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Smarfon uniwersalnym narzędziem

• Smartfon będzie w rękach każdego, kto już lub 
jeszcze potrafi trzymać coś w ręce.



Aplikacje w PISiL

• Jaką/jakie aplikacje przygotował PISiL dla 
uczestników tego Kongresu?

• Kto z Państwa skorzystał z tej/tych aplikacji?

• Na ile skorzystanie z aplikacji ułatwiło 
przygotowanie do Kongresu?

• Na ile korzystanie z aplikacji usprawniło przebieg 
tego Kongresu?

• Czy w 2018 roku na kolejny Kongres zostaną 
przygotowane aplikacje?



Czynniki kreujące transformację cyfrową

Digital Data

Automation

Digital Access

Connectivity



Nowe wyzwanie: zarządzanie on-line

Ocena ‚off-line’ oraz interwencje ‚on-line’ 
– interwencje w trakcie trwania procesu wpływają na jego przebieg

i mogą zasadniczo zmienić ostateczny wynik tego procesu.

REAL time dataNEAR REAL time data



Ocena skoku narciarza – near real time



Piłka nożna – real time



Reklamacje w świecie analogowym i cyfrowym



Część I

Nowe modele biznesowe

Łańcuchy i sieci dostaw

Operator wirtualnej platformy



Łańcuch bez operatora wirtualnej platformy

• D1

• D2

Dostawcy

• P1

Producent
• C1

• C2

Konsumenci

Stabilny łańcuch dostaw, w którym

współpracują producent ze swoimi

podwykonawcami realizując strategię

marketingową producenta



Faza I – klasyczny model B2C



Faza II – miks modeli B2B i B2C



Faza III – Rynek podzielony na model B2B i B2C



Pozycja operatora wirtualnej platformy
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współpracują producent ze swoimi

podwykonawcami realizując strategię

marketingową producenta

Dynamiczna sieć, w której operator

wirtualnej platformy realizując swoją 

strategię marketingową permanentnie 
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i dostawcami
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Chain

Net-

work

Zamiast stabilnych łańcuchów dynamiczne sieci



Case study: Ryanair

• Przykładem Digital Travel Platform jest Ryanair



Bez kompetencji i zasobów własnych:
Ground Mobility services

Ground Mobility services



Bez kompetencji i zasobów własnych:
Hospitality ancilliary services

Ground Mobility services

• n

Hospitality ancillary services



Kolejny krok – nie trzeba mieć samolotów

W maju 2017 r. Ryanair zapowiedział sprzedaż biletów na loty, które będą wykonywane 
przy wykorzystaniu samolotów obcych przewoźników.



Wniosek

• Uzyskanie kompetencji OPERATORA WIRTUALNEJ 
PLATFORMY, tj. zarządzania procesami w świecie 
wirtualnym:
- rozszerza pole aktywności,
- pozwala swobodnie kształtować strukturę przychodów,
- uwalnia od ryzyk, które występują przy zarządzaniu

własnymi zasobami.



Część II

(Wybrane) nowe technologie
i ich możliwy wpływ na branżę TSL



„Złoty” pięciokąt upowszechnienia 
koncepcji e-mobilności

Nowa kultura mobilności

Innowacje przełomowe

Wywrotowe modele 

biznesowe

Zintegrowana 

infrastruktura 

sieciowa: 
Zmiana 

regulacji 

prawnych



Polska 2017:
Żadne z założeń nie jest jeszcze spełnione



Streetscooter

• DHL dysponuje już flotą 2.200 pojazdów dwu- i cztero-
kołowych, które mają napęd elektryczny 
(battery electric vehicle - BEV) i są wykorzystywane do 
transportu na ostatniej mili.



Autonomous truck

W Europie 
pracuje ok. 3,4 
mln kierowców 
zawodowych, 
którzy mogą 
stopniowo tracić 
swoje miejsca 
pracy.



Potencjał zastosowania technologii 3D-Print

Które biznesy logistyczne

zostaną wyeliminowane

w związku z upowszechnieniem

technologii 3D-Print?
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Czy jesteśmy przygotowani aby zapewnić cyberbezpieczeństwo?



Bezpieczeństwo systemu wirtualnego



Cena utraty danych: kradzież lub błąd

W cyberprzestrzeni coraz częściej występują przypadki kradzieży danych (75%) 

lub utraty danych (25%). Przedsiębiorstwa dotknięte takim wydarzeniem są 

wstrzemięźliwe w ujawnianiu liczby zdarzeń i poniesionych strat. Szacuje się, że 

jeden przypadek przynosi wielomilionowe straty (dane z 06’17 w mln USD).



PODSUMOWANIE



LONGLIFE LEARNING

• Poznanie fenomenu cyfryzacji wymaga uzupełnienia:
- wiedzy, 
- kompetencji,
- umiejętności.

• Dysponując odpowiednim przygotowaniem 
pracowników z dużym doświadczeniem zawodowym, 
mniejszym, bądź też bez doświadczenia, można z nimi 
wykorzystać nowe możliwości biznesowe.



Zaproszenie

• W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 
dysponujemy wiedzą state-of-art.

• Współpracujemy ze specjalistami z innych uczelni i 
ośrodków badawczych w kraju i za granicą.

Zapraszam Państwa do współpracy – przygotujemy 
program i formy kształcenia dostosowane do Waszych 
zindywidualizowanych potrzeb!



Najnowsza literatura

Książki wydane w 06’17 są dostępne na http://www.efcongress.com

http://www.efcongress.com/
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