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Podsumowanie
Apetyt klientów na informacje o jedzeniu ciągle rośnie. Interesują ich nie tylko

Czym jest przemysł 4.0?

składniki i wartości odżywcze, ale także pochodzenie żywności, humanitarne
traktowanie zwierząt oraz wpływ hodowli bądź upraw na środowisko. Chcą też
wiedzieć, co firma robi na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
Wszystko to oprócz zestawu informacji, który stał się już standardem – na
przykład, czy produkt ma pochodzenie lokalne, jest organiczny i bezglutenowy.
Ta lista jest długa i ciągle się wydłuża.

Choć istnieje wiele definicji przemysłu 4.0,
najogólniej mówiąc, jest to: „Mariaż technologii fizycznych i
cyfrowych, takich jak analityka, sztuczna inteligencja, technologie
kognitywne oraz internet rzeczy. Połączenie rozwiązań fizycznych i
cyfrowych pozwala stworzyć cyfrowe przedsiębiorstwo, które jest w
pełni połączone, ale też może podejmować decyzje w bardziej

Oprócz transparentności wymaganej do zbudowania i utrzymania zaufania

holistyczny, świadomy sposób” – Deloitte.2

klientów światowi producenci żywności i napojów traktują priorytetowo także
bezpieczeństwo, jakość oraz zachowanie zgodności z przepisami. I choć
postępująca globalizacja pozyskiwania oraz dystrybucji żywności pozwala
rozszerzać łańcuchy dostaw i docierać do większej liczby klientów, ta sama
globalizacja sprawia, że ryzyko – na przykład skażenia czy rozprzestrzeniania się
choroby – może okazać się bardziej złożone i trudniejsze do wyeliminowania.

Wielu producentów żywności i napojów zaczyna zdawać sobie sprawę z tego, że

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że każdego roku około 600

ich systemy IT oraz procesy biznesowe nie są w stanie wspierać przejrzystości

milionów ludzi zatruwa się skażoną żywnością, a dla 420 000 z nich choroba

łańcucha dostaw ani identyfikowalności na poziomie wymaganym dziś na

kończy się śmiercią.1 Właśnie ze względu na to ryzyko – i potencjalne

wysoce konkurencyjnym, globalnym rynku. Aby zyskać dostęp do tych

konsekwencje – sektor produkcji żywności i napojów jest tak ściśle regulowany.

możliwości i w pełni wykorzystać ich potencjał, potrzebują technologii

Skuteczne reagowanie na oczekiwania konsumentów wymaga
transparentności, zapewnienia bezpieczeństwa oraz przestrzegania nieustannie

przemysłu 4.0, zwanego też czwartą rewolucją przemysłową (jego krótką
definicję znajdziesz z boku, na pasku „Czym jest przemysł 4.0”).

zmieniających się przepisów – to spore wyzwania niemal dla wszystkich

Zintegrowanie przemysłu 4.0 z ekosystemem łańcucha dostaw wymaga cyfrowej

producentów żywności i napojów, niezależnie od wielkości firmy. Potencjalne

transformacji tego łańcucha, tak aby umożliwiał on identyfikowanie składników

uchybienia mogą narazić na szwank nie tylko zdrowie klientów, ale też

oraz produktów w górę i w dół strumienia, u wszystkich dostawców, firm

wizerunek marki, a koszty wycofania produktu z obrotu bywają szalenie

logistycznych i partnerów. Do śledzenia i lokalizowania potencjalnie

wysokie. Przejrzysty łańcuch dostaw i zdolność śledzenia oraz identyfikowania

szkodliwych składników oraz izolowania problemów niezbędne są technologie

składników pozwalają firmie spokojnie spoglądać w przyszłość, a szczegółowa

internetu rzeczy (IoT) – w połączeniu z kompleksowymi funkcjonalnościami

dokumentacja wszystkich składników i procesów może stanowić podwaliny

sieciowymi, które gwarantują identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw.

zaufania publicznego.
Transparentność oraz identyfikowalność łańcucha dostaw (o ile tylko zostaną
prawidłowo wdrożone) zapewniają też dodatkowe korzyści, takie jak większe
zaufanie klientów i umocnienie renomy marki, gwarancja bezpieczeństwa
żywności, zmniejszanie ilości odpadów oraz działanie w zgodzie z zasadami
zrównoważonego rozwoju.

Aby zyskać dostęp do tych możliwości i w pełni wykorzystać ich
potencjał, firmy potrzebują technologii przemysłu 4.0, zwanego też
czwartą rewolucją przemysłową.
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Zalety osiągnięcia pełnej przejrzystości łańcucha dostaw
Efektywny i przejrzysty łańcuch dostaw wymaga szeroko zakrojonej współpracy

Bezpieczeństwo żywności w mediach

oraz koordynacji między interesariuszami. Najlepiej w czasie rzeczywistym. Może
■

E. coli w sałacie rzymskiej6

■

Metal w paluszkach z kurczaka7

■

Antybiotykooporna salmonella w surowej wołowinie8

■

Salmonella w krakersach9

■

Salmonella w popularnych płatkach śniadaniowych dla

się to okazać sporym wyzwaniem, zważywszy, że wielu producentów żywności i
napojów polega na zakładach produkcyjnych oraz innych ogniwach łańcucha
dostaw, które są własnością dostawców lub partnerów handlowych – a oni też
pozyskują surowce od różnych dostawców, co dodatkowo komplikuje
osiągnięcie przejrzystości. Z punktu widzenia producenta żywności i napojów
korzyści z przejrzystości łańcucha dostaw powstają na etapie produkcji własnej,
ale także w górze i dole strumienia łańcucha dostaw. Nowoczesne technologie,
które zapewniają większą przejrzystość, mają też inne zalety – pozwalają na

dzieci10

przykład dostarczać wszystkie informacje, których oczekują klienci, wykrywać
problemy z bezpieczeństwem i reagować na nie, ograniczać marnowanie

■

Salmonella w melonach11

■

Lekooporna salmonella w kurczakach12

żywności oraz działać zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju.

Zwiększanie przejrzystości łańcuchów dostaw w odpowiedzi na

Firma musi działać proaktywnie. Stawką jest nie tylko zdrowie

oczekiwania konsumentów

klientów, ale też reputacja firmy.

Wybierając produkty żywnościowe dla swoich rodzin, etyczni konsumenci
kierują się zdrowiem, dobrostanem i kwestiami społecznymi. Zwracają uwagę
na „czyste etykiety” z przejrzystymi informacjami o wartościach odżywczych,
zalety praktyczne, dostępność informacji o dostawcach, humanitarne
traktowanie zwierząt oraz zrównoważone metody produkcji. Chcą także, aby
produkty były świeże, pochodziły z lokalnych gospodarstw i wyróżniały się

SmartLabel® to jedna z inicjatyw, które umożliwiają klientom łatwy i

wysoką jakością. Choć te oczekiwania wywierają dodatkową presję na

natychmiastowy dostęp do szczegółowych informacji o tysiącach produktów.

producentów żywności i napojów, spełnianie oczekiwań konsumentów, którzy

Wystarczy zeskanować kod QR, aby zobaczyć stronę z informacjami o

kierują się względami etycznymi, może być ważnym czynnikiem wyróżniającym.

wartościach odżywczych, składnikach, alergenach, certyfikatach przyznawanych
przez organizacje zewnętrzne, programach odpowiedzialności społecznej, a

Obecnie klienci chcą wiedzieć dużo więcej o pochodzeniu żywności i o tym, jak

także rady oraz instrukcje użycia i bezpiecznego przechowywania. Mamy

wyglądała jej droga z gospodarstwa na stół. Fundacja The International Food

podstawy przypuszczać, że w przyszłości dane te staną się jeszcze bardziej

Information Council (IFIC) następująco podsumowała w swoim raporcie

szczegółowe i będą obejmować na przykład pochodzenie poszczególnych

trendy dotyczące żywienia – „Amerykanie mają coraz większy apetyt na

składników, czas ich użycia do produkcji oraz wiele innych informacji, które

informacje o tym, co jedzą, a technologia sprzyja im, jak nigdy dotąd… zwiększa

nigdy nie zmieściłyby się na etykiecie.

też przejrzystość w całym łańcuchu dostaw żywności”.3 Klienci wybierają marki,
które odzwierciedlają ich aspiracje. Dlatego szukają informacji o pochodzeniu

Problemy z bezpieczeństwem żywności: wykrywanie i reagowanie

firmy, jej działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, działalności społecznej
oraz transparentności, pisze Forbes.4

Agencja rządowa CDC (Centers for Disease Control) szacuje, że każdego roku z
powodu zatruć pokarmowych około 48 milionów Amerykanów choruje, 128 000
trafia do szpitala, a 3000 umiera.5 Ogniska zatruć pokarmowych są
niebezpieczne dla zdrowia publicznego, ale stanowią też jedno z
najpoważniejszych zagrożeń finansowych dla producentów żywności i napojów.
W 2011 roku amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA, Food and Drug
Administration) znacznie ulepszyła krajowy system bezpieczeństwa żywności,
wprowadzając ustawę Food Safety Modernization Act (FSMA).13 W 2015 roku
wdrożono wstępny zestaw zasad, jednak od tamtej pory stopniowo pojawiają
się kolejne zapisy, a proces ten ma trwać do 2024 roku.14

Do śledzenia i lokalizowania potencjalnie szkodliwych składników oraz
izolowania problemów niezbędne są technologie internetu rzeczy – w
połączeniu z kompleksowymi funkcjonalnościami sieciowymi, które
gwarantują identyfikowalność w całym łańcuchu dostaw.
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Zasady te wymagają od producentów żywności i napojów bardziej
proaktywnego zapobiegania problemom z bezpieczeństwem. Konieczne jest nie

Klienci, konsumenci oraz ustawodawcy oczekują od producentów

tylko wdrożenie kontroli prewencyjnych, ale też zatwierdzanie i weryfikowanie

żywności i napojów sprawnego reagowania oraz większej proaktywności

zasad – oraz dokumentowanie każdego kroku w tym procesie.

w zakresie zarządzania jakością i bezpieczeństwem. Gdy coś pójdzie nie
tak, należy jak najszybciej wykryć przyczynę, zidentyfikować narażonych

Po wykryciu problemu z bezpieczeństwem żywności masz kilka minut na
zidentyfikowanie serii, partii oraz dostaw. Dlatego producenci muszą być w

klientów, powiadomić organa nadzoru, a następnie zapobiec
rozprzestrzenianiu się problemu.

stanie śledzić wszystkie aspekty produktów w całym łańcuchu dostaw, a także
mieć pełną widoczność na poziomie składników – na każdym etapie drogi, jaką
artykuły pokonują z gospodarstwa na stół. Stanowi to jeszcze większe wyzwanie,
gdy złożone łańcuchy dostaw łączą wiele krajów, a składniki są pozyskiwane z
odległych lokalizacji.

Ograniczanie marnowania i wyrzucania żywności

Łatwo wyliczyć koszty bezpośrednie wycofania produktu, o wiele trudniej

W świecie, na którym nawet 800 milionów ludzi jest przewlekle niedożywionych,

wycenić jednak straty wywołane nadszarpnięciem reputacji marki. Partnerzy

około jednej trzeciej żywności produkowanej do spożycia przez człowieka

biznesowi, zarówno po stronie łańcucha dostaw, jak i popytu, mogą zacząć

marnuje się lub znika każdego roku w całym łańcuchu dostaw.15 Jak

wycofywać się ze współpracy, aby nie narazić na szwank także swojego

wskazuje raport World Resources Institute (WRI) „Bezpośrednimi przyczynami

wizerunku. W takiej sytuacji firma jest zmuszona włożyć cały wysiłek w

usuwania żywności z łańcucha dostaw są wątpliwości dotyczące jej

przetrwanie, a nie w proaktywny rozwój działalności.

bezpieczeństwa oraz zdatności do spożycia. Czasem wydaje się też, że brak dla
niej zastosowania lub rynku”. Oprócz tego dodatkowymi czynnikami, które

Na szczęście nie wszystkie problemy z bezpieczeństwem występują na tak

nasilają problem, są „pogorszenie jakości lub suboptymalna jakość,

katastrofalną skalę, aby prowadziły w konsekwencji do wycofania ogromnych

nieatrakcyjny wygląd produktów, nadmierna podaż oraz sezonowe fluktuacje

partii produktu (lub do pozwów sądowych). Producent lub przetwórca wykrywa

produkcji”.

zazwyczaj przypadkowe naruszenie zabezpieczeń i skażenie surowców lub partii
gotowych produktów.

Aby minimalizować marnowanie żywności, należy wiedzieć nie tylko dlaczego,
ale także w którym miejscu łańcucha dostaw występuje ten problem.

Technologia umożliwia szybkie i precyzyjne śledzenie oraz identyfikowanie
składników, co usprawnia koordynację i reagowanie w przypadku wykrycia
problemów z jakością. Taki poziom transparentności pomoże też budować
zaufanie w całym łańcuchu dostaw.
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W gospodarstwie – ponieważ wiele surowców jest pozyskiwanych z upraw

Aby zapobiec marnowaniu żywności, należy utrzymywać w magazynie właściwą

rolnych lub ma pochodzenie naturalne, rolnicy w ogromnej mierze polegają na

temperaturę i odpowiedni poziom wilgotności, a także przechowywać ją w

warunkach pogodowych. Według raportu przygotowanego przez World

odpowiednich opakowaniach zbiorczych.

Economic Forum i McKinsey & Company globalne zmiany klimatu zagrażają
nawet 25% plonów.16 Dostępność produktów może być tylko sezonowa, mogą
też występować zbyt duże różnice jakości, czystości i wartości odżywczych. Nie
trzeba wspominać, że wiele żywności i surowców marnuje się już w
gospodarstwach rolnych.
W zakładzie produkcyjnym – najczęstszymi przyczynami marnowania jedzenia
są: nieumiejętne obchodzenie się z żywnością, brak odpowiedniego
przeszkolenia, starzejące się wyposażenie oraz zmiany linii produktowych.

W sklepie – większość żywności w sprzedaży detalicznej marnuje się z powodu
krótkiego okresu przydatności lub nieatrakcyjnego wyglądu (konsystencji,
świeżości, koloru).
Przy stole – przeciętne amerykańskie gospodarstwo domowe marnuje
31,9% zakupionej żywności.17 Kupujemy więcej, niż jesteśmy w stanie zjeść.
Wyrzucamy żywność, której termin przydatności upłynął, a także świeże
produkty, bo nie wiemy, jak je przechowywać, aby dłużej zachowały swoje
właściwości.

Podczas transportu – winna może być też niewłaściwa temperatura podczas
transportu z gospodarstwa do zakładu produkcyjnego lub z zakładu do

Zrównoważona przyszłość żywności w łańcuchu dostaw

magazynu bądź sklepu. Produkty świeże lub te o krótkim czasie
przechowywania marnują się też w wyniku nieplanowanych opóźnień.

W przypadku firm z branży produkcji żywności i napojów zrównoważony rozwój
często jest kojarzony z rolnictwem lub wpływem na środowisko. W

W magazynie – błędy planowania i harmonogramów mogą prowadzić do

rzeczywistości ma on jednak znaczenie w całym łańcuchu dostaw żywności.

gromadzenia się nadwyżek, przez co produkty o ograniczonym czasie

Celem przetwarzania żywności, czyli zmiany produktów rolnych w jedzenie, jest

przydatności zbyt długo nie opuszczają magazynu.

karmienie świata – i to ono jest siłą napędową wszystkich inicjatyw
zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie tego celu jest jednak utrudnione ze
względu na rosnącą światową populację i niedobory zasobów.
Według Banku Światowego „Globalna populacja liczyła w 1960 roku około 3
miliardów. Do 1987 roku, w ciągu niecałych trzech dekad, przekroczyła 5
miliardów, a w 2018 roku na świecie było nas już około 7,6
miliarda”.18 Jednocześnie 60 do 70% światowego ekosystemu ulega
degradacji w tempie uniemożliwiającym jego regenerację.19
Właśnie dlatego sektor przetwórstwa żywności sam podjął działania na rzecz
zwiększania świadomości w tym zakresie i dąży do wprowadzania ustaw, które
ochronią środowisko. Rolnicy zapobiegają erozji gleby dzięki zastosowaniu
płodozmianu, trwają też badania nad tym, jak ograniczyć emisje metanu z
krowich beknięć i gazów.20 Firmy z kolei chwalą się, w jak znacznym stopniu
udaje im się ograniczać zużycie energii oraz ilość odpadów generowanych na
etapie produkcji, a zwłaszcza w zakładach wytwórczych. Jednocześnie
wprowadzane są ustawy zniechęcające do korzystania z plastikowych torebek w
sklepach, a rządowe programy zachęcają klientów oraz restauracje do używania
„brzydkich” produktów, aby zapobiegać marnowaniu żywności. Ruch
popularyzujący zrównoważony rozwój i ekologię nie jest już niszą, ale częścią
głównego nurtu. Co więcej, zrównoważony rozwój nie jest dla producentów
żywości i napojów już tylko hasłem, które ma poprawić samopoczucie
konsumentów – to fundament rozwoju, konieczny do utrzymania się na rynku i
większej rentowności. Korzystając z szybkości, zdolności analitycznych i
elastyczności rozwiązań w chmurze, producenci żywności i napojów mogą
wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w całym łańcuchu dostaw.
Technologia w chmurze oraz jej kompleksowe możliwości zapewniają szybkość,
skalowalność, globalny zasięg oraz zwinność niezbędne do tego, aby dostarczać
lepszą żywność, a jednocześnie optymalizować rentowność organizacji.
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Bezpieczeństwo żywności i zgodność z przepisami na każdym
etapie drogi z gospodarstwa na stół

Nowoczesne rozwiązanie do monitorowania identyfikowalności da
szczegółowy wgląd w dane i pozwoli szybko wytypować oraz wycofać

Organizacja Narodów Zjednoczonych zaproponowała w 2015 roku

wszystkie gotowe produkty oraz surowce powiązane z jakimkolwiek

siedemnaście Celów Zrównoważonego Rozwoju dla całego świata. Zostały

problemem dotyczącym jakości lub bezpieczeństwa.

one opisane jako „strategia na rzecz lepszej i bardziej zrównoważonej
przyszłości dla nas wszystkich” – i mają zostać osiągnięte do 2030
roku.21 Drugim ważnym priorytetem jest cel „Zero głodu”. Aby wykarmić
światową populację, która według przewidywań wzrośnie do 10 miliardów
przed 2050 rokiem, potrzebujemy zrównoważonych i bezpiecznych systemów

Choć większość producentów nieustannie udoskonala procedury obchodzenia

produkcji żywności.22 Według Światowej Organizacji Zdrowia

się z żywnością, nie da się przewidzieć każdej sytuacji, która doprowadzi do

„Bezpieczeństwo żywności powinno być priorytetową kwestią zdrowia

problemów z bezpieczeństwem. Równie ważnym środkiem zapobiegawczym

publicznego dla rządów, bo to one odpowiadają za politykę oraz

jest szybkie i precyzyjne reagowanie na takie problemy zaraz po ich wykryciu.

ustawodawstwo w tym zakresie, a także za opracowywanie i wdrażanie

Klienci, konsumenci oraz ustawodawcy oczekują od producentów żywności i

efektywnych systemów bezpieczeństwa żywności”.23

napojów sprawnego reagowania oraz większej proaktywności w zakresie
zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów. Gdy coś pójdzie nie tak,

W miarę jak agencje rządowe (oraz wielkie sieci handlowe) wprowadzają coraz

należy jak najszybciej wykryć przyczynę, zidentyfikować narażonych klientów,

bardziej restrykcyjne normy i wymagają coraz bardziej szczegółowych

powiadomić organa nadzoru, a następnie uniemożliwić rozprzestrzenianie się

informacji, zapewnienie zgodności z regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa

problemu.

żywności znacznie się komplikuje. Przestrzeganie tych zasad robi się jeszcze
trudniejsze przez rosnące ryzyko związane z globalizacją pozyskiwania oraz

Firmy, które są na to przygotowane, będą w stanie zminimalizować czas

dystrybucji żywności, a także nasilające się prawdopodobieństwo skażenia bądź

przestoju produkcji oraz związane z nim koszty, a także negatywny wpływ na

wystąpienia chorób, które błyskawicznie rozprzestrzeniają się na całym świecie.

wizerunek marki. Wycofanie produktu to działanie reaktywne, które w żaden

Pokazuje to, że bezpieczeństwo oraz identyfikowalność żywności są teraz

sposób nie stymuluje rozwoju przedsiębiorstwa – może co najwyżej posłużyć

istotniejsze niż kiedykolwiek wcześniej – i prawdopodobnie z czasem będą

jako pouczający przykład, który pozwoli uniknąć w przyszłości podobnego

dodatkowo nabierać na znaczeniu. Podejmowanie kroków, które zagwarantują

problemu na jeszcze większą skalę.

bezpieczeństwo żywności – od surowców po gotowe produkty na stole
konsumenta – musi być dla producentów żywności i napojów priorytetem.
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upadku firmy. Zdarzało się to wcześniej i najprawdopodobniej zdarzy się
znowu.24 Jeśli chcesz uniknąć ryzyka, musisz je wyprzedzać o krok.
Nie trzeba wiele, żeby zniweczyć wszystkie starania dotyczące
identyfikowalności. Jeśli na przykład konkretna partia zostanie skierowana do
produkcji, transferu lub wysyłki, a inna wycofana, i ktoś zapomni wprowadzić tę
zmianę do systemu ERP, firma nie będzie w stanie precyzyjnie śledzić wszystkich
produktów.

Identyfikowalność – krok w stronę przemysłu 4.0
Identyfikowalność łańcucha dostaw ma przede wszystkim umożliwić
producentom żywności i napojów w pełni proaktywne podejście do
bezpieczeństwa żywności. W miarę jak producenci wyznaczają lub aktualizują
cele bezpieczeństwa żywności i napojów – obowiązujące zarówno wewnątrz, jak
i na zewnątrz firmy – zintegrowanie identyfikowalności łańcucha dostaw jako
kluczowego komponentu tych celów jest kwestią priorytetową, bo gwarantuje:
■

Pełna widoczność oraz przejrzystość całego łańcucha dostaw pomogą szybciej

Gotowość do audytów jakości – producenci mogą skonsolidować dane
śledzenia w jednym miejscu i uzupełnić je przejrzystymi wizualizacjami. Takie

wycofać produkt z obrotu i nie dopuścić do tego, aby trafił on do konsumentów

informacje łatwo później udostępnić podczas audytu dostawcom, klientom

– takie zabezpieczenie zwiększy renomę marki, zaufanie klientów i rentowność.

oraz innym podmiotom zewnętrznym. Pomoże to zacieśnić współpracę w

Nowoczesne rozwiązanie do śledzenia da szczegółowy wgląd w dane i pozwoli

ramach organizacji, a także poza nią – z interesariuszami zarówno w górę, jak i

szybko wytypować oraz wycofać wszystkie gotowe produkty oraz surowce

w dół łańcucha dostaw.

powiązane z jakimkolwiek problemem dotyczącym jakości lub bezpieczeństwa.
■

Gotowość do wycofania produktów – możliwość szybkiego śledzenia
danych wstecz i wykrycia partii, serii, produktów pośrednich lub surowców,
które są przyczyną problemu. Śledzenie w przód pozwala z kolei
zidentyfikować wszystkie gotowe produkty, które mogą być skażone, a trafiły
już do łańcucha dostaw. Następnie wystarczy zidentyfikować klientów
dotkniętych problemem i poinstruować ich, aby usunęli określone produkty z
półki.. Gdy nowe, bezpieczne produkty będą już gotowe, firma jest w stanie
zadbać o uzupełnienie zapasów w sklepach. Proaktywne podejście umożliwia
szybką i skuteczną reakcję oraz minimalizowanie niekorzystnych doniesień w
mediach. Procedury, które mają na celu ograniczenie ryzyka dla klientów oraz
wpływu potencjalnych problemów na działalność, przekładają się też na
większe zaufanie klientów i konsumentów.

■

Budowanie bardziej niezawodnego łańcucha dostaw – dążenie do
przejrzystości łańcucha dostaw przy aktywnej współpracy z dostawcami
przyniesie korzyści wszystkim podmiotom i wzmocni długoterminowe relacje.
Dla mniejszych rolników wdrożenie technologii bywa wyzwaniem, ale
jednocześnie może przynieść nowe szanse biznesowe. Identyfikowalne
produkty zdobędą większy udział rynku, a konsumenci są bardziej skłonni
zapłacić więcej,jeśli znają pochodzenie i skład artykułów.25

■

Tworzenie nowych źródeł przychodu – identyfikowalność może okazać się
przewagą konkurencyjną i ułatwić wejście na nowy rynek. Firma będzie w
stanie potwierdzić, że pozyskuje składniki oraz surowce w bezpieczny i
całkowicie odpowiedzialny sposób. Identyfikowalność może też stać się
częścią inicjatyw społecznej odpowiedzialności biznesu, pomóc osiągnąć
większą transparentność i zdobywać zaufanie klientów.
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Dodatkowe możliwości dzięki przemysłowi 4.0

Nowoczesne systemy zarządzania aktywami przedsiębiorstwa są projektowane
z myślą o integracji z technologiami przemysłu 4.0, takimi jak inteligentne

Technologie przemysłu 4.0, które kiedyś zdawały się być science fiction, teraz

zakłady produkcyjne czy IoT. Niedrogie czujniki są w stanie monitorować

otwierają przed branżą produkcji żywności i napojów zupełnie nowe

urządzenia pod kątem spadku wydajności, przestojów lub konieczności

możliwości. Pomagają zwiększać wydajność, poprawiać bezpieczeństwo,

konserwacji. Mogą one mierzyć wszystko: od temperatury, po wibracje i liczbę

minimalizować marnowanie żywności i zasobów, a także zapewniać pełną

obrotów. Dane gromadzone w systemach EAM jako część strategii IoT pozwalają

przejrzystość łańcucha dostaw, od rolnika do konsumenta.

wykrywać usterki mechaniczne i ryzyko przestoju zanim problemy nasilą się na

Krajobraz produkcji jest obecnie kształtowany przez skumulowany wpływ

tyle, aby zagrozić ciągłości produkcji.

postępu, adaptacji i optymalizacji technologicznych. Dopiero teraz jest on

System EAM z technologiami powiadomień może ostrzegać producentów, gdy

jednak na tyle dojrzały, aby dawać producentom skłonnym wprowadzać

warunki zaczną zagrażać bezpieczeństwu żywności – na przykład w sytuacji zbyt

stopniowo fundamentalne zmiany operacyjne nadzieję na pomyślną przyszłość.

dużego wzrostu wilgotności lub spadku temperatury. Jeśli zostaną prawidłowo

To nowa era, a cyfrowy świat wymaga ciągłej nauki, zdolności dostosowywanie

użyte, takie technologie nie tylko znacznie ograniczą ryzyko skażenia, ale też

się oraz ewolucji. Internet rzeczy (IoT) polega na wykorzystaniu czujników oraz

pomogą ograniczać marnowanie żywności, bardziej niezawodnie chronić jej

technologii do przechwytywania, analizowania i przesyłania danych z wielu

bezpieczeństwo i działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

różnych źródeł. Nowoczesne technologie IoT w połączeniu z sieciowymi opcjami

Niektóre nowoczesne systemy EAM muszą przedstawiać określone punkty

śledzenia w łańcuchu dostaw są niezbędne do identyfikowania i lokalizowania

danych. Jest to wymogiem certyfikacji poświadczającej zgodność z normą Safe

potencjalnie szkodliwych składników oraz izolowania problemów. Ale zanim

Quality Food (SQF) inicjatywy Global Food Safety Initiative (GFSI), a także ze

producenci żywności i napojów osiągną pełną przejrzystość łańcucha dostaw,

standardami British Retail Consortium (BRC).

muszą najpierw zadać sobie kilka ważnych pytań – na przykład o to, jakie
parametry IoT chcą zapisywać, skąd mają pochodzić dane i jak często powinny
być zapisywane odczyty.
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Całkowita przejrzystość łańcucha dostaw

1. Nowoczesny, niezawodny system ERP – na początek ustal jakie (jeśli
jakiekolwiek) funkcje śledzenia są już dostępne w Twoim systemie ERP.

Osiągnięcie całkowitej przejrzystości łańcucha dostaw to niebagatelne zadanie.

Nowoczesny, niezawodny system ERP powinien oferować takie

Próba zrealizowania tego celu za jednym zamachem może okazać się

funkcjonalności od samego początku. Bardzo ważna jest także łatwość

porwaniem z motyką na słońce. Dlatego na początku warto zintegrować opcje

obsługi, ponieważ pracownicy, którzy będą jej potrzebować najbardziej

śledzenia z operacjami wewnętrznymi, a następnie stopniowo rozszerzać je w

(czyli wewnętrzni menedżerowie ds. kontroli jakości), generalnie rzadko

górę i w dół łańcucha dostaw.

korzystają z systemów ERP – a muszą być w stanie szybko przeszukiwać

Przejrzystość oraz identyfikowalność w łańcuchu dostaw powinny być częścią
szeroko zakrojonych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa żywności – a nie tylko
celem samym w sobie. Taki poziom zaangażowania nie tylko zwiększy szanse na

bazę danych. Prosty interfejs z wizualizacją linii śledzenia ułatwi sprawne
znalezienie przyczyny.
2. Ustalenie, które dane wymagają śledzenia – kompletny system łączy

dokonanie postępów, ale też będzie dowodem na to, że firma traktuje opcje

opcje zbierania danych oraz unikalne identyfikatory ułatwiające śledzenie

śledzenia określonych partii jako integralną część bezpieczeństwa produktów.

produktów; wszystkie te dane można udostępniać i analizować. Ustal, jak

Każdy, od kadry kierowniczej po pracowników produkcji, powinien zostać

bardzo precyzyjne powinny być dane. Dane można śledzić na poziomie

odpowiednio przeszkolony i zaangażowany w ten proces.

ogólnym: na przykład wyszukując załadunek jednej ciężarówki jako jedną
partię, ale też bardziej szczegółowym: sprawdzając dzień i godzinę

Identyfikowalność w łańcuchu dostaw to pierwszy krok do przemysłu 4.0. Oto,
jak rozpocząć:

dostawy świeżych składników. Jeśli producent oferuje produkty
organiczne, niezawierające GMO lub z mięsa bądź jaj drobiu z wolnego
wybiegu, może nawet zdecydować się na śledzenie składników na
poziomie gospodarstwa.
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3. Gotowość zwinnego wycofania produktów – przepisy dotyczące

4. Wyprzedzać ryzyko o krok – nawet po wdrożeniu systemów i procesów

bezpieczeństwa żywności zmieniają się na tyle często, że ważna jest

śledzenia organizacje nie powinny uznawać, że zrobiły już wszystko i

zdolność szybkiego dostosowania procesów. Regulacje coraz częściej

pozostaje im czekać na rozwój wypadków. Zamiast tego powinny

narzucają ramy czasowe wycofania żywności, dlatego producenci muszą

przydzielać pracownikom konkretne role i przeprowadzać „ćwiczenia

udowodnić, że są w stanie znaleźć wszystkie potencjalnie skażone

przeciwpożarowe”. Dzięki temu, gdy faktycznie wystąpi problem z

produkty i usunąć je z łańcucha dostaw w wyznaczonym terminie. W tym

bezpieczeństwem żywności, organizacja będzie znacznie lepiej

czasie należy zidentyfikować pochodzenie surowców i opakowań, sposób

przygotowana do wycofania produktu i zminimalizowania konsekwencji.

ich przetworzenia oraz użycia surowców, a także miejsca, do których
wysłano gotowe produkty.

Nie ma zrównoważonych dostaw żywności bez sprawnego łańcucha dostaw.
Identyfikowalność powinna zostać rozszerzona na cały łańcuch dostaw – o wiele
łatwiej zarządzać bezpieczeństwem i jakością produktów, gdy każdy partner w
łańcuchu dostaw jest w stanie zidentyfikować bezpośrednie źródło i
bezpośredniego odbiorcę danego elementu.
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Wnioski

Wielu producentów wkroczyło już na terytorium przemysłu 4.0. Elementami
składowymi tej wizji są przejrzystość oraz identyfikowalność łańcucha dostaw,

Globalna populacja gwałtownie rośnie. Postępujące zmiany klimatu stanowią

zarządzanie aktywami i internet rzeczy. Nowy paradygmat nie wymaga

coraz większe ryzyko dla ciągłości produkcji, a jednocześnie marnuje się jedna

podejścia „wszystko albo nic”. Wystarczy uaktualnić jeden segment, aby

trzecia żywności na całym świecie. Konsumenci chcą otrzymać coraz więcej

zadziałał on jak katalizator ewolucji i popchnął zakłady produkcyjne oraz firmy

informacji o jedzeniu, które kupują. Dlatego właśnie niezbędna jest

w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Od tego momentu możliwości

transformacja łańcucha dostaw żywności i napojów. Takiej zmiany nie da się

są nieograniczone.

jednak dokonać z dnia na dzień. Zamiast tego dążymy do niej małymi krokami.
Technologie przemysłu 4.0 otwierają przed sektorem produkcji żywności i
napojów zupełnie nowe możliwości: pomagają zwiększać wydajność, poprawiać
bezpieczeństwo, minimalizować marnowanie żywności i zasobów, a także
zapewniać pełną przejrzystość łańcucha dostaw, od rolnika do konsumenta.
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