, költségcsökkentés követelményével 
is. Napjaink egyik kritikus kérdése hogyan lehetséges az ellátási 
lánc tervezése és m"ködtetése során a „sebezhet!séget” csökkente-
ni, a várható zavarokra folyamatos nyomon követéssel felkészülni. 
a nem tervezett piaci változásokra rugalmasan, gyorsan reagálni, 
és mindezekhez a diszruptiív technológia nyújtotta lehet!ségeket 
kihasználni. Mindez a tudás segíthet a tervezésben és egy dina-
mikusan rugalmas ellátási lánc kialakításában, megvalósításában.

Kulcsszavak:
ellátási lánc menedzsment, diszruptív technológia, rugal-
masság, hatékonyság

Abstract
Today, supply chain managers are faced with number of „dis-

ruptive” factors, such as climate change, pandemics, wars, all 
of which threaten the continuity of supply chains. Today, most 
supply chain managers have not yet found mitigation methods 
that can help companies avoid or reduce the impact of large-scale 
disruptions in the global market. #is paper presents and analyses 
so-called disruptive technologies that can increase supply chain 
resilience by signi$cantly transforming collaborative business 
models. Particularly emphasis is placed on how these technologi-
es can enhance strategic responsiveness and resilience, along with 
the need to improve e%ciency and reduce costs. One of today’s 
critical questions is how to reduce vulnerabilities in supply chain 
design and operation, how to prepare for expected disruptions 
through continuous monitoring, how to respond &exibly and 
quickly to unplanned market changes, and how to exploit the 
potential of disruptive technologies. All this knowledge can help 
you design and implement a dynamically &exible supply chain.
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e"ciency
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1. Bevezetés
Az ipar 4.0 kifejezés a hannoveri vásáron 
hangzott el el!ször 2011-ben. Ekkor de$-
niálták smart factory (okos gyár) kifejezést, 
a virtuális és a $zikai világ szimbiózisának 
meghatározásával. („Termelési folyamatok 
olyan szervezése, melynek keretében az esz-
közök önállóan kommunikálnak egymással 
az értéklánc mentén: a jöv!ben ezzel egy 
olyan „okos” gyárat hozva létre, amelyben 
a számítógép-vezérelt rendszerek nyomon 
követik a $zikai folyamatokat, létrehoz-
zák a $zikai valóság virtuális mását és de-
centralizált döntéseket hoznak önszervez! 
mechanizmusok European Parliament, 
2016:20.) Kés!bb ezt a de$níciót egészítet-
ték ki a $zikai, a digitális, valamint a bio-
lógiai megatrendek interakciójával. Az új 
technológiák megjelenési gyakoriságának 
jellemzésére születik meg az exponenciális 
fejl!dés kifejezés: például az els! ipari for-
radalom alatt kifejlesztett orsós szöv!gépek 

elterjedése az akkori fejlettebb országokban 
mintegy 120 évig tartott, az internet egész 
világon történ! elterjedéséhez elég volt egy 
évtized is. E korszak „hívó szava” a digitali-
záció lett, amely új üzleti modellek kialaku-
lásának a feltételeit teremtette meg, emellett 
az élet szinte minden szegletét átalakította. 
Az adat, valamint információ értékesíthet! 
termékké, áruvá alakult át úgy, hogy mind-
eközben ezek tárolásának, továbbításának, 
újra el!állításnak a közvetlen költsége 
gyakorlatilag nulla (Schwab, 2017). (Egy 
gigabájt adat tárolásának fajlagos költsége 
kevesebb, mint 3 cent, 20-25 évvel ezel!tt 
meghaladta a 10'000 dollárt.) A technoló-
giai változások ütemét talán a legjobban a 
Moore-törvény érzékelteti, amely szerint a 
számítógépek kapacitása minden 18. hó-
napban megduplázódik. Bár az összefüggést 
Gordon Moore 1965-ben fogalmazta meg, 
az exponenciális növekedésre vonatkozó 
el!rejelzés azóta is érvényben van (Diaman-
dis-Kotler, 2014).
A negyedik ipari forradalom olyan forra-

dalmi változást eredményezett, amelyben 
az ember-gép kapcsolati rendszer mellett 
létrejött a gép-gép interakció akár emberi 
beavatkozás nélküli világa. A mesterséges 
intelligencia (AI) olyan feladatok auto-
matikus elvégzését teszi lehet!vé, amelyek 
korábban csak humán közrem"ködéssel 
történhettek meg, gondoljunk csak a vizu-
ális vagy hangfelismerésre, vagy egyes üzleti 
döntésekre. A digitális világ szerepl!inek 
kapcsolati platformját az ún. „dolgok in-
ternete” (Internet of #ings – IoT) techno-
lógia biztosítja a felh!alapú (cloud compu-
ting) szolgáltatások segítségével. Ez utóbbi 
biztosítja az ubikvitást, hiszen a digitális 
világhoz, így az alkalmazásokhoz való hoz-
záférésnek elvileg nincs többé $zikai kor-
látja. Az online térben bármikor, bárhon-
nan vásárolhat a fogyasztó e-kereskedelmi 
csatornán keresztül. Egyetlen vállalat sem 
kerülheti el a jöv!ben saját digitális stratégi-
ájának megalkotását, ahol a következ! kér-
désekre kell választ kapniuk (Reagan-Singh, 
2020):
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• Milyen technológiát használjon a válla-
lat?

• Mi legyen a technológia használatának 
módja?

• Hogyan biztosítható az adat, rendszer 
biztonság?

• Hogyan segítsék, támogassák a potenci-
ális vásárlót e technológiák hozzáférésé-
hez? 

A klasszikus termel!–disztribútor–keres-
ked! kapcsolati rendszeren alapuló lineáris 
folyamatszervezésr!l a hangsúly a multile-
vel jelleg" gondolkodásra helyez!dött át. Az 
új paradigma – többek között – a hálózati 
gondolkodást, a többcsatornás értékesítést 
kiszolgáló ellátásilánc-menedzsmentet és 
mindennek köszönhet!en az omnichannel 
értékesítést helyezi a fókuszpontba. A ne-
gyedik ipari forradalomban történt meg az 
internetalapú hálózati m"ködés kiterjeszté-
se, ahol a fogyasztó bármikor, bárhonnan 
megvásárolhatja a kiválasztott terméket.
Nem érthetjük meg a modern ellátási 
láncok m"ködését, ha nem értjük az ún. 
diszruptív technológiák m"ködésének lo-
gikáját, felhasználási lehet!ségeit. Ezek a 
technológiák tették lehet!vé azoknak az üz-
leti modelleknek az elterjedését, amelyben 
például a menedzsment döntések jelent!s 
része – a mesterséges intelligencia által biz-
tosított keretek között – automatizálhatók, 
ahol az ismétl!d! tevékenységeket ellátó 
emberi munkaer! kiváltható robotokkal 
vagy az egyes berendezések már emberi 
beavatkozás nélkül kommunikálnak egy-
mással. A platformok gy"jthetnek adato-
kat a felhasználók választásairól és más, 
a választások el!rejelzése szempontjából 
releváns változókról, vagy hozzáférhetnek 
ezekhez az adatokhoz. Ezeket az informá-
ciókat nemcsak a beszállítók tájékoztatására 
és irányítására használhatják, hanem a piac 
más szerepl!inek viselkedését is befolyásol-
hatják, illetve meghatározzák egy vev!-el-
adó viszonyban, hogy a kereskedelemb!l 
származó nyereségek hogyan realizálódnak, 
és hogyan oszlanak meg ezek az ellátási lánc 
résztvev!i között.

2. Diszruptív technológiák
Ebben a fejezetben azt vizsgáljuk, hogy me-
lyek azok az ún. „diszruptív” technológiák, 
amelyek robbanásszer" változást idéztek el! 
a gazdasági életben, illetve várható, hogy 
a jöv!ben hatásuk érezhet! lesz a vállalko-
zások mindennapi életében (Ismail at al., 
2018). Az elemzés azokra a technológiák-
ra terjed ki, amelyek hatással vannak, vagy 

várhatóan lesznek a kereskedelmi vállalatok 
beszerzési, készletezési, értékesítési folyama-
taira, és így közvetlenül vagy közvetetten az 
ellátási láncok modell fejl!désére:
• Robotizáció;
• 3D nyomtatás;
• Dolgok internete (IoT);
• Blockchain technológiák.

2.1 Robotizáció
A Nemzetközi Robotikai Szövetség éves je-
lentéseiben részletezi, hogy globálisan hol 
tart a robotok értékesítése. A legutóbbi éves 
jelentéséb!l kiderül, hogy a logisztikai fo-
lyamatok során használatos professzionális 
területre szánt szerviz robotok értékesítésé-
ben 32%-os növekedés volt tapasztalható. 
Az értékesítés legnagyobb hányadát (41%) 
az önvezet! (AGV) robotok képezik, ezt kö-
vetik (39%) az ellen!rz! és karbantartó gé-
pek, melyek szintén megtalálhatók az egyes 
logisztikai folyamatok során. A logisztikai 
rendszereknek a nem gyártó iparágakban 
való felhasználásának tendenciáját er!tel-
jesen a nagy e-kereskedelmi vállalatok rak-
tárlogisztikai megoldásai hozzák Internatio-
nal (Federation of Robotics, 2019, 2020a, 
2020b). Az ellátásilánc-menedzsmenten 
belül a fuvarozásszervezést alapjaiban fogja 
átalakítani az önvezet! járm"vek (AGV) 
elterjedése. Az önvezet! kamionok elterje-
dése a közúti szállítást, a drónok elterjedése 
a csomagküld! szállítást forradalmasítja, 
utóbbiak szerepet kapnak azonban a raktár-
logisztikában (komissiózás) is. Mindennek 
alapfeltétele a mesterséges intelligenciák és 
a szenzorok mindennapi használata, a mai, 
még csak kísérleti fázisban lev! technológi-
ák gyakorlati használata az üzleti életben.
A robotizáció ma már a logisztikai folyama-
tok alapvet! technológiájává vált. A mes-
terséges intelligencián alapuló ún. adaptív 
m"ködés lehet!vé teszi, hogy a robotok ne 
csak rutin jelleg", repetitív munkafolyama-
tokban m"ködjenek közre, hanem azt is, 
hogy újabb és újabb feladatokat oldjanak 
meg. A robotok a felh!alapú adattárakból 
folyamatos információt kapnak, szolgál-
tatnak vissza, illetve folyamatosan kom-
munikálnak más robotokkal. Legújabb 
generációjuk megjelenése az ember-robot 
együttm"ködés alapján forradalmasítja a 
folyamatszervezést. 
A robotizáció térnyerésével elkerülhetetlen 
lesz feltenni és megválaszolni azokat a 
kérdéseket, hogy mi történik a feleslegessé 
váló munkaer!vel, hogyan pótolható a 
kies! jövedelem, mely területeken lehet 

létjogosultsága az alapjövedelemnek. Az 
együttm"köd!, alkalmazkodó robotok 
olyan tevékenységekben támogatják a dol-
gozókat, mint például a darabáru komissi-
ózás. Jelent!s hatékonyság javulás érhet! el 
olyan területeken, mint például a csomago-
lás, a megnövekedett termelékenység ered-
ménye akár 24 órán keresztül is nyomon 
követhet!, hiszen egy robot 24/7 munka-
rendben dolgozik (Hanh, 2019)

2.2 3D nyomtatás
Ma még nehezen felmérhet! hatása lesz 
a 3D nyomtatás elterjedésének a kiske-
reskedelemben. A hagyományos szubtr-
aktív gyártási folyamatról való áttérés a 
rétegképzésen alapuló termék-el!állításra 
teljesen átalakítja a termékfejlesztés folya-
matát, továbbá hatással lesz a hulladék-
gazdálkodásra is. (Gondoljunk például 
egy anyacsavar el!állítására, ahol a korong 
alakú acéldarab bels! részének eltávolítása 
eredményezi a megmunkálandó alap ido-
mot, illetve nyomtatással, egymásra rakódó 
rétegek nyomtatása útján történ! gyártás 
közötti különbségre) (Almaliki, 2015). A 
3D nyomtatás technológia elterjedésének 
ma már nem az árszint szab határt, hiszen 
néhány száz dollárért ma már hobbiszint" 
nyomtatógépek is bárki számára elérhe-
t!k. Egyes el!rejelzések szerint 2025-re a 
fogyasztási cikkek 5%-át 3D nyomtatással 
állítjuk majd el! (World Economic Forum, 
2015).

2.3 Internet of Things (IoT)
A dolgok internete (Internet of #ings – 
IoT) lehet!vé teszi, hogy bármilyen „okos” 
eszközt csatlakoztasson az internethez, 
rendkívül felgyorsítsa ezzel az adatvezérelt 
logisztikát. Egyes logisztikai berendezések 
már most is képesek információkat kül-
deni, fogadni, feldolgozni és tárolni, és 
így aktívan részt vehetnek az önirányító, 
esemény-vezérelt logisztikai folyamatok-
ban. Az IoT messzemen! el!nyöket ígér 
a logisztikai szolgáltatók számára, hiszen a 
csatlakoztatott berendezésekb!l, eszközök-
b!l (például egy vasúti kocsiból) származó 
adatokat felhasználhatják a változások és új 
megoldások irányába mutató, hasznosítha-
tó felismerések létrehozására.  
A digitális világban tehát a „dolgok interne-
te” technológia jelenti a f! kommunikációs 
csatornát a berendezések, gépek, eszközök 
között, illetve mindezeknek az együtt-
m"ködését az emberekkel. Az IoT-világ 
térnyerésének rendkívül fontos eszközei a 
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szenzorok, illetve ezek teljesítményének, 
valamint volumenének ugrásszer" növe-
kedése. Sajátos szenzor szerepet töltenek 
be a kereskedelemben az RFID-kártyák, 
címkék, biztosítva az áruk nyomon követé-
sét. A mesterséges intelligencia nemcsak a 
múltbéli eseményekb!l tanulva hozza meg 
az emberi beavatkozás nélküli döntéseket, 
hanem új mintázatokat, összefüggéseket 
felismerve gyarapítja a tudásunkat (deep 
learning) (Tresa M. et al., 2021). 
A digitalizáció hatalmas mértékének kö-
szönhet!en soha nem látott mennyiség" 
adatot lehet rögzíteni az ellátásilánc-me-
nedzsment keretein belül. Az ún. „Big Data” 
óriási lehet!ségeket kínál a kapacitáskihasz-
nálás optimalizálására, az ügyfélélmény javí-
tására, a kockázatok csökkentésére és új üz-
leti modellek létrehozására a logisztikában. 
Az adatok, információk megosztása el!se-
gíti a hatékony együttm"ködést, a dönté-
sek felgyorsítását és automatizálását, ennek 
egyik példája az értékesítési adatok alapján 
történ! algoritmizált árurendelés. A mes-
terséges intelligencia (AI) az automatizálás 
és a számítástechnika folyamatos fejl!dése 
következtében gyorsan átalakítja a logiszti-
kai szolgáltatók m"ködését. A mesterséges 
intelligencia olyan rendszerek révén egészíti 
ki az emberi szakértelmet, amelyek segíte-
nek korábban rejtve maradt összefüggése-
ket feltárni, újszer" meglátásokat generálni 
a nagy mennyiség" adatból, és kiküszöbölik 
a logisztikában felmerül! korábban nehéz-
kes és id!igényes adatelemzési feladatokat. 
A mesterséges intelligencia lehet!vé teszi a 
back o%ce automatizálását, a prediktív m"-
veleteket, az intelligens logisztikai eszközök 
bevonását és az új ügyfélélmény-modellek 
kialakítását. (Aya(, 2014). 

2.4 Blockchain technológia
A blockchain technológia a számítógépek 
hálózati m"ködését teszi lehet!vé központi 
„diszpécser” kontrollszerep mell!zésével. 
Az ún „osztott f!könyv” alapú platformok 
az ellátási láncon belüli adatáramlást ala-
kítják át gyorsabb és átláthatóbb logiszti-
kai döntéseket biztosítva. A megosztáson 
alapuló gazdaság az er!forrás felhasználásá-
nak egészen új $lozó$áját honosítja meg. 
Ahol ideiglenes kapacitásfelesleg jelentke-
zik, és ezzel szemben egy konkrét feladat 
elvégzésére keresnek eszközt, berendezést, 
kompetenciát, ott találkoznak az on de-
mand gazdaság résztvev!i. Nincs szükség 
tulajdonolni a nem egyenletesen (fel)hasz-
nált er!forrásokat, indokolatlan nem teljes 

munkaid!ben vagy jelent!s szezonalitással, 
er!sen ingadozó leterheltséggel alkalmazni 
munkavállalókat, hiszen szakemberek, al-
vállalkozók bármikor hozzáférhet!k a pi-
acon.

3. Ellátási láncok 
m!ködést befolyásoló 
trendek, tényez"k
A technológiai változások mellett érdemes 
azokat az ellátásilánc-menedzsmentet, a vá-
sárlási szokásokat érint! ágazati trendeket 
áttekinteni, amelyek befolyással vannak a 
kiskereskedelmi értékesítésre, az ellátási lán-
cok fejl!désére. A személyre szabott kínálat 
iránti igény, az egyedi vásárlási elképzelések 
kielégítésének vágya egyre fontosabb lesz, és 
ezt $gyelembe kell venni értékesítési pro-
móciók tervezése, a termékválasztéki straté-
gia kialakítása során is. Az egyedi igények 
kielégítése mellett a kényelem fontossága is 
er!södik, a vásárló bármikor, bárhonnan, 
bármit meg tud rendelni – ennek technoló-
giai követelményei az internetalapú gazda-
ságban ma is adottak. Mindez megköveteli 
a gyors információáramlást, illetve a terme-
l!i kapacitások rugalmas megváltoztatásá-
nak képességét.

3.1 Automatizáció
A korábban els!sorban a logisztikában 
meg$gyelhet! automatizáció megjelent 
a bolti kiszolgálásban is, a szkennelésen 
alapuló $zetés a pénztárosi tevékenysé-
get váltja ki. A mesterséges intelligencia 
alapú IBM által fejlesztett technológia 
95%-os pontossággal megbecsüli, hogy 
egy vásárló várhatóan mikor hagyja el 
az áruházat, a proactive retention nev" 
alkalmazás az ügyfélkiszolgálás eredmé-
nyességét javítja (Rosenbaum, 2019). Az 
ujjlenyomat- vagy retina-szkennelésen 
alapuló biometrikus adatfeldolgozás már 
nemcsak a vásárlói azonosításra szolgál, 
de eme technológia alapján a bels! mun-
kaer!mozgás nyomon követése a vagyon-
védelmet, biztonságot is adja – néhány 
esetben felvetve személyiségi jogok védel-
mével kapcsolatos kérdéseket is (Te-Ping, 
2019.). A robotizáció és a mesterséges 
intelligencia használata már a támogató 
jelleg" tevékenységekben is teret kapott, 
az Amazon például a dolgozói átképzések 
során is használja az automatizált okta-
tás-tervezést, illetve e-learning alapú át-
képzést (Pisani, 2019).

3.2 Korábbi 
együttm!ködési modellek 
megváltozása
A pandémia alatt sok gyártó cég átlépte a 
vörös zónát; amit eddig magukra nézve kö-
telez!nek tartottak, azt most „felrúgták”, 
és a DTC (direct to customer) értékesítési 
modell alapján, átlépve a disztribútorokat 
és kiskeresked!ket, a végfogyasztókat szólí-
tották meg közvetlenül. Az egyik tanulságos 
példát a Canada Goose nev" sportszergyár-
tó cég szolgáltatta, amely 2019-ben saját 
áruházat nyitott, és árulja a saját gyártói 
márkáit. A korábbi ellátási láncokon belüli 
megállapodások megsz"ntek, ahol a helyze-
ti el!nyük megengedte, ott a kereskedelmi 
áruházak álltak el! újfajta együttm"ködési 
javaslatokkal. Például a Loblaw nev" élel-
miszer-áruház úgy változtatta meg a beszer-
zési kondíciókat, hogy arról a beszállítókkal 
nem egyeztetett; az amerikai kontinens 
másik jelent!s napicikk keresked!je egy-
oldalú diszkontadásra, így árcsökkentésre 
szólította fel a beszállítóit (Strauss, 2019). A 
járványhelyzet minden gazdasági szerepl!t a 
hatékonyság, illetve az eredményesség javí-
tására kényszerített, az ellátási lánc szerepl!i 
eltér!en reagáltak, így a korábbi együttm"-
ködési modellek megváltoztak.
A pandémia egyik jelent!s kiskereskede-
lemre gyakorolt hatása az online értéke-
sítés el!retörése. Az online kereskedelem 
térnyerése azonban már a pandémia el!tt 
megkezd!dött. Az Egyesült Államokban 
például a 2019. ünnepi bevásárlás alatt az 
emberek többet vásároltak az interneten, 
mint az üzletekben (Balu at al., 2019). Ér-
dekes, de fontos járulékos hatása volt ennek 
a felfutásnak a megnövekedett szállítás, il-
letve áruvisszaküldés. A National Retail Fe-
deration (NFR) elemzése szerint az online 
csatornán értékesített termékek átlagosan 
10%-át visszaküldik, ez néhány árufajta 
esetében elérheti az 50%-ot is. A nagyság-
rend érzékeltetéséhez álljon itt egy adat: 
2018-ban a visszaküldött termékek értéke 
369 milliárd dollár volt (National Retail 
Federation, 2020). 

3.3 Polarizáció
A járvány hatására elindult egyfajta pola-
rizáció a hagyományos kereskedelemben: 
eltér! stratégiákkal igyekeznek a szerepl!k 
átvészelni a krízisid!szakot. Több áruház 
er!sítette az alacsony áron, de magas kész-
letfordulatszámmal járó értékesítési mo-
dellt, így tett például a Walmart, a Target 
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vagy a Costco. Kevesen – de akad példa erre 
is – a luxusmárkák eladása felé mozdultak el 
az elmúlt egy-két évben, mint a világ egyik 
legkorszer"bb bevásárlóközpontja, a 2 mil-
liárd dollárból épített Hudson Yards. A 66 
ezer négyzetméteres New York-i áruházban 
több mint 100 üzlet, ezenkívül múzeum, 
lakások, irodák is találhatók. E példákból is 
látható, hogy az áruházak menedzsmentjei 
keresik a kiutat, újabb és újabb technológi-
ával, bolti enteri!rrel kísérleteznek. A Nike 
House of Innovation például egy olyan 
6200 négyzetméteres áruház, amely részben 
múzeumként, részben kereskedelmi egység-
ként, részben manufaktúraként m"ködik. 
A korábban már említett Canada Goose 
olyan h"t!kamrákat épített ki az áruházain 
belül, ahol a téli dzsekik h!tartása tesztel-
het! akár sarkvidéki hidegben (Rastello, 
2018; Danziger, 2018). Több áruházban 
nincs készlet, a helyszíni megrendelés 
után a vásárló otthonába szállítják az árut 
(showrooming). 

3.4 Legújabb technológiák 
alkalmazása a 
funkcionalitás érdekében
Az o)ine üzletek, áruházak egy másik cso-
portja a hatékonyság javítására helyezi a 
hangsúlyt. A legújabb technológiák üzembe 
helyezése, használata a funkcionalitást szol-
gálják, nem önmagukban jelentenek von-
zer!t az élményre váró vásárlók számára. A 
Walmart-applikációk a vásárlást és $zetést 
könnyítik meg, az Apple szervizpultjai a 
hibás termékek garanciális javítását végzik 
el a helyszínen. Az Aldi olyan egységcsoma-
gokat tervezett, amelyben az áru szállítható, 
ugyanebben a polcra kihelyezhet! és akár 
haza is vihet! betétdíj ellenében, mindezzel 
csökkenthet! például az árufeltöltés él!-
munkaköltsége. A vásárlási élmény fokozá-
sát szolgálják olyan technológiák alkalmazá-
sa, mint az IKEA által alkalmazott virtuális 
valóság, ahol megjelenik az o)ine, az on-
line és a mobil vásárlási eszközök, módsze-
rek integrációja. A vásárló a lefotózott szo-
bájában nézheti meg a kiválasztott terméket 
több színváltozatban, miel!tt megrendeli az 
áruházban vagy a webshopban. 

3.5 O#ine és online 
kiskereskedelmi értéklánc 
értékteremtése
Érdemes összevetni egy o)ine és egy online 
kereskedelmi értéklánc üzemgazdasági, ér-
tékteremtési folyamatát. Egy általános bolti 

vagy áruházi beszerzés esetén a készletezés – 
árutípustól függ!en – egy központi elosztó 
raktárban és/vagy az értékesítés helyén tör-
ténik. A várható eladási volumen alapján a 
beszerzés viszonylag jól tervezhet! (Dunne 
at al., 2010). A beszerzési terv alapján törté-
nik a termel!t!l való beszállítás a raktárba, 
ahol raktározás, komissiózás vagy közvet-
lenül cross-docking rendszerben átpakolás 
után történik az áruk kiszállítása a boltok-
nak el!zetes útvonal-optimalizáció $gye-
lembevételével (Chopra-Meindl, 2015). 
Amennyiben a keresked! online áruhá-
zat is üzemeltet, úgy a központi raktárból 
(„warehouse-based” modell) vagy nagyobb 
áruházak, hipermarketek esetében a hely-
színi készletb!l („store picking” modell) 
történik a házhoz szállítás. Az ellátásilánc 
menedzsmentnek $gyelembe kell vennie, 
hogy a multichannel, illetve omnichannel 
értékesítés esetén az online csatorna súlyától 
függ, hogy külön divíziókban történik-e a 
folyamatok szervezése, hiszen ett!l függ!en 
a beszerzési folyamatokat is máshogy kell 
szervezni. Az egyik legkritikusabb ellátási 
láncban felmerül! üzemgazdasági kérdés 
online kiszállítás esetén az ún. last mile 
(utolsó mérföld) kiszállítás nyereségessé-
ge. Az online kereskedelemben az egyik 
legjelent!sebb költségeleme a szállításhoz 
kapcsolódik, a gyakori kis súlyú házhoz 
szállítás esetén nagyon nehéz a logisztikai 
költségeket fedez! árrést elérni. Itt szólni 
kell a házhozszállítás externális költségeir!l 
is: ezek a ráfordításelemek nem vállalati, ha-
nem lokális vagy regionális szinten jelent-
keznek. A megnövekedett közúti forgalom 
miatti környezetszennyezés, a városokon 
belüli torlódások közvetett költsége olyan 
kérdések, amelyekkel els!sorban fenntart-
hatósági szempontból a jöv!ben többet kell 
foglalkozni. Hagyományos és online érté-
kesítést m"ködtet! értékesítési menedzs-
mentnek foglalkozni kell olyan kérdésekkel 
is, hogyan csökkenthet! a „kannibalizáció”. 
Különösen saját termékeket forgalmazók-
nál lehet izgalmas az a kérdés, hol van az az 
egységes árszínvonal, ahol a nyereség maxi-
malizálható vállalati szinten, milyen er!for-
rás-allokálás szükséges a forgalom növelése 
érdekében. Nem szabad elfelejteni, hogy 
a vonzáskörzeti vásárlóer!-elemzés is más 
megközelítést igényel a $zikai jelenléttel 
bíró kereskedelmi egység esetében, és mást 
a virtuális térben (is) értékesít!t!l. A hagyo-
mányos keresked! esetében a földrajzi lefe-
dettég nagysága, lakosságszám, jövedelem 
szolgálhat kiinduló pontként a forgalmi 

el!rejelzésekhez, de az online térben törté-
n! értékesítés lehatárolásának szinte csak a 
termék jellege (eltarthatósága), a szállítási 
költség és az id!szükséglet szab határt (Gil-
bert, 2003).

4. Összefoglalás
Az egycsatornás értékesítési modellel kez-
d!dött a kereskedelmi ellátási láncok törté-
nelme. Az eladó és a vev! között egy érint-
kezési pont van, az adás-vétel a piacokon, 
üzletekben történik. Az áruk beszerzése, 
készletezése, disztribúciója a hagyományos 
o)ine értékesítést készíti el!, segíti. A ke-
reskedelem kizárólag személyes eladás alap-
ján megy végbe; az egycsatornás értékesítés 
legfejlettebb formája az áruházi értékesítési 
rendszer kialakulásával teljesedett ki.
A második fázisban alakult ki a multichan-
nel értékesítés szervezeti, m"ködési felté-
telrendszere. A korábban o)ine modellt 
követ! keresked!k új csatornákon igyekez-
tek elérni a potenciális vásárlókat. Lényeges 
attribútuma ennek az ellátási lánc modell-
nek, hogy a különböz! csatornák mögött 
egymástól független logisztikai rendszerek 
szolgálják ki az értékesítési pontokat. A 
vállalaton belül egymással párhuzamos ér-
tékláncok irányítását kell megoldani, a tá-
mogató területek munkáját az információs 
és kommunikációs forradalom els! tech-
nológiai vívmányai segítik. A bolti, üzleti, 
áruházi o)ine értékesítés mellett a 20. szá-
zad második felének népszer" módja volt a 
katalógusból kiválasztott termékek megren-
delése.
A 21. század els! évtizedében alakult ki a 
keresztcsatornás (cross channel) értéke-
sítési modell. A modell m"ködtetésének 
legfontosabb stratégiai célja a vásárló el!t-
ti egységes megjelenés. A vev! egységes 
márkaélménnyel találkozik (Zentes at al., 
2007), koherens kommunikációs üzenetek 
jutnak el hozzá. Az egyes csatornák árstra-
tégiája összehangolt, így az o)ine, illetve 
online csatornák közötti „kannibalizáció” 
elkerülhet! vagy minimalizálható. Bár az 
értékesítésicsatorna-stratégia összehangolt, 
a kiszolgáló rendszerek integráltsága még 
nem teljesen biztosított. Sajátos formája a 
keresztcsatornás értékesítésnek a „click and 
collect” modell alkalmazása. A beszerzési 
tevékenység egységes stratégia alapján tör-
ténik, a készletezés már elválhat az o)ine 
és online divízió között, és amennyiben on-
line megrendelés alapján a vásárlói csoma-
gok összeállítása az áruházakban történik, 
ekkor már számos probléma merülhet fel 
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a két terület közötti er!forrás allokálásában 
(például munkaer! biztosítása) vagy a telje-
sítmények elszámolásában.
Az ellátási lánc fejlesztési stratégiák nagy 
része már az omnichannel modell irányá-
ba történ! elmozdulást tartalmazzák. A 
legf!bb cél a személyre szabott értékesítési 
kínálatok kialakítása, ahol az o)ine, illet-
ve online csatornák használatára vonatko-
zó döntés „csupán” technikai, üzemeltetési 
kérdés. Figyelembe kell venni a megcélzott 
vev!szegmensek vásárlási szokásait, vagy 
a generációs különböz!ségb!l fakadó jel-
lemz! fogyasztói szokásokat. Egy vásárlási 
tranzakció kezd!dhet a mobiltelefonon 
(mobile $rst), tableten vagy számítógépen 
történ! böngészéssel; a kiválasztott áru ára-
zását szintén az interneten lehet összehason-
lítani a keresked!k között. A legjobb opció 
kiválasztása után történhet a bolt, üzlet, 
áruház felkeresése, majd – árufajtától füg-
g!en – a termék kézbevétele, felpróbálása 
(Berman-Evans, 2007). A végleges beszer-
zési döntés el!tt véleményt lehet kérni a ba-
rátoktól, családtagoktól a közösségi médián 
keresztül, és amennyiben a vev! meger!-
sítést kap, akkor megtörténhet a helyszíni 
vásárlás vagy a webshopos megrendelés, 
amelyet a házhozszállítás követ. Az értéke-
sítés el!segítése érdekében egységes, ösz-
szehangolt értékláncon keresztül történik 
az áruk beszerzése, készletezése, disztribú-
ciója. A vásárló szempontjából a kényelmi 
elvárásokat a bárhonnan, bármikor történ! 
vásárlás lehet!sége elégíti ki, a gyorsaságot 
az internetalapú digitalizált adat- és infor-
mációáramlás teszi lehet!vé. A személyre 
szabott ajánlatok kialakítását a vásárlókról 
begy"jtött nagy tömeg" információ mes-
terséges intelligencia alapján történ! feldol-
gozása teszi lehet!vé.
A jöv!ben az o)ine és online világ távolsá-
ga tovább csökken, a különböz! csatornák 
integráltsága er!södik. Nemcsak hagyomá-
nyos értékesítést folytató keresked!k kez-
denek el internetes áruházat is üzemeltetni, 
de a tisztán internetes áruházat üzemeltet!k 
is nyitnak boltokat, illetve vásárolnak fel 
logisztikai szolgáltatókat (például Magyar-
országon az Extreme Digital/eMAG). Az, 
hogy az o)ine, illetve online technológiák 
használatának súlya egy konkrét vásárlási 
tranzakción belül hogyan alakul, befolyá-
solja, hogy a vásárló milyen korosztályhoz 
tartozik, milyen típusú árut vásárol. Bár az 
online kereskedelem el!retörése megállít-
hatatlan, korai még a hagyományos bolti 
kiszolgálást temetni, hiszen mindig lesznek, 

akik szívesen válaszolnak a jól ismert eladó 
által feltett „hogy van” kérdésre, miközben 
kiszolgálják !ket.
Az IoT térhódításával párhuzamosan 
nagymértékben az adatok és az adatalapú 
technológia jelentik a jöv!t az ellátási lánc 
termelékenységének és az ügyfélkiszolgálás 
színvonalának javításában. Az internet el-
múlt 25 éves növekedését az emberi kom-
munikáció táplálta, az internet jöv!beni 
növekedését a következ! 25 évben a gépek 
fogják táplálni. Vezeték nélkül összekapcsolt 
eszközök milliárdjai fognak közvetlenül 
kommunikálni emberi beavatkozás nélkül, 
logisztikai döntések százai, ezrei születnek 
menedzsment beavatkozást nélkülözve. 
Kutatásunk lehet!séget kínál a digitális el-
látási lánc 4.0 megvalósításával kapcsolatos 
kihívásokkal való szembenézésre. A kiske-
reskedelmi vállalatok sokszor az általános 
m"ködési hatékonyság javítása érdekében 
„intelligensebb” ellátási láncokat keresnek. 
Az olyan digitális eszközök, mint a mester-
séges intelligencia (AI), a tárgyak internete 
(IoT) és a blokklánc, mind jobban terjed!-
ben vannak, ezek az eszközök, technológiák 
befolyásolni fogják a különböz! ellátási lánc 
jellemz!ket: a láthatóságot, a hatékonysá-
got, a rugalmasságot és a hatótávolságot. 
Az új digitális megközelítés nagyobb ellátási 
lánc hatékonyságot tesz lehet!vé most is, és 
a jöv!ben még fokozottabban, az ügyfélél-
mény (például a folyamatos informáltság) 
sok esetben megel!zi az ár és a termékmi-
n!ség választási preferenciákat. Az ellátási 
lánc innovációjának legf!bb mozgatóru-
gója a jobb ügyfélélmény biztosítása. Míg 
a vev!i öröm és a vev!i elégedettség a siker 
mércéje, addig a vev!i élmény az ügyfelek 
számára a vállalatról szerzett emlékezetes él-
mény megteremtésér!l szól.
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