
 mówi jednym cyfrowym 
językiem w biznesie mody 



 

W łańcuchach dostaw firmy odzieżowe są wzajemnie 

zależne. 

Pełny potencjał komunikacji cyfrowej może zostać jedynie 

zrealizowany z efektywnie zredukowanym czasem 

wprowadzenia na rynek jeśli wszyscy biznesowi partnerzy 

są cyfrowo zintegrowani.

Dostawcy IT oferujący zgodne rozwiązania eBIZ 

posiadają konkurencyjną przewagę ponieważ mogą oni 

lepiej obsługiwać swoich klientów w modzie.



 

Komunikacja jest modna

Wspólny język bez granic (i różne systemy IT)

Co to jest eBIZ?
eBIZ jest europejską publiczno-prywatną inicjatywą realizującą użycie i większą interoperacyjność komunikacji 
cyfrowej (e-Biznes) pomiędzy firmami z branży mody.

Od 2008 roku eBIZ obsługuje rzeczywiste wykorzystanie e-Biznesu przez firmy odzieżowe i harmonizuje cyfrowy 
język procedur poprzez kluczowy wynik: Architektura Referencyjna eBIZ.

Inicjatywa eBIZ rozwija się w czasie aby pomagać firmom wyrobów włókienniczych, odzieżowych oraz obuwniczych 
podążać w lepszą cyfrową integrację zarówno z dużymi, jak i z małymi oraz średnimi przedsiębiorstwami. 

Dlaczego język standardowy?

E-Biznes jest oparty na cyfrowej wymianie danych 
i dokumentów elektronicznych (jak zleceń) między 
firmami.

Zastosowanie różnych, niezgodnych cyfrowych języków 
jest kosztowną komunikacyjną barierą dla firm. 

Każda firma, która przyjmuje ujednolicony cyfrowy 
język oraz wspólne procedury znacznie korzysta na 
redukcji kosztów, bez błędów i oszczędzając czas. 

Porównując z niezgodnością formatów danych, 
standardowy język ułatwia tworzenie nowych wymian 
danych z nowymi klientami lub dostawcami i zmniejsza 
koszty utrzymania zapewniające elastyczność w czasie. 

Standardowy język dla przedsiębiorstw nie 
wymieniających jeszcze danych cyfrowo (np. za pomocą 
faksu) oznacza obniżenie początkowych kosztów 
e-Biznesu i zabezpieczenie inwestycji. 

Standardowa Architektura Referencyjna tworzy jeden 
język umożliwiający cięcie kosztów  wyższą wydajność.

Co to jest 
Architektura Referencyjna?

Architektura Referencyjna to przewodnik. Jest 
to technicznie prowadzony dokument oparty na 
zasobach internetowych oraz narzędziu sprawdzania 
zgodności.

Architektura określa uzgodnione specyfikacje: 
biznesowych modeli, biznesowych procesów, modeli 
danych, identyfikacji i klasyfikacji produktu oraz 
protokołów komunikacyjnych. 

Jest bezpłatne i dostępne on-line. Jest używane 
przez specjalistów IT do tworzenia nowych połączeń 
e-Biznesu lub do aktualizacji tych już używanych przez 
firmy odzieżowe.

Od czerwca 2013 roku Architektura jest oficjalnym 
dokumentem (CWA) opublikowanym przez CEN, 
Europejski Komitet Normalizacyjny.

speaking one digital language 
in fashion business 
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Używanie eBIZ

Typowe 
przyjęcie eBIZ

Skuteczna wymiana informacji z dostawcami 
i klientami jest kluczowym elementem sukcesu.

Do połowy 2013 roku ponad 200 firm z całej Europy skorzystało z eBIZ. 
Firmy wybierają używanie i promowanie eBIZ ponieważ:

Firmy mogą sprawdzić ich zgodność poprzez wysłanie wiadomości tekstowych 
do on-line eBIZ narzędzia sprawdzenia zgodności. 

Wsparcie, sprawy biznesowe oraz dokumenty techniczne są dostępne na stronie 
internetowejeBIZ.

Dwa lub więcej przedsiębiorstw 
określa informacje, które chcą 

udostępnić, na przykład zamawianie 
towarów, planowanie dostaw, 

wysyłkę dostawy itd. 

Usługodawcy IT i inni specjaliści 
mogą wspierać i oceniać potrzeby 

informacyjne firm.

1
Dostawca IT lub menedżer 

IT firmy odzieżowej konsultują 
Architekturę Referencyjną eBIZ, 

wybierają odpowiednie specyfikacje 
wśród ponad 200 dostępnych i w 

końcu uaktualniają systemy 
informacyjne. 

2

Jest zaprojektowane 

dla biznesowych 

potrzeb tekstyliów, 

odzieży oraz obuwia.

Pomaga firmom 

odzieżowym używać 

danych i dostawcom IT 

w rozwoju i realizacji. 

Znacznie upraszcza procedury, usuwając błędy w ręcznym wprowadzaniu danych. 

Zapewnia duze 
oszczednosci 

w utrzymaniu i 
aktualizacji ERP.

Zmniejsza składniki 
kosztu pracy 

w zarządzaniu 
zamówieniami.

Jest ogólnie 

dostępne i może być 

wykorzystywane bez 

opłat przez każdego 

operatora IT pracującego 

w modzie. 

Zostalo przetestowane i jest stosowane od wielu lat zarowno przez  duze przedsiebiorstwa modowe jak i przez male i srednie firmy z tego sektora.

Może być używane 

stopniowo w łańcuchu 

wartości, zaczynając od 

podstawowych wymian       

i późniejszego 

rozszerzania.

Może ono obsługiwać publiczne 

współfinansowania, zwłaszcza 

w przypadku funduszy, 

które pomagają małym i 

średnim przedsiębiorstwom w 

wykorzystaniu IT.

Ewoluowało ono w oparciu o potrzeby branży mody.

Jest koordynowane i technicznie zarządzane przez technologie niezależnych organizacji Euratex i ENEA.



Przypadki biznesowe

Efektywność i koszty eBIZ
Dzięki rozwiązaniu opartemu o eBIZ Clothing Company IN.CO. Grupa Zegna zredukowała o 60 % koszty zarządzania 
zamówieniami i używa ich do zamawiania ponad 70 % wełny, tkanin bawełnianych i przędzy.

W rzeczywistym biznesowym przypadku średniej wielkości firma odzieżowa:

- zredukowała koszt czasu przetwarzania z 205,000 do 74,800 Euro rocznie; z 646 do 230 roboczodni;

- zatarła błędy w zarządzaniu zamówieniami: od 15 % w zakresie pomiędzy 1 % a 0 %;

- poprawiła czas reakcji rzędu o 10 – 15 % zleceń sezonowych i 1 - 2 dni dla szybkich zamówień.

eBIZ optymalizuje planowanie z podwykonawcami
Przez eBIZ firma Cariaggi, która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości przędzy wyeliminowała użycie faksu 
i ograniczyła korzystanie z telefonów i poczty elektronicznej w wymaganych zmianach w planowanej produkcji z 
podwykonawcami o 95 %.
Dzięki eBiz firma Cariaggi wyeliminowała także błędy transkrypcji danych i zmniejszyła opóźnienia w dostawach o 95%, 
a także zwiększyła wydajność o około 25% w zakresie zarządzania i planowania produkcji.
Każdego roku Cariaggi wymienia 26.000 eBIZ komunikatów zgodności.

Elastyczność eBIZ: używanie tylko tego, co jest potrzebne
Z eBiz Grupa Albini wykorzystuje ten sam standard z kilkoma różnymi klientami. Po otrzymaniu nowych próśb od 
klientów przędzalnia bawełny może szybko aktywować nowe usługi integracyjne poprzez niewielki wysiłek pracowników 

działu handlowego.

eBIZ jak używa go IT   
Dostawca rozwiązań IT Schaeffer Productique pozwoliło eBiz na kompatybilną wymianę danych z około 76 francuskimi 
firmami i innymi firmami europejskimi w ramach francuskiego programu ECOLTEX. Schaeffer Productique samodzielnie 

znalazł i wdrożył odpowiednie specyfikacje eBiz.

eBIZ przyspiesza logistyczne
Firma Loro Piana używa eBiz aby komunikować się z podwykonawcami, zmniejszając wysiłek zarządzania do 
przetwarzania informacji zwrotnej. Ze swojej strony podwykonawcy są w stanie lepiej planować swoją działalność, by 

znacznie poprawić czas przetwarzania materiałów i zmniejszyć liczbę błędów.

eBIZ w obuwiu
UNISA produkuje ponad milion par obuwia rocznie, z których większość sprzedawana jest    w Europie, nabywając 
najważniejsze surowce od włoskich, hiszpańskich oraz indyjskich dostawców. Wymiana danych przez eBiz ewoluowała na 
przestrzeni lat i obecnie stanowi główny punkt wyjścia dla zleceń z ponad 25.000 wiadomości wymienianych corocznie. 
Główne korzyści, które są wskazywane to: zwiększenie wydajności, zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zmniejszenie 
błędów. 



Przypadki biznesowe

eBIZ bez granic
Belgijska marka Bivolino, specjalizująca się w koszulach i niestandardowych produktach, używała eBiz w projekcie 
CoreNet do stworzenia nowych metod inżynierii dla procesów produkcyjnych do dostosowanych produktów. Bivolino 
komunikuje się poprzez eBiz  z włoskim dostawcą dzianin. Jeden język w całej Europie.

eBIZ rozwija się w sprzedaży detalicznej 
Firma odzieżowa z Wielkiej Brytanii UK IT Company, i.poziom oprogramowanie, uważa, że eBiz pomoże w harmonizacji 
przesyłanych danych i protokołów w europejskim przemyśle mody. Firma ta rozszerza swoją podstawową działalność 

modową na Europę kontynentalną i eBiz pomoże kontynuować szybką i efektywną integrację marek i hostów.

eBIZ w szybkich aktualizacjach IT 
eBiz jest łatwy w użyciu dla specjalistów IT. Software House Domina zabiera średnio tylko jeden dzień, aby umożliwić 
firmie ERP wysłać lub odebrać nowy typ zgodnego dokumentu eBIZ (zamówienia, wysyłki, porady ...).
Po wprowadzeniu, eBIZ może być stosowany z innym dostawcą nowego zgodnego eBIZ lub z innym klientem.

eBIZ i RFID    
Edycja Referencyjnej Architektury eBIZ z 2013 ma nową sekcję poświęconą wykorzystaniu technologii RFID.

Użycie RFID optymalizuje logistykę (zbieranie, odbieranie towaru itp.) i jej równoległe przyjęcie z eBiz poprawia typowe 
korzyści RFID w rzeczywistym czasie danych, umożliwiając tym samym wymianę informacji z partnerami biznesowymi. 

Dalsze zastosowania, które mogą być obsługiwane przez eBiz to m.in.: śledzenie, walka z podrabianiem i nieautoryzowane 
kanały dystrybucji.

Uwaga - powyższe przypadki biznesowe są oparte 
na informacji publicznej. Szczegóły i dalsze informacje 

są dostępne na stronie internetowej eBiz.

www.ebiz-tcf.eu



Tło i podziękowania

CEN eBIZ Workshop 

eBiz została zapoczątkowana w 2008 roku przez Komisję Europejską, Euratex oraz ENEA, we współpracy z CEC. 
Pierwszy pilot, faza inicjatywy eBiz określiła wspólny elektroniczny język dla łatwiejszego korzystania z e-biznesu 
przez firmy mody, a zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa. Ponad 150 europejskich firm testowało Architekturę 
Referencyjną eBiz w latach 2008-2010.

Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej, w latach 2012-2013 eBiz przeżywa drugą fazę i 
znacząco rośnie podczas warsztatów eBIZ CEN, które dostarczają:

 
54 organizacje z 10 krajów europejskich zebrane w międzynarodowej grupie roboczej 

ustanowionej przez CEN eBiz Workshop składającej się z 74 uczestników z dostawców 
IT dla mody (48%), doradztwa naukowego (28%) i przemysłu mody (25%).

 Porozumienie Warsztatowe CEN (CWA) reprezentowane przez nową wersję 
Referencyjnej Architektury eBiz dla interoperacyjności e-biznesu i wzbogacone 
poprzednią wersją na: RFID, modelach biznesowych, przędzach danych technicznych, 
itp.

  9 publicznych doraźnych spotkań pokazujących masę użytkowników eBiz w całej 
Europie, szacowanych na ponad 300 firm, a oznakowanych ponownie zaletami 
wspólnego języka interoperacyjnego dla branży mody. 



Więcej informacji:

www.ebiz-tcf.eu

Contactez: 
EURATEX

Confédération EuropéEnnE du tExtilE Et dE l’HabillEmEnt

(Europejska Odzież i Konfederacja Tekstylna)

mauro.scalia@euratex.eu


