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Sodobne oskrbne verige
so razstava avtomatizacije
Virusna pandemija je izpostavila številne razpoke v
globalni logistiki. Te so bile kar malce nepričakovano
hitro zakrpane.
Miran Varga
ogisti in njihove stranke
ne želijo, da je katerikoli vidik poslovanja prepuščen naključjem. Že vremenske in prometne razmere, na katere nimajo vpliva, so jim včasih
trn v peti. Globalno poslovanje je
pač ustvarilo potrebo po izboljšanju upravljanja digitalnih oskrbnih verig, skupaj z njihovimi postopki in delovanjem. Podjetja
iščejo načine, kako oskrbne verige narediti čim bolj učinkovite,
zanesljive in hkrati prilagodljive
ter stroškovno učinkovite. Večina jih vse našteto rešuje z vlaganji v tehnologijo – predvsem avtomatizacijo vsega, kar se avtomatizirati da – od skladiščnega
poslovanja do prevozov. Na sceno stopajo roboti(ka), umetna
inteligenca in številne druge napredne rešitve. Predstavljamo
več ključnih tehnoloških trendov
na področju logistike in oskrbnih
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V zdravstvo pošljite …
logiste!
MIRAN VARGA

tokratnem Monitorju Pro obravnavamo
dve področji informatike, ki na prvi pogled nimata veliko skupnega: IT v zdravstvu
in IT v logistiki. Gledano z laičnimi očmi se zdi prvo tehnološko močno podhranjeno, drugo pa zadnja leta skoraj vse stavi izključno na tehnologijo. Bi torej lahko logisti pomagali zdravstvu? Vsekakor.
Pravzaprav bi bili logisti lahko zgled malodane slehernemu
podjetju in organizaciji ne glede na področje njegove/njene
dejavnosti. Logisti so se namreč
med prvimi učinkovito prilagodili na delovanje sodobnega sveta, saj so začeli še pred virusno
pandemijo, ki je njihovo digitalno preobrazbo le še pospešila.
Globalizacija sveta in sodobno potrošništvo sta ponudnikom
logističnih storitev prinesla marsikateri izziv. Pritiski na oskrbne
verige, skladišča in dostavo blaga

V

se stalno povečujejo. Ne le podjetja, tudi potrošniki smo vse bolj
zahtevne stranke – želimo vedno
boljše storitve, popolno informiranost ter dostavo na točno določen kraj ob točno določenem
času. In, glej ga zlomka, logisti
takšne zahteve tudi uresničujejo.
Zakaj ne bi česa podobnega
dosegli še v zdravstvu? Da bi podobno kot od naročila v spletni
trgovini do dostave k vratom potrošnika minilo kar najmanj časa
oziroma povedano z zdravstveno
analogijo – od sprejema pacienta
prek analize do zdravljena preteklo čim manj časa in bi bilo okrevanje kar najhitrejše.
Hja, zdravstvo za zdaj še nima
tehnoloških temeljev za kaj takega, saj je slabo informatizirano.
Celo tam, kjer IT-podpora obstaja, je pogosto omejena na otočke. O kroženju podatkov in informacij, ki omogočajo, da logistični sistemi delujejo kot dobro
naoljen stroj, lahko zdravstvo le

sanja. Žal. Samo pomislite, kako
hitro zakrožijo informacije in podatki od stranke/naročnika prek
ponudnika/prodajalca, vrste pogodbenih izvajalcev in prevoznika do končne rešitve/dostave? Pomislite, kako bi bila videti zdravstvena oskrba, če bi nekaj podobnega veljalo na relacijah pacient–zdravnik–specialist–
lekarna. Sanje? Mogoče, ampak
to mora biti cilj sodobnega zdravstva.
In tako kot danes logisti naročnikom in celo njihovim strankam omogočajo storitve spremljanja tovora oziroma sledenja pošiljk, bi lahko v zdravstvu
uvedli spremljanje zdravljenja. Sploh v luči dejstva, da ima
prav vsak izmed nas večino dneva s seboj (ali pa vsaj v neposredni bližini) že pametno mobilno napravo in nas veliko že nosi
pametne ure in zapestnice, ki
nadpovprečno dobro spremljajo
naše zdravstveno stanje.

V skladiščnem poslovanju vladata avtomatizacija in optimizacija dela. Skladiščni sistemi, tudi
taki, ki so že podprti z umetno
inteligenco, skrbijo za izjemno
učinkovitost skladišč. Vedo, kaj
so prioritete – glede naročil in
vrste blaga. Vedo, da mora pokvarljivo blago hitro iz skladišča.
Vedo, kje se kaj nahaja. Samo
pomislite, koliko hitreje bi v bolnišnici našli defibrilator, če bi bil
ta označen s sodobno tehnologijo za spremljanje blaga (npr.
RTLS) – v hipu bi ga našli tudi,
če ne bi bil na zanj namenjenem
mestu (npr. če ga je malo pred
tem potreboval drug oddelek).
Takšnih in podobnih analogij
je še veliko. Prepričan sem, da
bi zdravstvo lahko delovalo precej bolje, če bi spustilo tehnologiji blizu. Še posebej pa tiste, ki jo
znajo ustrezno implementirati.
Logisti oziroma tisti, ki skrbijo za
njihov IT, se zdijo povsem logična izbira.


verig, na katere je treba biti pozoren v letu 2021.

Umetna inteligenca in
strojno učenje
Algoritmi umetne inteligence in strojnega učenja v oskrbnih
verigah obdelujejo vedno več podatkov, kar logistom in drugim
ponudnikom storitev omogoča nadgrajeno sposobnost sprejemanja boljših odločitev. Toda
združevanje, filtriranje in pridobivanje dragocenih vpogledov
iz zbirk zgodovinskih in sprotnih podatkov niso lahka naloga. Algoritmi umetne inteligence in strojnega učenja pomagajo
odkriti vzorce ter vrzeli v oskrbni verigi podjetja in ustvariti zelo
natančne napovedi. Statistika
družbe PLS Logistics Services
kaže, da so logistična podjetja,
ki so v poslovanje dobavnih verig
uvedla rešitve, podprte z umetno

inteligenco, zabeležila tako nižje stroške (61 odstotkov) kot tudi
večje prihodke (53 odstotkov).
Rešitve, podprte z umetno inteligenco, se ubadajo z inteligentnim prevozom, razvrščanjem in
optimalnim premikanjem blaga, načrtovanjem poti in s predvidevanjem povpraševanja – a to
je šele začetek. Dostavni roboti,
povsem avtomatizirani skladiščni sistemi in »vsemogočna« programska oprema za optimizacijo
skladiščnega poslovanja že prehajajo iz pilotnih projektov v prakso.
Pomemben naslednji korak
obeta tudi t. i. razširjena inteligenca. Ta združuje človeško
inteligenco z avtomatiziranimi procesi, ki jih upravlja umetna inteligenca. Na primer, pri
načrtovanju logistike je lahko

t

uporaba razširjene inteligence celo boljša od zgolj uporabe
umetne inteligence, saj lahko
kombinira vloge človeških načrtovalcev (izkušnje, odgovornost,
čut za stranke, prilagodljivost,
zdrav razum itd.) z zmogljivostmi umetne inteligence, ki »obvlada« ponavljajoča se in dolgočasna opravila. Gartnerjevi analitiki ocenjujejo, da je razširjena inteligenca na poti, da ustvari poslovno vrednost v višini 2,9
bilijona dolarjev in do konca letošnjega leta poveča produktivnost zaposlenih v logističnih
podjetjih za 6,2 milijarde (človek-) ur. Razširjena inteligenca
logističnim strokovnjakom omogoča, da svoje delo opravljajo hitreje, hkrati pa zmanjšajo količino napak in ustvarjajo znatne
prihranke.

Sodelujoči roboti in podobne
naprave dobivajo vedno večjo
vlogo v avtomatizaciji
skladišč.

82 junij 2021

junij 2021 93

84 Novice
88 Zakaj bi zavlačevali z digitalizacijo zdravstva?
92 Sodobne oskrbne verige so razstava avtomatizacije

		
NAJBOLJŠI

42 Telefoni
		
DOSJE

46 Nevidno delo za zaveso umetne
inteligence
48 Družbeni, ne tehnološki problem!
50 Moja spletna punca
		
NOVE TEHNOLOGIJE

54 Ko nas računalnik prepozna
		
IZ TUJEGA TISKA

60 Onlyfans in pornografija
		
NASVETI

64
68
70
72
74
76

Varnost za siromake
Programske makete
Kar potrebujemo, naročimo!
Majhne skrivnosti video konferenc
Pisma bralcev
Pro et contra: Optika ali 5G?

NAJBOLJŠI

43

Xiaomi
Redmi
Note 10 Pro
Dobili smo telefon, ki stane le
300 evrov in podpira 120-herčno osveževanje zaslona. Še pred
letom dni je bila ta funkcionalnost rezervirana za veliko dražje naprave.

		
IZKLOP

78 Legende – Microsoft
80 Pogled nazaj
82

MONITOR PRO

		
NAPOVEDNIK

96 16. junija – posebna izdaja
96 29. junija nadaljujemo

		
TELEFONI

42 Nokia X20
43 Xiaomi Redmi Note 10 Pro
44 OnePlus 9 in OnePlus 9 Pro

junij 2021 3

