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Pomocne narzędzia
technologicznych zdobyczy
Pandemia wymusiła duże tempo zmian w logistycznych łańcuchach dostaw, które z natury
rzeczy przygotowane są do wyzwań organizacyjnych. Branża logistyczna, chociaż mocno
ograniczana ustawowymi zakazami, zapewniała ciągłość dostaw i obsługę logistyczną
podmiotom gospodarczym. Pośród ograniczeń
związanych z epidemią uruchomiono procesy
automatyzacji i robotyzacji wielu obszarów
operacyjnych.
Maszyny przejmują coraz więcej zadań, są
powtarzalne, pracują nieprzerwanie w tym
samym rytmie i co najważniejsze – są odporne na wirusy. Sztuczna inteligencja, roboty
i automatyzacja procesów wykorzystywane
w obsłudze logistycznej wyznaczają kierunki
rozwoju łańcuchów dostaw.
W Logistycznych Markach 2021 prezentujemy firmy obsługujące procesy logistyczne
i wykorzystujące narzędzia Przemysłu 4.0 dla
lepszej jakości i komplementarności usług.
Czołowe przedsiębiorstwa skoncentrowane na dopasowywaniu swoich produktów do
zmieniających się potrzeb klientów sięgają po
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rozwiązania gwarantujące bezpieczeństwo
procesów i dające przewagę konkurencyjną
na rynku.
Automatyzacja i robotyzacja w naturalny
sposób wspierają obsługę łańcuchów dostaw, czyniąc je odpornymi na pandemiczne
obostrzenia serwowane przez rządzących na
całym świecie. Zmian tych nie da się już zatrzymać, co potwierdzają prezentowane w naszej
publikacji firmy, które ukazują cały pakiet rozwiązań wspomagających procesy.
Logistyka zmienia się na naszych oczach,
cyfryzacja sprawia, że obsługa łańcuchów dostaw staje się bardziej przejrzysta i pozwala
śledzić dostawy w czasie rzeczywistym. Produkty sztucznej inteligencji już nas nie zaskakują, oswajamy się ze zdobyczami techniki,
czyniąc z nich pomocne narzędzia.
Zapraszam do ciekawej lektury Logistycznych
Marek 2021.
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E-logistyka usprawnia
operacje magazynowe
Dachser
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Rozwój technologii i digitalizacja spowodowały ogromny wzrost ilości
gromadzonych danych. Według szacunków wolumen danych wytworzonych na całym świecie w 2021 roku ma przekroczyć poziom 60
zettabajtów (bilionów gigabajtów)1. Coraz większy w tym udział mają
procesy logistyczne. Przetwarzanie oraz wykorzystywanie danych
odgrywa coraz większą rolę w organizacji gospodarki magazynowej
i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

1 – https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/wielki-wybuch-danych/

5

Usługi oparte o skuteczne i inteligentne rozwiązania informatyczne to podstawa nowoczesnej logistyki. Technologie takie jak GPS,
identyfikacja radiowa (RFID) czy elektroniczna
wymiana danych (EDI) pomagają zwiększyć
wydajność, wyeliminować błędy, a tym samym
zredukować koszty. Zaawansowane systemy informatyczne umożliwiają kontrolowanie
poszczególnych procesów – od przyjęcia towarów, przez kompletację zamówień, po ich
wysyłkę.

syłanie danych ze wszystkich połączonych
systemów zgodnie z zasadami integralności
i poufności danych oraz GDPR. Bogate portfolio
usług API umożliwia klientom dostęp w czasie
rzeczywistym z poziomu własnych systemów
ERP do danych logistycznych – lokalizacji przesyłek lub aktualnych stanów magazynowych.
Klient sam decyduje o poziomie integracji, od
korzystania z platformy DACHSER eLogistics
po w pełni zintegrowaną wymianę danych za
pośrednictwem EDI lub API.

I N T E G R A C J A DA N YC H
I SYS T E M Ó W

OPTYMALIZACJA
PROCESÓW
M A G A Z Y N O W YC H

Rejestracja i przetwarzanie danych z różnych
źródeł – czujników, skanerów oraz serwerów
– wymaga systemów umożliwiających płynną
wymianę informacji. Na przykład DACHSER
dysponuje globalną, w pełni zintegrowaną infrastrukturą systemową opartą o trzy autorskie platformy informatyczne: WMS Mikado do
zarządzania procesami magazynowymi, TMS
Domino do zarządzania transportem drogowym oraz TMS Othello do zarządzania transportem morskim i lotniczym. Centralna platforma B2B EDI odpowiada za płynny, szybki
i niezawodny przepływ informacji pomiędzy
partnerami biznesowymi a DACHSER. Jej zadaniem jest zbieranie, konwertowanie i prze-

Nowe technologie i platformy typu WMS
w znacznym stopniu usprawniają operacje
magazynowe. Pomagają w lokalizacji artykułów, kontrolowaniu zapasów, inwentaryzacji,
automatyzacji czynności związanych z załadunkiem i rozładunkiem oraz obsługą zwrotów. Platforma DACHSER Mikado umożliwia
kontrolowanie numerów partii, śledzenie numerów seryjnych, strategii wydań (FIFO, FEFO
itd.), czy sugerowanie odpowiednich opakowań do pobieranego towaru przed rozpoczęciem kompletacji zlecenia. Wspiera również
wysyłkę towarów – etykiety drukowane są
bezpośrednio z systemu, a dane dotyczące

LOGISTYCZNE MARKI 2021
Łukasz Skroński, DACHSER Polska • Fot. DACHSER
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przesyłek trafiają bezpośrednio do
TMS. System dostępny jest także na
urządzeniach przenośnych, takich
jak skaner, w który wyposażony jest
każdy magazynier. Jego obsługa jest
intuicyjna i nie przysparza żadnych
trudności, co przekłada się na większy komfort pracy. Ponadto system
jest zintegrowany z całym procesem transportowym, a dzięki jednolitym standardom na całym świecie
zapewnia jednakowy dostęp do jakościowej informacji niezależnie od
kraju wysyłki.
„Cyfryzacja i automatyzacja operacji magazynowych nabierają tempa. Wiele innowacyjnych rozwiązań
odciążających pracowników w pracach związanych z magazynowaniem lub wydawaniem towarów już zostało
wdrożonych, np. półautomatyczne systemy
kompletacji zamówień pick by voice i pick by light
czy multipicking umożliwiający realizację kilku
zleceń jednocześnie. Dzięki wysokiej jakości
bazom danych projektujemy ścieżki kompletacji i podział towarów na kategorie. Ponadto
we wszystkich lokalizacjach dane, takie jak
stan zapasów w magazynie, status zlecenia

„Cyfryzacja i automatyzacja
operacji magazynowych nabierają
tempa. Wiele innowacyjnych
rozwiązań odciążających
pracowników w pracach
związanych z magazynowaniem
lub wydawaniem towarów
już zostało wdrożonych, np.
półautomatyczne systemy
kompletacji zamówień”.
Łukasz Skroński, konsultant ds. logistyki kontraktowej DACHSER Polska

czy przewidywany czas dostawy mogą być
aktualizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym. Klient ma możliwość śledzenia konkretnej przesyłki, która opuściła nasz magazyn
na podstawie jej numeru. Dane identyfikacyjne, numery referencyjne czy dane odbiorcy do
awizacji są transferowane z WMS do TMS. To
duże ułatwienie zarówno dla menedżerów,
jak i klientów, którzy mają podgląd przesyłki

LOGISTYCZNE MARKI 2021
Fot. DACHSER
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na każdym etapie łańcucha dostaw” – powiedział Łukasz Skroński, konsultant ds. logistyki
kontraktowej DACHSER Polska.

S Z Y B S Z A K O M P L E TA C J A
ZAMÓWIEŃ

LOGISTYCZNE MARKI 2021

Jednym z usprawnień procesu kompletacji
zamówień w wybranych magazynach sieci DACHSER jest współpracująca z system
Mikado technologia głosowa Pick-by-Voice.
To rozwiązanie jest szczególnie skuteczne
przy realizacji zamówień skomplikowanych,
o dużym stopniu rozdrobnienia oraz w multipickingu, czyli kompletacji kilku zamówień
jednocześnie. Pracownik wyposażony w zestaw słuchawkowy – słuchawki i mikrofon –
otrzymuje od systemu zoptymalizowaną listę
punktów i towarów do pobrania, według której
jest prowadzony po magazynie. Głosowo jest
kierowany w odpowiednie miejsce magazynu
oraz otrzymuje informację o lokalizacji i wymaganej w zamówieniu liczbie produktów. Magazynier potwierdza do mikrofonu wykonanie
każdego z kroków, podając cyfry kontrolne
z kodów lokalizacji, kodów produktowych lub
kodów SSCC. Każdy pojedynczy etap kompletacji jest weryfikowany przez system, łącznie

z informacją o ilości produktów pozostałych po
kompletacji w danej lokalizacji.

BEZPIECZEŃSTWO NA
NAJWYŻSZYM POZIOMIE

Cyfryzacja procesów logistycznych stawia
coraz to nowe wyzwania w zakresie ochrony
danych. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji wymaga ciągłych inwestycji i nakładów
pracy. Potwierdzeniem najwyższych światowych standardów w tym zakresie jest norma
ISO 27001. Treść certyfikatu obejmuje takie
aspekty jak metody ochrony antywirusowej,
zabezpieczenia przed spamem, bezpieczeństwo aplikacji internetowych, zarządzanie kryzysowe i aspekty organizacyjne obejmujące
kontrolę dostępu, zasady zachowania poufności odnoszące się do zewnętrznych dostawców usług i konsultantów oraz instrukcje dla
użytkowników.
„Ochrona danych jest dla DACHSER najwyższym priorytetem. Byliśmy jednym z pierwszych operatorów logistycznych certyfikowanych zgodnie z normą ISO 27001. Globalnie
ujednolicone struktury informatyczne oraz
standaryzacja procesów na poziomie centralnym i lokalnym to kluczowe aspekty ochro-
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ny danych w naszych systemach.
Ponadto korzystamy z własnych
centrów danych, a nad bezpieczeństwem systemów i aplikacji czuwa
zespół specjalistów IT. Dodatkowo
dzięki regularnym backupom i cotygodniowym aktualizacjom mamy
pewność, że wszystkie oddziały DACHSER spełniają najwyższe
standardy bezpieczeństwa danych”
– podkreślił Łukasz Skroński.

TECHNOLOGIE
P R Z YS Z Ł O Ś C I

DACHSER prowadzi prace badawczo-rozwojowe w obszarze internetu rzeczy, sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego czy Data
Science. Eksperci nieustannie pracują nad wykorzystaniem wszystkich rodzajów informacji uzyskiwanych z łańcuchów dostaw w celu usprawniania
procesów i usług. Wiążą się z tym takie zagadnienia, jak np. analityka predykcyjna (metoda
prognozowania), służąca poprawie planowania
ilościowego i wydajnościowego, czy też wykorzystanie rozpoznawania obrazów i tekstu
m.in. na potrzeby śledzenia lokalizacji. Podstawową technologią do zastosowania w tym
obszarze jest uczenie maszynowe, które wykorzystuje zaawansowane, samouczące się
systemy do doskonalenia prowadzonych działań na podstawie analizy danych. Dzięki temu
łańcuchy dostaw będą mogły być obsługiwane
tak efektywnie, jak to tylko możliwe.

DACHSER prowadzi prace
badawczo-rozwojowe
w obszarze internetu rzeczy,
sztucznej inteligencji i uczenia
maszynowego czy Data
Science. Eksperci nieustannie
pracują nad wykorzystaniem
wszystkich rodzajów informacji
uzyskiwanych z łańcuchów
dostaw w celu usprawniania
procesów i usług, stosując m.in.
analitykę predykcyjną lub metody
rozpoznawania obrazów i tekstu.

dajnym magazynowaniem, usługami dodanymi dopasowanymi do klienta oraz indywidualnym doradztwem. DACHSER dysponuje
obecnie w Polsce 25 tysiącami metrów kwadratowych powierzchni przeładunkowej oraz
prawie 33 tysiącami metrów kwadratowych
wysokiej jakości magazynów z blisko 42 tys.
miejsc paletowych do obsługi logistyki kontraktowej – w Gdańsku, Poznaniu Warszawie, Wrocławiu i Sosnowcu.

LOGISTYCZNE MARKI 2021

DOSKONAŁOŚĆ
O P E R A C YJ N A

Pomimo postępującej digitalizacji podstawą usług logistycznych niezmiennie pozostaje fizyczny przepływ towarów. Do
tego, aby towary dotarły w dane
miejsce na czas, potrzebna jest
doskonałość operacyjna. Dlatego DACHSER Contract Logistics
łączy usługi globalnej sieci transportowej obejmującej transport
drogowy, lotniczy i morski z wyFot. DACHSER
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Fot. DB Schenker

Przyszłość pod znakiem
technologii
DB Schenker
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Nowoczesne rozwiązania stanowią olbrzymie wsparcie dla branży
TSL. Innowacyjne technologie optymalizują procesy. W czasie pandemii wiele przedsiębiorstw przyspieszyło decyzje o implementacji
cyfrowych rozwiązań.

Zainteresowanie najnowszymi technologiami rośnie. Sprzyja temu sytuacja wywołana
pandemią. Niektóre organizacje w odpowiedzi
na COVID-19 podejmują decyzje o zmianach
systemów pracy i modeli biznesowych. Automatyzacja może pomóc im w utrzymaniu
podstawowych usług, np. w sytuacji niedoboru
pracowników.

Jak wynika z raportu firmy Deloitte „Inteligentna Automatyzacja 2020”, rynek zautomatyzowanych technologii rośnie w tempie 40,6 proc. rocznie. Według szacunków
ten obszar do 2027 roku może osiągnąć
wartość 25,66 miliardów dolarów. Przedsiębiorstwa są w coraz większym stopniu
zainteresowane m.in. zrobotyzowaną automa-
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tyzacją procesów biznesowych (robotic process
automation, RPA).1
Dwie trzecie respondentów badania Deloitte
zadeklarowało, że wykorzystali automatyzację
do złagodzenia skutków pandemii. Dla jednej
trzeciej był to czas przyspieszenia inwestycji w rozwiązania związane z automatyzacją
w chmurze.
DB Schenker chętnie inwestuje w nowe
technologie, by np. zabezpieczyć operacje.
Operator, jako jedna z pierwszych firm na rynku, jeszcze przed COVID-19, zdecydował się
przejść do chmury. Opłaciło się. Kiedy wybuchła pandemia bez problemu, niemal z dnia na
dzień, kilkuset pracowników w Polsce i ponad
30 000 na świecie rozpoczęło pracę w systemie home office. W krótkim czasie sprostano
rosnącemu zapotrzebowaniu pracowników na
zdalny, bezpieczny dostęp do aplikacji. Z tego
rozwiązania korzysta prawie 700 pracowników firmy w Polsce, a także ponad 200-osobowy zespół DB Schenker Technology Center
Warsaw.
Ciekawym rozwiązaniem jest VoloDrone.
Operator logistyczny wraz z partnerem biznesowym prowadzi testy nad dronem do
transportu ciężkich towarów. W grę wchodzą
przesyłki nawet do 200 kilogramów i zasięg
do 40 kilometrów. Drony ułatwią dostawy
do trudno dostępnych miejsc albo umożliwią
szybki transport krytycznych przesyłek, np.
leków do szpitali.

I N N O WA C J E
W M AG A Z Y N A C H

LOGISTYCZNE MARKI 2021

Jednym z czynników przemawiających za automatyzacją w magazynach, które pokazała
pandemia, jest ograniczenie wpływu ryzyka
związanego z brakiem pracowników pod kątem ciągłości działania firmy. Ale generalnie
chodzi o odciążenie ludzi. Dzięki nowym technologiom pracownicy nie muszą wykonywać
żmudnych, powtarzalnych czynności, np. etykietowania – mogą natomiast realizować bardziej kreatywne operacje.
– Choć obecnie możemy zautomatyzować
przeróżne działania, warto jednak pamiętać,

że nie zawsze się to sprawdzi – np. tworzenie
display’ów sklepowych, zestawów czy pozycjonowanie towarów wymaga zaangażowania
ludzi i trudno te procesy zrobotyzować. Zupełnie inaczej jest w przypadku operacji pickingowych, powtarzalnych procesów – dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii
przedsiębiorstwo osiągnie korzyści finansowe
– wyjaśnia Mariusz Jaromin, Business Development Manager w DB Schenker.
W DB Schenker procesy związane z kompletacją ułatwiają obecnie m.in. rozwiązania
typu „Goods to Man” (automatyczna realizacja
zamówień), AGV (samojezdne wózki transportowe), AutoStore (system składowania i kompletacji) czy Shuttle Rack (towary umieszczone
w kuwetach lub kartonach dostarczane są do
stacji kompletacyjnych).
W niektórych centrach logistycznych operator automatyzuje procesy transportu towarów
na linie produkcyjne. Asortyment, najczęściej
z branży automotive, trafia do odpowiedniego
wózka, który porusza się po magazynie po
specjalnych torach. Innym testowanym przez
DB Schenker rozwiązaniem jest inwentaryzacja towarów w magazynach za pomocą dronów. Asortyment zostaje oznaczony specjalnymi kodami lub metkami RFID (identyfikacja
za pomocą fal radiowych), by umożliwić weryfikację danych. Dla zapewnienia bezpieczeństwa drony poruszają się w obiektach nocą.
DB Schenker w Polsce, wszędzie tam,
gdzie jest to uzasadnione, proponuje klientom elementy automatyzacji procesów magazynowych. – W poszukiwaniu innowacji
testujemy szereg nowych narzędzi, np.: urządzenie wymiarujące i ważące CubiScan czy
urządzenie składające kartony (Carton Erector) – mówi Mariusz Jaromin. – W przypadku
operacji masowych dla jednego z klientów
przygotowaliśmy automatyczną linię do etykietowania i paletyzacji towarów. Stosujemy
także nowoczesną technologię, by usprawnić
proces obsługi produktów dla klienta z branży automotive – stworzyliśmy automatyczną
linię do oznaczania laserowego na towarach
– dodaje.

1 – https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/technology/articles/raport-Inteligentna-Automatyzacja-2020.html
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Towar w transporcie na paletach NDHP • Fot. NDHP

Outsourcing usług
gospodarki paletowej
Beata Gorzelak, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju
NDHP Polska Sp. z o.o.
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Zarządzanie przedsiębiorstwem polega na ciągłym poszukiwaniu
nowych, innowacyjnych rozwiązań zarządzania, które podnoszą efektywność i konkurencyjność na rynku. Niewątpliwie takim racjonalnym
rozwiązaniem jest outsourcing usług gospodarki paletowej. Zachodzące zmiany wymuszają na organizacjach nowoczesne podejście do
zarządzania i dostosowanie swoich strategii do nowych warunków.

W dobie szybkiego rozwoju trwa walka o klienta. Powstaje wiele metod zarządzania przedsiębiorstwem, jednak podstawą każdej z nich

jest zarówno przetrwanie na tak wymagającym rynku, jak i rozwój oraz wprowadzanie
innowacji.
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Każde przedsiębiorstwo posiada główny
obszar kompetencji. Jedne firmy mają większe kompetencje i są dojrzalsze od innych, co
czyni je liderem danej branży. Dzięki ogromnej
wiedzy dostawcy w określonej dziedzinie klient
może przeprojektować procesy biznesowe, tak
aby zdobyć przewagę nad konkurencją. Wzrost
znaczenia transferu wiedzy to najważniejsza
zmiana w ostatnich latach, co potwierdza rozwój outsourcingu. Klienci poszukują nie tylko
korzyści skali, ale także partnerów biznesowych, którzy pomogą im w działaniach strategicznych, zapewniając wiedzę i kompetencje
dostępne tylko na zewnątrz.
W koncepcji outsourcingu najważniejszą rolę
odgrywa obniżanie kosztów. Mniejsze koszty
mogą stać się źródłem przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.
Firmy głównie koncentrują się na działalności decydującej o ich przewadze konkurencyjnej
i perspektywach rozwojowych. Outsourcing
wykorzystywany jest jako narzędzie optymalizacji działań służących osiągnięciu celów
strategicznych, dlatego też firmy chętnie oddają na zewnątrz obszary takie, jak gospodarka
paletowa, transport, finanse i rachunkowość

LOGISTYCZNE MARKI 2021

czy zarządzanie zasobami ludzkimi. W dłuższej
perspektywie jest to działanie budujące trwałe
relacje partnerskie z innymi podmiotami.
Współczesna logistyka to również dążenie do
generowania wyższej konkurencyjnej wartości
dla odbiorców finalnych. Cel ten jest nieosiągalny albo bardzo trudny do osiągnięcia dla przedsiębiorstwa funkcjonującego samotnie. Integracja procesów logistycznych jest podstawą
efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw.
To jedna z podstawowych strategii logistycznych, która umożliwia sprawniejszą obsługę
rynku przy równoczesnym obniżeniu kosztów
logistycznych. Skupiając się na procesie zarządzania gospodarką paletową, warto wspomnieć, że poza redukcją kosztów operacyjnych
korzystanie z palet w poolu zamkniętym zdecydowanie ogranicza zużycie drewna, zmniejsza ilość przepływów opakowań drewnianych
w łańcuchu dostaw, a także w dużej mierze
obniża emisję dwutlenku węgla do atmosfery.
Mimo że korzyści wynikające ze współpracy
outsourcingowej są uzależnione od wielu czynników związanych z wielkością firmy, branżą,
skalą działania czy też rodzajem działalności,
trzeba zwrócić uwagę, że istnieją pozytywne
strony, które bez względu na powyższe zmienne zazwyczaj występują w przedsiębiorstwie
po wdrożeniu outsourcingu. Można do nich
zaliczyć:
» możliwość koncentracji i rozwoju działań
strategicznych,
» zwiększenie elastyczności funkcjonowania
organizacji,
» skupienie się na kluczowych dla firmy zadaniach, co wpływa na jej wydajność,
» oszczędności – firmy nie muszą inwestować
w pracowników i w technologie,
» redukcję kosztów nawet o 60% dzięki oddaniu niektórych działów ,
» wyższy poziom usług firm outsourcingowych, które specjalizują się w konkretnych
dziedzinach,
» możliwość korzystania z usług ekspertów
o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne,
» korzystanie przez specjalistę skierowanego
do współpracy z przedsiębiorstwem z całej

Plastikowa paleta wystawowa NDHP • Fot. NDHP
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Uproszczony schemat obrotu paletami • Ryc. NDHP

Do zalet outsourcingu
gospodarki paletowej, poza
obniżeniem kosztów, można
zaliczyć przeniesienie ryzyka
i odpowiedzialności za obrót
paletami na firmę zewnętrzną.
wiedzy zgromadzonej w firmie doradczej,
z firmowych baz danych i z porad innych
ekspertów,
» bardziej efektywne wykorzystanie czasu
pracy,
» łatwy dostęp do najnowszych technologii
informatycznych,
» przeniesienie odpowiedzialności za usługi
zgodnie z umową outsourcingową na firmę
outsourcingową.
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Przedsiębiorstwa, analizując powyższe wartości, bardzo często decydują się na wynajem
palet NDHP. Pozwala on ograniczyć koszty
administracyjne usługi, a także koszty obrotu
paletami. Przedsiębiorstwo korzystające z outsourcingu usług gospodarki paletowej nie musi
wysyłać swoich samochodów po odbiór palet,
ponieważ usługa ta wliczona jest w cenę wynajmu.
Decydując się na zlecenie gospodarki paletowej na zewnątrz, należy skupić się na kosztach
takiego rozwiązania. Przy wyliczaniu kosztów
użytkowania palet w firmie poza wartością
zakupionej palety trzeba wliczyć też koszty

weryfikacji i sortowania palet, naprawy i utylizacji palet (a więc przede
wszystkim koszty osób zaangażowanych w codzienny proces obrotu
paletami oraz wydatki na elementy
drewniane i gwoździe), a także szereg
kosztów pośrednich, czyli administrowania paletami (personel), audytów
i szkoleń, składowania palet (plac paletowy lub miejsce pod wiatą/w magazynie) oraz wydatki na inwentaryzację palet.
Nie wolno zapomnieć o kosztach odbioru palet
– pojawiają się zatem wydatki na transport
opakowań od naszych kontrahentów. Analizując ujęcie kosztowe obrotu paletami w systemie wynajmu palet, należy wziąć pod uwagę
praktycznie dwa czynniki: koszty obrotu jednej
palety oraz koszty administracyjne.
Do zalet outsourcingu gospodarki paletowej poza obniżeniem kosztów można zaliczyć
również przeniesienie ryzyka i odpowiedzialności za obrót paletami na firmę zewnętrzną.
W praktyce wygląda to tak, że palety zamówione przez przedsiębiorstwo są wykorzystywane do jego operacji logistycznych do
momentu dostawy towaru do odbiorców, którymi najczęściej są sieci handlowe i hurtownie.
W tym momencie przedsiębiorstwo pozbywa
się problemu dalszego monitorowania palet.
Firma zajmująca się takim outsourcingiem jest
gwarancją ich jakości i legalności.

14

AG Consult

Adres: ul. Mikołaja Reja 9, 05-500 Piaseczno
Numer telefonu: (+48) 22 499 05 86
Numer telefonu (sekretariat): tel. (+48) 22 750 34 57
Adres e-mail: biuro@agc.com.pl
Adres strony internetowej: agconsult.pl

»

»

»

Więcej informacji na stronie agconsult.pl
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HISTORIA ORGANIZACJI
» 2001 – założenie firmy, której celem jest
dostarczanie rozwiązań informatycznych
usprawniających pracę przedsiębiorstw.
» 2004 – nawiązanie współpracy z czołowymi
producentami rozwiązań do automatycznej
identyfikacji na świecie (Datalogic, Honeywell, Toshiba, Zebra). Włączenie do oferty
rozwiązań do zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), magazynem (WMS) oraz zainicjowanie tworzenia własnych rozwiązań
programistycznych.
» 2010 – nawiązanie współpracy z firmą
Accellos (obecnie Körber) – amerykańskim

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : A G C ons u lt

»
USŁUGI
Zakres usług:
» systemy informatyczne do zarządzania gospodarką magazynową (WMS),
» systemy informatyczne do zarządzania
przedsiębiorstwem dla średnich firm (ERP)
wraz z zarządzaniem produkcją i identyfikacją poprzez kody kreskowe, RFID,
» system informatyczny do optymalizacji załadunków i wyznaczania tras,
» oprogramowanie do analiz Business Intelligence (Qlik Sense),
» oprogramowanie projektowane do indywidulanych potrzeb klienta,
» consulting w zakresie logistyki i procesów
magazynowych,
» szeroką gamę urządzeń do znakowania i automatycznej identyfikacji (czytniki, skanery,
terminale mobilne i tablety do zastosowań

przemysłowych, drukarki etykiet, materiały
eksploatacyjne i części zamienne),
sieci bezprzewodowe do zastosowań przemysłowych (pomiary, projekty, instalacje
i konfiguracje),
urządzenia do automatycznego wydruku
i aplikowania etykiet na produktach, opakowaniach, paletach,
urządzenia do automatycznego ważenia i wymiarowania przedmiotów, kartonów, palet.
profesjonalny i kompleksowy serwis.
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producentem oprogramowania do zarządzania łańcuchem dostaw (WMS, 3PL, optymalizacja załadunków i wyznaczanie tras).
» 2011 – poszerzenie oferty o rozwiązania
Business Intelligence firmy Qlik Technology.
» 2020 – wprowadzenie do oferty rozwiązań
do automatycznego ważenie i wymiarowania.
RY N E K D O C E L O W Y
Oferta firmy skierowana jest do firm produkcyjnych, przetwórczych, dystrybucyjnych i handlowych, których potrzeby dotyczą:
1. Szybkiej i bezbłędnej identyfikacja towaru.
2. Zarządzania miejscem składowania.
3. Wyznaczania optymalnych ścieżek kompletacji.
4. Usprawnienia i zautomatyzowania procesów magazynowych oraz wprowadzania
danych.

5. Pełnej kontroli i śledzenia partii (traceability),
dat produkcji i przydatności, numerów serii.
6. Zwiększenia efektowności i kontroli pracy.
7. Mobilności i elastyczności.
WA R T O Ś C I W Y R Ó Ż N I A J Ą C E M A R K Ę
Oferowane rozwiązania charakteryzują się:
» Gotowymi, wbudowanymi mechanizmami
do komunikacji z wieloma systemami ERP.
» Modułową budową zwiększającą elastyczność rozbudowy w przyszłości.
» Szybkim dostępem do danych w czasie rzeczywistym.
» Pełną kontrolą nad pracownikami, towarami, procesami.
» Rozliczaniem kosztów wykonywanych
usług (billing).
» Rozliczanie kosztów wykonywanych usług
(billing).

ZWIĘKSZANIE WYDAJNOŚCI POPRZEZ
A U T O M AT Y Z A C J Ę
(AGV), po w pełni autonomiczne roboty mobilne (AMR).
Oprócz poprawy szybkości
i dokładności operacji, nasze
rozwiązania zrobotyzowane
są również bardzo elastyczne,
co pozwala na dodawanie nowych robotów w miarę wzrostu zapotrzebowania. Dzięki
temu automatyzacja i robotyka magazynowa jest bardzo
ekonomiczna. Można jeszcze
bardziej zmniejszyć całkowite

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA W ZARZĄDZANIU
MAGAZYNEM
Nasze doświadczenie w zarządzaniu magazynem zapewni Państwa organizacji optymalizację

koszty operacyjne i personelu,
wprowadzając roboty AMR,
które działają bez instrukcji,
korzystając z informacji dostarczanych przez wbudowane kamery i czujniki.

wydajności pracy w dzisiejszym bardzo konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Portfolio adaptowanych rozwiązań WMS można dostosować
do konkretnych wymagań biznesowych. Aby
jeszcze bardziej zoptymalizować procesy end-to-end, integrujemy system WMS z systemem

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : A G C ons u lt
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Wyznaczając standardy
w branży logistycznej, firma
Körber dysponuje szeregiem
niezawodnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb najbardziej wymagających klientów. W ramach współpracy
oferujemy sprawdzone i skuteczne rozwiązania z zakresu
robotyki – od informatycznych systemów magazynowych (WMS), przez automatyczne pojazdy sterowane
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ERP i innymi rozwiązaniami łańcucha dostaw,
takimi jak transport czy zarządzanie placem.
K L U C Z O W E K O R Z YŚ C I :
» Elastyczna platforma technologiczna –
Przyszłościowa, elastyczna platforma technologiczna z funkcjami wdrożenia w chmurze, w pełni dostosowana do urządzeń
mobilnych oraz integracji z czujnikami IoT,
robotyką i rozszerzoną rzeczywistością.
» Pełna cyfryzacja magazynu – Możliwość
przechwytywania danych w całym maga-

zynie zapewnia pełną przejrzystość oraz
optymalizuje planowanie i kontrolę operacji
magazynowych.
» Adaptowane rozwiązania – Nasze rozwiązania magazynowe są wysoce adaptowane,
a dodatki zapewniają przyrostową funkcjonalność.
» Kompleksowa funkcjonalność – Integracja
z systemami ERP, systemami zarządzania
transportem i placem oraz innymi uzupełniającymi systemami IT optymalizuje procesy end-to-end.
Fot. AG Consult
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Porównując tradycyjną automatyzację magazynu z zastosowaniem urządzeń mobilnych
względem zastosowania w pełni autonomicznych robotów mobilnych (AMR) dochodzimy
do wniosku, że w znacznym stopniu mogą one
pomóc zwiększyć wydajność i efektywność
pracy w całym łańcuchu dostaw.
Od usprawnienia operacji na podłodze, transportu, po przetwarzanie danych o realizacji zleceń
i generowanie raportów podsumowujących. Rozwiązania ARM
oferują ogromne korzyści w zakresie zwiększenia wydajności pracy,
zmniejszenia kosztów operacyj-

nych oraz skalowalności rozwiązania w zależności od potrzeb i szybkości jego działania.
K L U C Z O W E K O R Z YŚ C I :
» Przystępność i elastyczność – Niskie koszty wejścia na rynek z niewielkim lub żadnym

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : A G C ons u lt

AUTONOMICZNE ROBOTY MOBILNE

Fot. AG Consult
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wpływem na infrastrukturę. Roboty są elastyczne i wszechstronne oraz mogą pełnić
wiele funkcji.
» Łatwa skalowalność – System może rosnąć wraz ze zmieniającymi się potrzebami
biznesowymi, skalować się w górę lub w dół
w zależności od potrzeb, krótko – lub dłu-

goterminowo, często z zerowym czasem
rozruchu.
» Płynna integracja – Urządzenia AMR są
w pełni zintegrowane, dostarczając stały
strumień danych operacyjnych do systemów magazynowych i logistycznych czy
ERP.

A U T O M AT YC Z N E W Y M I A R O WA N I E
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Urządzenie iDimension Plus jest najszybszym
statycznym rozwiązaniem na rynku, jeśli chodzi o wymiarowanie pudełek, opakowań płaskich, worków polietylenowych, kopert i innych.
System wymiarowania automatycznie mierzy paczki i nieregularne
opakowania w czasie nawet do 0,2 sekundy, aby
pomóc określić m.in., czy
opłaty za wysyłkę paczki zostaną ustalone na
podstawie wymiarów, czy
rzeczywistej wagi stosowanej w przesyłkach wychodzących. Pozwala to
ograniczyć koszty i zoptymalizować przychody zapewniając dokładne obliczenia masy i wymiarów
Fot. AG Consult
danego przedmiotu. Wy-

miarowanie produktów ma szczególne znaczenie w magazynach automatycznych oraz wszędzie tam, gdzie potrzebujemy analizować dane
w procesie magazynowania lub transportu.

AUTORSKIE
ROZWIĄZANIA

partii, dat ważności lub produkcji), zleceniach
produkcyjnych i pozwala rejestrować postęp
ich realizacji. Istnieje możliwość generowania
i wyświetlania raportów na ekranach wieloformatowych.

GMag jest autorskim rozwiązaniem AG Consult przeznaczonym do pracy na urządzeniach
mobilnych, komunikującym się z dowolnym
systemem ERP.
W swojej funkcjonalności obsługuje wszystkie procesy magazynowe (przyjęcia, wydania,
przesunięcia) oraz produkcyjne przy wykorzystaniu kodów kreskowych lub RFID; umożliwia wprowadzanie wszystkich niezbędnych
informacji o towarach (ilości, numerów serii,

CECHY SZCZEGÓLNE IDIMIENSION
PLUS:
» Bardzo szybkie wymiarowanie nawet
w 0,2 sekundy – szybsze i dokładniejsze
automatyczne wymiarowanie eliminujące
ryzyko błędu ludzkiego.
» Innowacyjna technologia – wiele opatentowanych technologii obrazowania 3D z zaawansowanymi algorytmami w celu optymalizacji czasu i przepustowości.
» Szybka konfiguracja – gotowość do pracy
w ciągu 30 minut od rozpakowania.
» Elastyczne rozwiązania – łatwa integracja
z obecnymi stacjami roboczymi, stołami lub
biurkami wysyłkowymi.

K L U C Z O W E K O R Z YŚ C I :
» Komunikacja z dowolnym systemem ERP
» Automatyczna wymiana danych (możliwość
wywołania ręcznie)
» Automatyzacja obsługiwanych procesów
i przyspieszony czas realizacji
» Redukcja ilości błędów
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Exide Technologies S.A.

Adres: ul. Gdyńska 31/33, 61-016 Poznań
Numer telefonu: (+48) 061/ 87 86 149
Numer telefonu (serwis): tel. (+48) 61 878 63 00
Adres e-mail: pl_motivepower@exidegroup.com
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USŁUGI
Oferta firmy obejmuje baterie przemysłowe do
zasilania wózków widłowych, pojazdów drogowych, ciągników i innych pojazdów o wysokim zapotrzebowaniu energetycznym. Obsługa serwisowa firmy zapewnia: konserwację,
serwis i inspekcję systemów zasilania, ładowanie, uzupełnianie wody w akumulatorze.
Czas reakcji serwisu – max. 48 godzin.
C E R T Y F I K AT Y
Spółka posiada certyfikaty IATF 16 949:2016,
ISO 9001:2015 oraz ISO 50001:2020.

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : E x ide T echnologies S . A .

DANE FINANSOWE
» Przychód ze sprzedaży netto w 2020 r.
1 338 319 tys. PLN
» Przychód ze sprzedaży netto w 2019 r.
1 459 836 tys. PLN

DOBRE PRAKTYKI
Od kilku lat w firmie stosowana jest centralna
baza informacji serwisowych, wykorzystywana nie tylko w celach statystycznych, ale
przede wszystkim dla ulepszenia jakości produktu. Na podstawie uzyskiwanych w ten sposób informacji, np. w zakresie rodzajów oraz
częstotliwości awarii baterii, wprowadzane są
nowe, podwyższone standardy wyposażenia
i pracy baterii. Przykład: statystyki pokazują,
że zdecydowana większość uszkodzeń baterii
powstaje w procesie dolewania wody. W odpowiedzi, w każdej baterii EXIDE funkcjonuje
standardowe wyposażenie w postaci wskaźnika poziomu elektrolitu w ogniwie.
Standard stanowią rozwiązania, które pozwalają na zdalną kontrolę procesu ładowania, oparte o systemy zarządzania flotą baterii.
W kombinacji z zastosowaniem rejestratorów,
oraz dostępną funkcją „In Pro Active”, gdzie bateria „informuje” mailowo o każdej swojej po-
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trzebie, dzięki czemu można kontrolować każdą
baterię oraz każdy parametr jej funkcjonowania, rozwiązanie to stanowi niezawodny system monitorowania i zarządzania flotą baterii.
RY N E K D O C E L O W Y
Sprzedaż spółki dotyczy w ponad 70% rynku
pierwotnego, trafia do klientów takich, jak Linde, Still, Jungheinrich, Emtor, Toyota, OMV, pozostała część trafia na rynek wtórny. W zakresie prostowników kilkanaście procent obrotów
stanowi rynek polski, zdecydowana większość
natomiast trafia na eksport, do Wielkiej Brytanii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Francji, Danii,
Norwegii, Finlandii, Niemiec, Holandii, Portugalii, a nawet do Australii.

WA R T O Ś C I W Y R Ó Ż N I A J Ą C E
MARKĘ
Działalność GNB Industrial Power charakteryzuje pełna odpowiedzialność za współpracę
z klientem, oraz nastawienie na działanie na
zasadach partnerskich w długofalowej perspektywie. Niezawodnym atutem firmy jest
mocno zaangażowany zespół, stworzony
z wysokiej klasy specjalistów z dużym doświadczeniem oraz wiedzą wynikającą ze skali
biznesu i portfolio klientów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu GNB® jest kompetentnym
partnerem w dostarczaniu najlepszych rozwiązań związanych z magazynowaniem energii.
GNB® oferuje indywidualne rozwiązania dla
wszystkich operacji logistycznych.
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Portfolio produktów firmy otwiera nowość na
rynku – rewolucyjna bateria TENSOR XGel:
Tensor xGEL to efekt technologicznej rewolucji, która wykorzystuje technologię TENSOR,
czyli miedzianą kratkę 3D w kształcie rombu
pokrytą ołowiem, pozwalającą na uzyskanie dziesięciokrotnie większej przewodności
w płycie ujemnej oraz lepszych parametrów –
dzięki całkowicie przeprojektowanej płycie dodatniej o cylindrycznej budowie i zwiększonej
powierzchni, w stosunku do standardowych
rozwiązań.
W nowej baterii TENSOR xGEL zastosowano
kombinację wyżej opisanej budowy z technologią Sonnenschein dryfit®. W efekcie TENSOR
xGEL jest wysokowydajną baterią o dużej pojemności i doskonałej zdolności przyjmowania
ładunku, całkowicie bezobsługową, możliwą
do pełnego doładowania z poziomu rozładowania wynoszącego 70% – w ciągu 8 godzin
– dzięki unikalnemu profilowi GNB X.
TENSOR jest marką baterii z ciekłym elektrolitem. Są to baterie miedziane, przeznaczone do rozwiązań specjalistycznych – bardzo ciężkich aplikacji wymagających bardzo

Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power

krótkich czasów ładowania, o olbrzymich konsumpcjach prądu. Ponieważ baterie TENSOR
zostały zaprojektowane z myślą o zmniejszeniu przestojów w pracy, umożliwiają one pełne naładowanie baterii rozładowanej w 80%
w zaledwie 4 godziny. Jest to możliwe dzięki
wysokiej wydajności oraz doskonałej absorpcji
energii, których efektem jest chłodniejsza bateria oraz bardzo niskie straty energii.

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : E x ide T echnologies S . A .

T E N S O R XG E L
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M A R AT H O N
Kolejną znaną marką produktów GNB jest
MARATHON:
Marathon Classic – Baterie EPzS są idealnym źródłem energii dla sprzętu załadowczo-wyładowczego. Sprawdzą się także w maszynach czyszczących, ciągnikach, podnośnikach,
pojazdach elektrycznych oraz w łodziach hybrydowych i elektrycznych.
Marathon Excell – Dzięki sprawdzonej
technologii PzS i unikalnemu stopowi o niskiej
zawartości antymonu seria Marathon Excell
zaskakuje wysoką wydajnością i niewielkimi
potrzebami konserwacyjnymi. Długie przerwy
w uzupełnianiu wody (do 24 tygodni) redukują
koszty serwisowania do minimum. Szeroka
gama dostępnych ogniw sprawia, że Marathon
Excell sprawdzi się we wszystkich zastosowaniach.
Marathon Aqua jest idealnym rozwiązaniem w przypadku zastosowań wymagających

Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power

dłuższych przerw w uzupełnianiu wody. Dzięki
wykorzystaniu sprawdzonej technologii płyt
pancernych, Marathon Aqua charakteryzuje się
niskim zapotrzebowaniem na prace serwisowe
oraz niewielkimi kosztami operacyjnymi.

LOGISTYCZNE MARKI 2021

Marka SONNENSCHEIN to gama baterii VRLA,
czyli z zaworem samoregulującym, wykonanych w technologii żelowej lub technologii
AGM, jak również litowo-jonowych. Mogą być
używane w wózkach widłowych, maszynach
czyszczących i pojazdach elektrycznych. Ze
względu na wysoki poziom bezpieczeństwa
operacyjnego produkty te są szczególnie polecane do zastosowań w: przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym.
Uzupełnieniem oferty są prostowniki z serii
2100 przeznaczone do wszystkich baterii ołowiowo-kwasowych Motive Power oraz akcesoria, takie jak systemy do uzupełniania wody,
recyrkulacji elektrolitu i inne.

Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : E x ide T echnologies S . A .

SONNENSCHEIN
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Olejnik Systemy
Magazynowe Sp. z o.o.

SYSTEMY MAGAZYNOWE

USŁUGI
Doradztwo, projektowanie, przeglądy techniczne (w tym eksperckie), montaż, serwis,
szkolenia.
C E R T Y F I K AT Y
SEMA Approved Inspector www.sema.org.pl
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DOBRE PRAKTYKI
» Posiadamy liczne miejsca referencyjne
w Polsce i za granicą.
» Nasi Klienci chętnie realizują z nami kolejne
inwestycje lub rozbudowy.
» Nasi pracownicy regularnie uczestniczą
w specjalistycznych szkoleniach
» Dostarczane przez nas wyposażenie wytwarzane jest z zachowaniem norm europejskich.
» Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Techniki Magazynowej, ERF i FEM.
HISTORIA
Nasza firma powstała w 2001 roku. Specjalizujemy się w systemach regałów wysokiego składowania i w systemach transportu
bliskiego. Wykonujemy wariantowe projek-

ty, doradzamy przy wyborze rozwiązań, jesteśmy przy dostawie, prowadzimy montaż
i uczestniczymy w odbiorze. Prowadzimy
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, dokonujemy przeglądów regałów i szkolimy kadrę
użytkownika – dzięki temu mamy wielu powracających Klientów. Zależy nam na tym, aby
dostarczane przez nas produkty wyróżniały się
jakością i trwałością, dlatego współpracujemy
z renomowanymi producentami. Nie jesteśmy
dużym przedsiębiorstwem, ale posiadamy na
swoim koncie duże przedsięwzięcia, m.in. największe chłodnie składowe w Polsce i Litwie.
RY N E K D O C E L O W Y
» dystrybucja i kompletacja
» dystrybucja żywności mrożonej
» producenci i wytwórcy
» inne
WA R T O Ś C I W Y R Ó Ż N I A J Ą C E M A R K Ę
» rzetelność i uczciwość
» profesjonalizm i zaangażowanie
» indywidualne i elastyczne podejście do
Klienta
» wysoka jakość dostarczanych towarów oraz
świadczonych usług
» kompleksowa obsługa i opieka nad Klientem
» długoletnie doświadczenie

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : O le j nik S ystemy M agazyno w e S p . z o . o .

Adres: ul. Przedpole 1, 02-241 Warszawa
Numer telefonu: +48 22 868 09 72 ... 73
Adres strony internetowej: www.olejnik.pl
Numer KRS: 0000017004
Data rozpoczęcia działalności na rynku: 6 grudnia 2000
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A U T O M AT YC Z N E P R Z E N O Ś N I K I Z M O D U Ł A M I
SORTUJĄCYMI
malną wydajnością 2000 paczek na godzinę.
Na liniach możliwy jest zarówno transport jak
i akumulacja ładunków.

Fot. Olejnik. Linie przenośników rolkowych

P R Z E N O Ś N I K I E L A S T YC Z N E
Fot. Olejnik. Przenośniki elastyczne
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Przenośniki elastyczne usprawniają załadunek i rozładunek
towarów luzem. Taki rodzaj transportu towarów eliminuje
pustą, bezużyteczną przestrzeń w pojazdach lub kontenerach, powstałą w przypadku używania np. palet. Przenośniki elastyczne napędzane rolkowe ułatwiają tradycyjny
proces dystrybucji towarów, a także system przeładunku
bezpośredniego cross-docking. Przenośniki grawitacyjne
rolkowe i roleczkowe mogą służyć jako łączniki i bufory
w różnego rodzaju liniach technologicznych oraz jako zakończenia linii pakujących czy montażowych.
Jakie korzyści płyną z zastosowania przenośników elastycznych?
» Zwiększenie przepływu towarów, wzrost efektywności
rozładunków i załadunków.
» Zapewnienie szybkiego zwrotu inwestycji.
» Usprawnienie i poprawa komfortu pracy w magazynach
i sortowniach.
» Oszczędność miejsca w magazynie – po złożeniu, długość przenośników trzykrotnie maleje.
» Możliwość transportowania ciężkich ładunków – maksymalne obciążenie przenośnika to nawet 300 kg na
metr bieżący.
» Elastyczność i dopasowanie do indywidualnych potrzeb
– różne konfiguracje długości i szerokości, szeroki wybór

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : O le j nik S ystemy M agazyno w e S p . z o . o .

Automatyczne linie przenośników rolkowych
napędzanych to atrakcyjne rozwiązania dla
firm, które stawiają czoła wyzwaniom nowoczesnej logistyki chcąc zwiększyć efektywność
i zmodernizować konfekcjonowanie wysyłek.
Przenośniki rolkowe firmy Conveyor Units to
sprawdzone, wysoce konfigurowalne, proste
w montażu i łatwe w utrzymaniu systemy
transportu wewnętrznego. Szeroki wybór modułów pomocniczych (m. in. moduły sortujące,
transfery, mobilne bazy, stoły kulowe) oraz
łatwość w modyfikacji systemu, pozwalają
sprostać aktualnym wymaganiom i przyszłym
wyzwaniom. Zintegrowane z linią przenośników moduły sortujące umożliwiają sortowanie
paczek we wszystkich kierunkach z maksy-
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akcesoriów (fotokomórki, wzmocnione moduły załadowcze, klamry łączące itp.), dobór
odpowiedniej funkcjonalności (m.in. akumulacja, indeksacja), możliwość zastosowania
niestandardowych rozwiązań itp.
» Możliwość rozbudowy systemu w prosty
i szybki sposób, dzięki modułowej konstrukcji.
» Łatwe i bezpieczne kształtowanie oraz ma-

REGAŁY JEZDNE
Pozwalają na tworzenie dodatkowej przestrzeni magazynowej. Ten typu regałów gwarantuje optymalne wykorzystanie kubatury
magazynu jednocześnie zapewniając pełny
dostęp do asortymentu. Do obsługi systemu
wystarczy jedynie zwykły wózek widłowy. Sterowanie regałami może odbywać się za pomocą prostego systemu sterowania „Individual”
lub systemu kaskadowego „Cascade” opartego
na sterowniku PLC. Ruchome bazy dobierane
są w zależności od konfiguracji regałów i obciążeń. W zależności od preferencji Użytkownika i oczekiwanej funkcjonalności, regały jezdne
mogą posiadać różnorodne wyposażenie.

LOGISTYCZNE MARKI 2021

REGAŁY SATELITARNE – SYSTEMY GĘSTEGO
SKŁADOWANIA
Regały satelitarne to najbardziej kompaktowy
system składowania dużej ilości palet o niskim
zróżnicowaniu asortymentu. Regały stanowią

Fot. Olejnik. Regały jezdne

integralne bloki składające się z tuneli, które są wyposażone w szyny. Szyny posiadają
taką geometrię, że na górnej ich płaszczyźnie
składowane są palety, a na dolnej płaszczyźnie, pod paletami, porusza się autonomiczny
wózek satelitarny, który przemieszcza palety
w tunelu. Wózek satelitarny jest przekładany
pomiędzy tunelami za pomocą wózka widłowego. Komendy dla wózków mogą być wydawane za pomocą zdalnych pilotów radiowych
lub terminali sieci WiFi. Wózek satelitarny sam
rozpoznaje początek i koniec korytarza, typ
palety (może obsługiwać wiele typów palet w jednym tunelu) i potrafi liczyć palety. Kiedy zbliża się
konieczność wymiany baterii sam
podjedzie na początek tunelu i zasygnalizuje to obsłudze. Wymiana baterii trwa mniej niż minutę.
System posiada wiele możliwości
konfiguracji, łącznie z możliwością
kontroli stanu magazynowego
i integracją z WMS.

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : O le j nik S ystemy M agazyno w e S p . z o . o .

Z A U T O M AT Y Z O WA N E
R E G A ŁY PA L E T O W E

newrowanie – zastosowanie wytrzymałych kół skrętnych oraz dużych stalowych
uchwytów ułatwia przemieszczanie przenośnika.
» Długie użytkowanie bez konieczności wymiany części – stalowa, wzmocniona
i w pełni skręcana konstrukcja gwarantuje
stabilność i wytrzymałość.

Fot. Olejnik. Regały satelitarne
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STOW Polska Sp. z o.o.
Adres: ul. Gintrowskiego 31, 02-697 Warszawa
Numer telefonu: (22) 647 06 51–53 FAX: (22) 647 00 67
Adres strony internetowej: www.stow-group.com/pl
Adres e-mail: info.stow.pl@stow-group.com
Numer KRS: 0000113854
Data rozpoczęcia działalności:
Stow International – 1977 r., Stow Polska – 2000 r.
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JEDNA MARKA W JEDNEJ FIRMIE
Po szeregu działań akwizycyjnych w 2019 roku
zajmowaliśmy się scalaniem naszych marek
i działań w jedną markę i jedną firmę. Dzięki
takiemu podejściu opartemu na „jednej marce
i jednej firmie” umacniamy pozycję globalnego lidera w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań magazynowych oferującego najbogatszy
asortyment produktów oraz najkorzystniejsze
położenie geograficzne. Nasze połączone siły
gwarantują zapewnianie klientom jeszcze lepszej obsługi w przyszłości.
USŁUGI
» produkcja i sprzedaż różnego typu systemów i technik składowania towarów
» projektowanie , analiza i doradztwo w zakresie efektywnych rozwiązań logistycznych
» usługi montażowe i autoryzacyjne
» okresowe przeglądy regałów

C E R T Y F I K AT Y
» certyfikacja w zakresie standardów norm jakościowych EN: 15.512, 15.620, 15.629, 15.635
oraz FEM: 10.2.02, 10.2.08, 9.831, 9.832
» EURCODE 3
» ISO 9001
» certyfikacja TUV (EN 1090) potwierdzający
najwyższą jakość oferowanych produktów

REFERENCJE
Profesjonalny charakter usług oferowany
przez firmę Stow jest doceniany przez wielu
Klientów różnych branż. Ze względu na szerokie spektrum działania i zakres możliwości,
firma Stow uczestniczy w zróżnicowanych
projektach logistycznych:
» https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/stow-atlas-w-dawtona
» https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/stow-pal-rack-dla-castoramy

M E T R Y K A L O G I S T Y C Z N A : S T O W P O L S K A S P. Z O . O .

» szkolenia z zakresu obsługi automatycznych
systemów składowania
» https://www.stow-group.com/pl
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» https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/mobilnosc-w-mrozni-przypadek-amp-logistyka-w-plonsku
» https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/przetworstwo-owocow-ponownie-postawilo-na-produkty-stow

RY N E K D O C E L O W Y
» operatorzy logistyczni
» przemysł spożywczy
» przemysł zamrażalniczy
» przemysł przetwórczy
» zakłady produkcyjne
» przemysł owocowo-warzywny
» centra dystrybucji
WA R T O Ś C I W Y R Ó Ż N I A J Ą C E M A R K Ę
» ponad 35 lat doświadczenia jako producent
systemów składowania
» najwyższa jakość oferowanych rozwiązań
(certyfikacja TUV)
» profesjonalne usługi doradcze i analityczne
w zakresie rozwiązań logistycznych
» długofalowe i trwałe relacje z Klientami
» olbrzymi potencjał 10 zakładów produkcyjnych, ich doskonałe rozmieszczenie
geograficzne zapewnia klientom ułatwiony
dostęp.

LOGISTYCZNE MARKI 2021
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HISTORIA
Najważniejsze fakty z kalendarium firmy Stow:
» 1977 – powstanie spółki Stockage Wevelgem – stąd późniejsza nazwa STOW
» 1987 – utworzenie nowych oddziałów spółki (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holandia, Austria)
» 1997 – otwarcie głównej, w pełni automatycznej fabryki w Dottignies (Belgia) z rocznym potencjałem produkcyjnym 100 000 ton.
» 2001 – Stow dołącza do grupy kapitałowej
Kardex AG, poszerzając zakres oferowanych
usług i produktów o systemy automatyczne
» 2008 – otwarcie fabryki w Shanghaiu (Chiny) zasilające rynki dalekowschodnie
» 2011 – prezentacja nowych systemów
składowania i ich własna produkcja (systemy regałów przesuwnych Stow Mobile,
regałów satelitarnych Stow Atlas, magazyny
automatyczne-samonośnie Stow Silo)
» 2013 – Stow dołącza do francuskiego funduszu Averys z obrotem ponad 180 MLN EUR
» 2015 – firma otrzymuje prestiżowe wyróżnienie – certyfikat TUV – potwier-

dzający najwyższą jakość wytwarzanych
produktów
» 2018 – Averys przejmuje Storax. Przejęcie
to doskonale wpisuje się w strategię Averys,
aby połączyć wzrost organiczny z konsolidacją rynku.
» 2019 – następuje zcalenie różnych marek
produktów w jeden brand skupiający w sobie cały potencjał STOW Group
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SYS T E M PA L L E T S H U T T L E
System stow Atlas2 składa się z głębokich tuneli składowania. Palety przemieszczane są za
pomocą samojezdnej platformy, poruszającą
się wzdłuż tuneli, maksymalizując tym samym
pojemność magazynu.
Druga generacja systemu – stow Atlas
charakteryzuję się bardziej zaawansowanymi
rozwiązaniami technicznymi, wyższą jakością
zastosowanych komponentów i wydajnością.
Fot. STOW Polska

R E G A ŁY P R Z E S U W N E
STOW POWERACK®
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Rozwiązanie stow Powerack®, którego historia sięga 1966 roku, jest wiodącym systemem
ruchomych regałów stosowanym w tysiącach
obiektów na całym świecie. System jest instalowany za pośrednictwem globalnej sieci
dystrybucji stow. Systemy Powerack® noszą
europejskie oznaczenie CE.
stow Powerack® to system składowania
o dużym zagęszczeniu palet. Regały paletowe
umieszczone są na bazach przesuwnych pozwalających zamykać i otwierać poszczególne
korytarze robocze. Konwencjonalne regały paletowe wymagają stałych korytarzy roboczych
pomiędzy regałami, co powoduje wyłączenie
pewnej powierzchni z użytku. System regałów
mobilnych jest wydajniejszy, ponieważ potrze-

» Elektromechaniczny układ unoszący jest
prosty w obsłudze, doskonale sprawdza się
w chłodniach i mroźniach
» System umożliwia wykonywanie operacji
według zasady LIFO (ostatnie przyszło –
pierwsze wyszło) oraz FIFO (pierwsze przyszło – pierwsze wyszło) a nawet jednocześnie i w każdym z tuneli
» Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeństwa CE
» link: STOW ATLAS
» film: ZOBACZ NA YOUTUBE

buje tylko jednego korytarza, zwiększając pojemność składowania magazynu.
Tam, gdzie konieczne jest zwarte składowanie z zachowaniem wysokiego stopnia dostępności do składowanych produktów, regały
mobilne mogą być najlepszym rozwiązaniem,
szczególnie jeśli powierzchnia magazynowa
stanowi wysoki koszt inwestycji – na przykład
w chłodniach czy mroźniach.
Każdy system ruchomych regałów może
zwiększyć pojemność przestrzeni magazynowej nawet do 90% w porównaniu z konwencjonalnymi systemami regałów paletowych i może również powodować znaczące
obniżenie kosztów oświetlenia, ogrzewania
lub chłodzenia.
Nasze ruchome regały mogą być obsługiwane ręcznie lub automatycznie za pomocą
zintegrowanego systemu radiowego. Klient
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KORZYŚCI ZASTOSOWANIA:
» Maksymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni magazynowej
» Ograniczenie kosztów składowania
» Elastyczne i niezawodne rozwiązanie magazynowe
» Urządzenie obsługuję następujące typy
ładunków standardowe palety euro, prze
mysłowe
» mieszane palety o wymiarach niestandardowych, a także ładunki typu “big bags”
» Minimalna temperatura pracy – 35° C
» Nieograniczona głębokość tuneli
» Wydajne litowe baterie o długiej żywotności
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może powiązać oprogramowanie sterownika
programowalnego ze swoim systemem komputerowym, wysyłać polecenia i otrzymywać
informacje o stanie w celu optymalizowania
przepływu towaru.
Fotoelektryczny system bezpieczenstwa
Bezpieczenstwo operatora jest zapewnione
przez system fotoelektryczny zamontowany
z kazdej strony bazy mobilnej i po zewnetrznej stronie całej instalacji. Spełnia Europejska
Dyrektywe Bezpieczenstwa odnosnie Maszyn.
Kiedy bazy sa w ruchu, swietlny system bezpieczenstwa jest aktywny.

EKONOMICZNY
SYS T E M S T O W S I L O
System stow Silo jest ekonomicznym i zarazem efektywnym rozwiązaniem składowania
towarów. Konstrukcja regałowa przeznaczona
do magazynowania produktów stanowi jednocześnie konstrukcję nośną magazynu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty budowy są znacznie ograniczone w porównaniu
ze wznoszeniem konwencjonalnych obiektów
magazynowych. Regały w tego typu obiektach
mają za zadanie nie tylko służyć do składowania towarów czy podtrzymywania układnic, ale
przede wszystkim jako że stanowią konstruk-

Fot. STOW Polska

» film: ZOBACZ NA YOUTUBE

cję nośną, przenoszenie wszelkich naprężeń
i sił związanymi z pracą budynku. To oczywiście
niesie za sobą konieczność przeprowadzenia
dużo trudniejszych i czasochłonnych obliczeń
statycznych przez kadrę inżynierów, a także
zastosowania niestandardowych elementów
nośnych (na przykład potężne belki Sigma,
gwarantujące stabilność konstrukcji).
System regałów stow Silo może mieć szereg
użytecznych zastosowań
» Różne rodzaje platform serwisowych, inspekcyjne i stosowanych pod przenośniki
» Klatki schodowe, drabiny, wieże
» Szyny prowadząca układnice
» Mogą być wyposażone w różne akcesoria
zabezpieczające, typu odgrodzenia, drzwi,
poręcze
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Korzyści z zastosowania:
» Rozwiązania przygotowane do indywidualnych potrzeb
» Regały stanowią konstrukcję nośną budynku, są jedynie obudowywane płytami warstwowymi
» Stężenia wzdłużne i pionowe nadają stabilność konstrukcji
» Ekonomiczne i efektywne rozwiązanie
» link: STOW SILO
» film: ZOBACZ NA YOUTUBE
Fot. STOW Polska
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Fot. DHL Supply Chain

2000 robotów
w DHL Supply Chain
do końca 2022 roku
DHL Supply Chain
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DHL Supply Chain rozszerza współpracę z Locus Robotics, kontynuując cyfryzację procesów w łańcuchu dostaw. Do 2022 roku potentat logistyczny planuje wdrożyć na całym świecie do 2000 robotów
wspomagających kompletację.

DHL Supply Chain, lider logistyki kontraktowej
Grupy Deutsche Post DHL, podpisał umowę
rozszerzającą współpracę z Locus Robotics.
Początkowa inwestycja w roboty wspomagające kompletację okazała się skuteczna

w zakresie operacji na skalę handlową, a nowa
umowa o wartości wielu milionów dolarów
zwiększy zakres strategii przyspieszonej cyfryzacji DHL. Do 2022 roku DSC planuje nabyć
do 2000 robotów, dzięki czemu stanie się zde-
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cydowanie najistotniejszym klientem
Locus Robotics na świecie. Roboty
wspomagające kompletację wykorzystywane są głównie w handlu
elektronicznym bądź w magazynach
klientów, gdzie wspomagają operację
kompletacji oraz uzupełniania zapasów, przez co zwiększają wydajność
i przyspieszają proces dostaw.
„Szczególnie ważna jest dla nas możliwość
nieustannej optymalizacji łańcuchów dostaw,
roboty wspomagające kompletację są w tym
zakresie niezwykle wydajne” – mówi Markus

Dalsze wdrożenie robotów
stanowi kolejny etap w ramach
strategii przyspieszonej cyfryzacji
DHL Supply Chain.
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Voss, Globalny Dyrektor Operacyjny i Dyrektor ds. Informacji DHL Supply Chain. „Obecnie
w użytku przemysłowym w naszych magazynach w USA, Europie i Zjednoczonym Królestwie znajduje się ponad 500
robotów wspomagających kompletację. Do końca tego roku w kolejnych ponad 20 lokalizacjach pojawi się dodatkowe 500 robotów.
BIN FOCUS
Technologia kompletacji przez
roboty współpracujące z człoASSISTED PICKING ROBOTS
wiekiem sprawdziła się w nowoczesnych magazynach, wykazując
się wydajnością i niezawodnością.
Zidentyfikowano już kolejne lokalizacje ze szczegółowymi planami
wdrożenia pozostałych robotów,
które zostaną przekazane w 2022
Assisted Picking Robots can display
roku. Jednak ogólny potencjał roimages of goods to be picked, self-learn
botów wspomagających kompleand calculate optimal navigation routes.
tację dla magazynów DHL jest
jeszcze większy. Jesteśmy więc
HIGHLIGHTS OF THE TECHNOLOGY
pewni, że osiągniemy założone
wraz z Locus Robotics cele.”
Features:
Benefits:
Dalsze wdrożenie robotów
stanowi kolejny etap w ramach
strategii przyspieszonej cyfryzacji DHL Supply Chain. RoboIntegrated in
Navigate to
Reduced travel
Immensely improve
WMS
picking location
time
productivity
and reduce
ty wspomagające kompletację
error rate
przyczyniają się do redukcji czasu potrzebnego na prowadzenie
wózków przez magazyn, zmniejDisplay
Autonomously
30%–180%
Lower physical
information on
drive to the next
increase in units
strain
szają wysiłek fizyczny pracownithe item to be
target location
picked per hour
picked
ków oraz zwiększają wydajność
kompletacji. Wyświetlają zdjęcia
produktów do pobrania, obliczają
Calculate most
Not
80% decrease
optymalne trasy i ograniczają czas
efficient travel
compromising
in training
route
on saftey
time
wymaganego szkolenia. Dodatkowo mogą w prosty sposób zostać zintegrowane z architekturą
Interested to learn more about our global augmented reality program? Contact us here
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systemu magazynowego poprzez
Innovation Center DHL Supply Chain
i są dobrze odbierane przez pracowników. Co więcej, w trakcie szczytowych okresów roboty stanowią optymalne rozwiązanie umożliwiające
zwiększenie mocy operacyjnych, gdyż
łatwo można dodać kolejne jednostki
przy minimalnej ingerencji w pracę
dotychczasowej floty.
„Rozbudowana współpraca z DHL
odzwierciedla zwiększone zapotrzebowanie na cyfryzację magazynów
na całym świecie w celu sprostania
gwałtownie rosnącym wyzwaniom
związanym z realizacją zamówień” – mówi
Rick Faulk, Dyrektor Generalny Locus Robotics.
„Locus szczyci się statusem cenionego zasobu
technologicznego, pomagającego DHL w realizacji strategicznej wizji transformacji cyfrowej.”
Pandemia spotęgowała i tak już rosnącą
popularność, która sprawia, że pracochłonny
proces kompletacji w środowisku
realizacji zamówień elektronicznych odgrywa jeszcze większą
i bardziej znaczącą rolę w zaspokojeniu dużego zapotrzebowania
klientów końcowych. Trendy te
przyspieszyły wprowadzenie nowych technologii i automatyzacji
w wielu branżach, szczególnie
w działalności magazynowej. Pokazała także, jak wyglądać będą
mogły łańcuchy dostaw przyszłości oraz że świat musi szybko
przystosowywać się do nowych
wyzwań.
DHL Supply Chain nieustannie
ocenia, które z wdrażanych technologii zagoszczą w magazynach
na stałe w celu dalszej optymalizacji procesów. Poza tymi namacalnymi rozwiązaniami z zakresu
robotyki DHL Supply Chain polega na rozwiązaniach w zakresie
oprogramowania i Internetu Rzeczy używanych w kokpitach, które
w czasie rzeczywistym zapewniają informacje o działaniach wyko-

„Rozbudowana współpraca
z DHL odzwierciedla zwiększone
zapotrzebowanie na cyfryzację
magazynów na całym świecie
w celu sprostania gwałtownie
rosnącym wyzwaniom związanym
z realizacją zamówień”.
Rick Faulk, Dyrektor Generalny Locus Robotics

nywanych w globalnej sieci usług logistycznych. Dostęp do dużych zbiorów danych „big
data” oraz wdrożenie algorytmów i sztucznej
inteligencji okazały się punktem zwrotnym
w planowaniu globalnych łańcuchów dostaw,
a ich wykorzystanie na pewno będzie coraz
większe w przyszłości.

Fot. DHL Supply Chain
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Fot. Pixabay/Gerd Altmann

Cyfrowa transformacja
zmienia logistykę
GEFCO
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Paperless, robotyzacja procesów, blockchain czy nowoczesna telematyka w sieciach 5G – wszystkie spośród wymienionych trendów
i technologii coraz bardziej wspierają prowadzenie biznesu. Gdy pandemia koronawirusa staje się katalizatorem rozwoju technologicznego, branża logistyczna potrzebuje jeszcze większego otwarcia na
narzędzia cyfrowe, które wspierają obsługę rosnącej liczby zleceń.
Eksperci nie mają wątpliwości, że w przyszłości wszystko, co związane z logistyką będzie musiało dziać online, bez papieru, bezpiecznie
i przy pełnej widoczności przepływów w czasie rzeczywistym. Takie
będą wymagania klientów i oczekiwania w przetargach.
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D U Ż E P O S T Ę PY
W C Y F RY Z A C J I
DOKUMENTÓW

Paperless, czyli wprowadzenie elektronicznego
obiegu dokumentów i eliminacja papieru w firmie, przynosi coraz bardziej wymierne efekty.
Firmy wdrażają rozwiązania, które zastępują
rozbudowane procesy obiegu dokumentów.
Dwie dekady temu dokumenty papierowe były
powszechnie stosowane w branży logistycznej. Obecnie trend prowadzi w kierunku pełnej
cyfryzacji, a tematy będące powodem wielu
dyskusji i obaw, jak zastąpienie pieczątki i tradycyjnego podpisu cyfrową autentykacją, to
codzienność w firmach logistycznych.
„Dotychczasowe doświadczenia pokazały,
że całkowite odejście od papieru jest możliwe.
W GEFCO e-dokumenty umożliwiają dużo szybszą, bezpieczniejszą i efektywniejszą obsługę
przy rosnącej liczbie operacji logistycznych. Paperless ma szeroki wymiar – od obsługi procesów HR po zarządzanie dokumentami i komunikację z naszymi partnerami biznesowymi za
pomocą e-portalu. Dzięki temu możemy efektywnie zarządzać zespołami i przepływem towarów w każdych warunkach, również w czasie
obostrzeń sanitarnych, gdy część osób pracuje
z domu. E-portal umożliwia szybki dostęp do
szeregu dokumentów – polis, licencji, ale rów-
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„W GEFCO e-dokumenty
umożliwiają dużo szybszą,
bezpieczniejszą i efektywniejszą
obsługę przy rosnącej liczbie
operacji logistycznych. Paperless
ma szeroki wymiar – od obsługi
procesów HR po zarządzanie
dokumentami i komunikację
z naszymi partnerami
biznesowymi za pomocą
e-portalu”.
Rafał Wilk, dyrektor IT z GEFCO Polska

nież preferencji przewoźników czy informacji
o flocie” – mówi Rafał Wilk z GEFCO Polska.
Dzięki automatyzacji procesów, cyfryzacja
dokumentów nie zabiera tyle czasu co wcześniej. Pracownik nie marnuje czasu na żmudne
wpisywanie danych księgowych do systemu.
Jak podkreśla specjalista GEFCO, podstawą
automatycznego sczytywania danych są systemy oparte na algorytmach umożliwiających
uczenie się. Różne szablony faktur, inne rozmieszczenie kwot czy dodatkowe adnotacje na
fakturze nie są dla nich problemem.

PERSPEKTYWY
DLA BLOCKCHAIN
I A U T O M AT Y Z A C J I
P R O C E S Ó W W L O G I S T YC E

Blockchain to kolejne narzędzie cyfrowe, które pomaga w śledzeniu procesów na każdym
etapie funkcjonowania łańcucha dostaw. Technologia blockchain rejestruje wszystkie transakcje i jest porównywana do niezniszczalnej
księgi. Każdy blok – czyli trwale identyfikowalny i zabezpieczony plik – jest połączony z poprzednim. Dzięki temu otrzymujemy chronologiczny i zapisany w wielu lokalizacjach rejestr.
Jak podkreśla Rafał Wilk z GEFCO Polska,
zastosowanie technologii blockchain w zarządzaniu łańcuchem dostaw w logistyce jest
wciąż na wczesnym etapie, ale na
rynku obserwujemy coraz więcej
inwestycji w rozwój możliwości tej
technologii. Blockchain w logistyce
umożliwi niezależną od osób trzecich
weryfikację, rejestrację i koordynację
transakcji. W rezultacie łańcuchy dostaw oparte na technologii blokchain
mogą znacznie uprościć funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw.
W porównaniu do blockchain,
obecnie znacznie popularniejszym
rozwiązaniem w branży logistycznej
jest wykorzystanie automatyzacji
procesów biznesowych. W tym obszarze polski oddział GEFCO ma duże
doświadczenie i realizuje projekty pilotażowe, które mogą być wdrażane w dowolnym oddziale GEFCO na
świecie.
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„RPA wykorzystujemy jako narzędzie do powtarzalnych procesów
wykonywanych do tej pory przez
pracowników. Dotyczy to na przykład
zbierania danych z różnych źródeł
i generowania raportów lub zlecania
robotowi weryfikacji i założenia nowego kontrahenta. Robot loguje się
do różnych systemów, zbiera dane
i je konsoliduje, a następnie przygotowuje raport. Jego działanie nie ogranicza się
do dokumentów wewnętrznych. Nasze roboty
mogą logować się do portalu klienta, pobierać
zlecenia, dodawać je do systemu i rozpocząć
proces obsługi. Tym samym technologia przejmuje proste i powtarzalne czynności, które do
tej pory wykonywał spedytor” – mówi Rafał
Wilk z GEFCO, wiodącego operatora logistycznego dla przemysłu i branży motoryzacyjnej.

P R Z YS Z Ł O Ś Ć
M O N I T O R O WA N I A
P R Z E P ŁY W Ó W
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Skoro wiele nowych technologii pozwala lepiej
zarządzać operacjami w biurze, co z dalszym
rozwojem monitorowania przepływu towarów? Telematyka w branży transportowej jest
znana od wielu lat i została poddana wielu
testom. Nowy rozdział w jej wykorzystaniu
nastąpi wraz z popularyzacją sieci 5G. Duża
przepustowość łącza przy małym opóźnieniu
i zapotrzebowaniu na energię zbliży logistykę do monitorowania jeszcze większej liczby
operacji w czasie rzeczywistym. To szansa na
szybszy rozwój internetu rzeczy, a dodatkowe
tysiące czujników i urządzeń połączonych z internetem będą wymagały sieci nowej generacji. Stąd tak duże zainteresowanie przemysłu
i branży logistycznej potencjałem 5G.
„Horyzont rozwoju telematyki w czasie
rzeczywistym przesuwa się nadal do przodu.
Pojawiają się nowe technologie, które zwiększą liczbę śledzonych procesów i pozwolą
na kontrolę praktycznie każdego parametru
w transporcie – cokolwiek zechcemy wiedzieć,
będziemy wiedzieć. Bariera jaką jest cena produkcji urządzeń IoT również w przyszłości będzie coraz niższa” – mówi specjalista firmy
GEFCO, która już dzisiaj wykorzystuje sztuczną

Technologia przejmuje proste
i powtarzalne czynności, które do
tej pory wykonywał spedytor.

inteligencję do optymalizacji transportów.
Sztuczna inteligencja uczy się na podstawie danych z systemów telematycznych oraz
zbiera informacje z dodatkowych źródeł. Jej
wsparcie okazuje się nieocenione, kiedy chcemy zaplanować dostawę dużej liczby przesyłek i na przykład uniknąć pustych przebiegów. Sztuczna inteligencja wyręcza człowieka
w bardzo złożonych kalkulacjach, które wprost
przekładają się na oszczędności i budowanie
przewagi na wysoko konkurencyjnym rynku
logistycznym.

O C Z E K I WA N I A K L I E N T Ó W
WOBEC CYFROWEJ
LOGISTYKI

Wszystkie wyżej wymienione technologie
zmieniają tradycyjny sposób pracy operatorów
logistycznych, takich jak GEFCO, ale również
budują nowe oczekiwania ze strony klientów.
W konsekwencji rozmowy dotyczące nowych
kontraktów coraz bardziej koncentrują się na
integracji systemów IT czy opcjach śledzenia
przepływów w czasie rzeczywistym. Priorytetem jest konsekwentne wdrażanie nowych
technologii i dobre rozpoznanie nowych oczekiwań klienta.
„Osiągnięcie pełnej cyfryzacji procesów logistycznych jest ważnym celem, ale nie oznacza końca rewolucji technologicznej. Już teraz trwają prace nad sieciami 6G, możliwości
sztucznej inteligencji są coraz większe, a bezpieczeństwo danych staje się priorytetem. Jestem przekonany, że dzięki nowym technologiom w kolejnych dekadach będziemy mogli
mówić o nowej jakości zarządzania łańcuchami
dostaw, która obecnie wielu osobom wydaje
się trudna do wyobrażenia” – podsumowuje
Rafał Wilk, dyrektor IT z GEFCO Polska.
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Fot. BPSC

Sztuczna inteligencja
ma płeć?
BPSC
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Myśli do tyłu, a działa do przodu – tak w dużym skrócie pracuje
sztuczna inteligencja. Ocenia zdolność kredytową, szereguje pacjentów na szczepienie, a także prześwietla kandydatów na rozmowę
kwalifikacyjną. A przy tym wszystkim, jest tworem nieożywionym,
więc wydaje się obiektywna. Czy na pewno? Mimo że kojarzy się ona
z kobietą, to nie za dobrze reprezentuje interesy Pań.
– Systemy AI są nieobiektywne, ponieważ są
dziełem człowieka. Ten, kto sądzi inaczej, jest
w błędzie. – uważa Juliane Bir z serwisu Social
Europe. Jak wynika z artykułu „Sztuczna Inteligencja: stworzona przez mężczyzn dla mężczyzn?”, o ostatecznej formie inteligentnego

oprogramowania decyduje zespół je tworzący.
A w jego skład wchodzą dziś najczęściej mężczyźni. Deloitte podaje, że tylko 26% specjalistów w dziedzinach SI i data science to kobiety,
które zazwyczaj zajmują niższe stanowiska niż
panowie. 6 na 10 respondentek raportu „Wo-
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men in AI whitepaper” zgadza się z redaktor Bir
i uważa, że modele SI pozostaną bardziej męskie, dopóki nie wzrośnie wskaźnik feminizacji.
– Te dane pokazują, że potrzebna jest dywersyfikacja i zmiana w podejściu do budowania
zespołów, które rozwijają nowe technologie.
– mówi Joanna Dąbrowiecka-Wrodarczyk, Dyrektor ds. Serwisu Oprogramowania z BPSC
i dodaje – Różnorodność jest potrzebna dla
lepszego rozwoju.

K O B I E C A P E R S P E K T Y WA

Podobnego zdania jest Kay Firth-Butterfield,
Szefowa działu SI i ML w Światowym Forum Ekonomicznym – Żeby technologia była
prawdziwie zróżnicowana i odpowiadała na
rzeczywiste potrzeby użytkowników, należy
wprowadzić do AI ludzi, którzy myślą w różny
sposób. – zauważa ekspertka, której głos podziela respondentów badania Deloitte.
67% pytanych stwierdziło, że większa liczba
kobiet na stanowiskach kierowniczych i przywódczych wpływa korzystnie na pozostałych
pracowników organizacji. Podobny odsetek
(66%) ankietowanych uważa, że produkty i usługi bazujące na sztucznej inteligencji

i uczeniu maszynowym mogą tylko skorzystać na większej różnorodności płciowej wśród
projektantów i programistów. Mało tego, zdecydowana większość pytanych (71%) jednoznacznie stwierdziła, że większa rola kobiet
wśród deweloperów wniesie do zaawansowanych technologii unikalne perspektywy. Kobiety częściej wychwytują rzeczy, które mężczyźni
mogą przeoczyć, a także wnoszą inny zestaw
narzędzi mentalnych – czytamy w raporcie.–
Wykorzystanie damskiej perspektywy to szansa dla zespołów SI na opracowanie bardziej
holistycznych, wartościowych produktów,
które mogą mieć pozytywny wpływ na szersze grono użytkowników. – zauważa Beena
Ammanath, Dyrektor wykonawczy Deloitte
AI Institute.

I D Z I E O DA N E

Tacy sami, ale czy równi? W porównaniu z mężczyznami, niemal 300 milionów kobiet mniej
może łączyć się z siecią za pomocą smartfona.
Co więcej, w krajach o niskim dochodzie, prawdopodobieństwo posiadania inteligentnego
telefonu jest o 20% niższe w przypadku pań.
Co to oznacza w praktyce?
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Fot. BPSC
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– Oprócz tego, że kobiety częściej spotykają
się z wykluczeniem cyfrowym, to jest też coś,
co bardzo realnie sprawia, że nowe technologie
nie uwzględniają kobiecego punktu widzenia.
– wyjaśnia Joanna Dąbrowiecka-Wrodarczyk
z BPSC i kontynuuje: – Kobiety mają ograniczony dostęp do Internetu, a to
zniekształca zbiory danych, gdyż to
informacje wygenerowane przez
mężczyzn mają większościowy
udział w całym zbiorze. – wyjaśnia
ekspertka śląskiej spółki IT.
Dane, które nie są podzielone
według płci, stanowią problem, ponieważ obraz przez nie stworzony
jest niedokładny i potencjalnie może
ukrywać mniejszą reprezentację informacji ze świata kobiet.

Z Ł E W YC H O WA N I E
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Projekt badawczy Gender Shades wykazał, że
komercyjne systemy rozpoznawania twarzy
korzystały ze zbiorów danych obrazowych,
którym brakowało zróżnicowanych i reprezentatywnych próbek. Analizowane systemy
znacznie częściej błędnie klasyfikowały kobiety jako mężczyzn.
Programiści tresują algorytmy określając
jakie zmienne mają być brane pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji, czyli według jakiego wzoru mają się one uczyć. Program, jak
dziecko, nie ocenia wzorców, to rodzic ma zaszczepić te właściwe. Czasem pomimo starań
opiekuna, wybrany kanon zachowań jest zły.
Tak się stało w przypadku platformy rekrutacyjnej Gild. Bazująca na sztucznej inteligencji,
miała pomóc pracodawcom w tworzeniu rankingów kandydatów na stanowiska programistów. Gild nie tylko sprawdzał informacje
pozyskane z tradycyjnych źródeł, takich jak
życiorysy, ale także wykorzystywał wskaźnik
określany jako „dane społeczne”, czyli informacje generowane przez potencjalnych pracowników w sferze cyfrowej. Chodziło o to,
aby zmierzyć, jaką częścią społeczności cyfrowej jest kandydat. W tym przypadku dane
społeczne zostały zaczerpnięte z dzielenia
się i rozwijania kodu na platformach takich
jak GitHub.

Jednak, ponieważ statystycznie kobiety
spędzają mniej czasu na rozmowach online,
wytwarzają mniej danych społecznych, które
brała pod uwagę platforma, a właściwie algorytm. Nie uwzględniono też, że kobiety mogą
przyjmować męską tożsamość, tylko po to, by

Dane, które nie są podzielone
według płci, stanowią problem,
ponieważ obraz przez nie
stworzony jest niedokładny
i potencjalnie może ukrywać
mniejszą reprezentację informacji
ze świata kobiet.
w silnie zmaskulinizowanym środowisku oceniane były ich kompetencje, a nie płeć. Zamiast
niwelować ludzkie uprzedzenia, Gild stworzył
algorytm, który jest predysponowany do gorszego oceniania kandydatek niż kandydatów
i eliminowania kobiet.

LICZĄ SIĘ PIENIĄDZE

Sztuczna inteligencja, jak każda technologia,
wykorzystywana jest do osiągnięcia konkretnych celów. Dziś celem firm technologicznych
jest osiągnięcie jak największego zysku. Według Accenture, niepodjęcie działań zmierzających do osiągniecia gender diversity, tylko
w tej dekadzie będzie kosztowało największe
gospodarki świata, czyli kraje G20, ponad 11
bilionów dolarów. To skala makro, bo jest też
ta mikro. Z badania przeprowadzonego przez
startup Pipeline na grupie ponad 4 tys. firm z 29
krajów, widać zależność między większą różnorodnością płciową a przychodami. Okazuje się,
że analizowane firmy, w których rosła równość
płci, mogły pochwalić się lepszymi zyskami.
Każde 10% zróżnicowania w zatrudnieniu przekładało się na 2% wzrost przychodów w skali
roku. Mówiąc wprost, na zatrudnianiu kobiet,
a także docenianiu i wykorzystywaniu ich punktu widzenia w równym stopniu jak mężczyzn,
zyskuje nie tylko biznes, ale i technologie.
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Fot. Meritus Systemy Informatyczne

Sztuczna inteligencja
w branży kolejowej
Meritus Systemy Informatyczne
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Technologia sztucznej inteligencji (z ang. Artificial Intelligence, AI)
daje przewoźnikom kolejowym nieosiągalne do tej pory możliwości
rozwoju, zwiększania efektywności operacyjnej oraz podnoszenia
poziomu bezpieczeństwa i ochrony transportowanych ładunków.
Wykorzystanie potencjału drzemiącego w innowacjach jest obecnie
jednym z kluczowych czynników budujących konkurencyjność spółek
przewozowych i determinujących ich pozycję rynkową.

Branża kolejowa już w 2014 roku rozpoczęła
realizację strategii cyfryzacji kolei, która zakłada zwiększenie poziomu automatyzacji i wyko-

rzystania nowych technologii, znaczne poprawianie dostępności i jakości usług kolejowych,
wzmocnienie efektywności przewozów czy
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podniesienie poziomu bezpieczeństwa ładunków transportowanych
drogą kolejową. Podejmowane działania mają na celu przede wszystkim osiągnięcie zrównoważonego
rozwoju transportu i transformacji
w kierunku mobilności neutralnej
klimatycznie.
„Do 2050 r. Unia Europejska chce,
by Europa stała się kontynentem
neutralnym dla klimatu. Kolej odgrywa kluczową rolę w transporcie.
Dlatego w ramach realizacji unijnych
inicjatyw politycznych, w tym Europejskiego Zielonego Ładu, znajdują
się takie wyzwania, jak: podwojenie
ruchu kolejowego dużych prędkości do 2030 roku i potrojenie go do
2050 roku, a także wzrost kolejowego ruchu
towarowego o 50% do 2030 roku i podwojenie go do 2050 roku. Jednak, aby osiągnąć
te ambitne cele, kolejowe przewozy towarowe wymagają znacznego pobudzenia, przede
wszystkim przez wzmocnienie efektywności
przewozów, poprawę zdolności przepustowej,
zwiększenie poziomu automatyzacji pociągów
i robotyzacji kluczowych procesów. Realizacja
tych celów jest możliwa tylko przez wykorzystanie innowacyjnych technologii. Potencjał
polskiej kadry inżynierskiej, naukowej i informatycznej oraz współpraca z biznesem jest
realną szansą dla dokonania modernizacji
polskiej kolei i zwiększenie jej udziału w przewozach pasażerskich i towarowych” – powiedziała Grażyna Kuś, CFO w Meritus Systemy
Informatyczne.

Obecnie firmy technologiczne,
które opracowują rozwiązania
dla branży kolejowej, w dużej
mierze koncentrują się na
badaniu i rozwijaniu technologii
zwiększających poziom
automatyzacji, w tym innowacji
wykorzystujących sztuczną
inteligencję i Internet Rzeczy
(z ang. Internet of Things, IOT).

z torów”. Przykładem takiego rozwiązania jest
System GeoTrainAI, który został opracowany
przez polską spółkę Meritus Systemy Informatyczne.
System GeoTrainAI składa się z niewielkich
lokalizatorów, analitycznego oprogramowania
Big Data oraz internetowej platformy GeoTrainAI.com służącej do monitorowania ruchu pojazdów kolejowych i kluczowych parametrów
pojazdów kolejowych. Lokalizatory, w połączeniu z technologiami cyfrowymi o dużej mocy
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NOWE TECHNOLOGIE
W TRANSPORCIE
KOLEJOWYM

Obecnie firmy technologiczne, które opracowują rozwiązania dla branży kolejowej, w dużej
mierze koncentrują się na badaniu i rozwijaniu
technologii zwiększających poziom automatyzacji, w tym innowacji wykorzystujących
sztuczną inteligencję i Internet Rzeczy (z ang.
Internet of Things, IOT), nawigację satelitarną
czy zaawansowane urządzenia, które potrafią
zbierać i analizować dane pochodzące „prosto
Grazyna Kuś • Fot. Meritus Systemy Informtyczne
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w momencie wznowienia ruchu pojazdu. Pozwala to na optymalne wykorzystanie energii”
– powiedziała Grażyna Kuś.

TA B O R K O L E J O W Y P O D
PEŁNĄ KONTROLĄ

Czujnik GeoTrain AI • Fot. Meritus Systemy Informtyczne
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obliczeniowej, zbierają ogromne ilości danych
w czasie rzeczywistym na całej długości realizowanych tras i poddają je analizie z wykorzystywaniem algorytmów sztucznej inteligencji.
Dane przechwytywane przez System GeoTrainAI dotyczą m.in. aktualnej lokalizacji taboru
(z dokładnością do 1,5 metra), liczby i czasu
postojów, pokonanego dystansu, specyficznych zdarzeń na trasie czy prędkości, z jaką
porusza się pociąg.
„Lokalizatory GeoTrainAI pracują w wyjątkowo wymagających warunkach eksploatacji.
Dlatego muszą być odporne na odziaływanie
m.in. wilgoci, niskich i wysokich temperaturach, opadów śniegu, gradu i deszczu czy uderzenia i zabrudzenia. Stabilność ich działania
nawet w najtrudniejszych warunkach zapewniają najwyższej jakości materiały wykorzystane w ich produkcji i odpowiednie rozwiązania
konstrukcyjne. Lokalizatory są wyposażone
w silny magnes neodymowy o udźwigu do
35 kg, który pozwala na łatwy i szybki montaż po zewnętrznej stronie pojazdów, a także
czujnik antykradzieżowy i czujnik oderwania.
Co ważne, urządzenia nie ingerują w poszycie i elektronikę pojazdów. Są zasilane energią elektryczną lub słoneczną oraz posiadają wyjątkowo wytrzymałe i wydajne baterie.
Lokalizatory można wprowadzić w tryb tzw.
uśpienia, który wyłącza się automatycznie

Lokalizatory GeoTrainAI zasilane wyłącznie
energią słoneczną pozwalają na dokonywanie
odczytów lokalizacji GPS co 60 sekund. Z kolei
urządzenia podłączone do prądu odświeżają
dane nawet co 5 sekund. Pozwala to na bardzo
dokładne śledzenie tras i nie niesie za sobą wysokich kosztów. System GeoTrainAI wykorzystuje najnowsze technologie lokalizacji, w tym
geofencing. Rozwiązanie pozwala na optymalizację w zakresie planowania tras, zwiększa
skuteczność kontroli pociągów i efektywność
zarządzania flotą, a także podnosi poziom
ochrony przed kradzieżami. System umożliwia
także prowadzenie monitoringu wybranych parametrów pojazdów, kontrolowanie ich stanu
technicznego oraz odtworzenie pełnej historii
przebiegu pociągów. Dane zbierane przez lokalizatory i gromadzone w systemie GeoTrainAI
są narzędziem, dzięki któremu możliwe jest
wdrożenie wysoce efektywnego reżimu prac
konserwacyjnych, co przekłada się na redukcję
ryzyka wystąpienia niespodziewanych przestojów związanych z awariami. Dane historyczne
dotyczące realizowanych transportów, które są
przechowywane w systemie GeoTrainAI, mogą
odegrać także ważną rolę w procesach likwidacji szkód i dopuszczania pojazdów do ruchu.
Przełomowe technologie oparte na sztucznej inteligencji oraz wykorzystujące innowacje
w zakresie generowania, przesyłania i przetwarzania wysoce precyzyjnych danych pochodzących „prosto z torów” mają znaczący
wpływ na zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa i atrakcyjności kolejowych przewozów towarowych. Dzięki podniesieniu poziomu
cyfryzacji przewoźnicy kolejowi mogą nie tylko
zwiększyć efektywność i bezpieczeństwo realizowanych przewozów, zredukować koszty
oraz budować silną przewagę nad konkurencją,
ale także przekierować biznes i transportowane ładunki z tras na tory kolejowe, co ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju transportu towarów w Polsce.
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Fot. Panasonic

Technologiczne trendy
zmieniają logistykę
Luca Legnani, European Marketing Manager, Panasonic
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Globalny biznes – od internetowego handlu aż po dostawy podstawowych artykułów spożywczych – opiera się na skuteczności
logistyki ogólnoświatowych łańcuchów dostaw. Dane statystyczne
w tej branży są oszałamiające. Wedle szacunków w każdej chwili po
oceanach płynie 53 000 statków cargo. W samej Unii Europejskiej
w transporcie krajowym i międzynarodowym towary dostarcza
dużo ponad 4,3 mln pojazdów. Jedno pęknięcie w łańcuchu logistycznym może wywołać całkowity chaos. Tu właśnie ważną rolę
odgrywa technologia.
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SZTUCZNA INTELIGENCJA

VUCA to termin, którym często określa się wyzwania, przed jakimi stoją współczesne łańcuchy dostaw. W logistyce wolumen towarów
potrafi znacznie się zmienić nawet w krótkim
czasie (zmienność, ang. Volatility) i nie daje się
przewidzieć (niepewność, ang. Uncertainty). Jednocześnie zamiast liniowych łańcuchów coraz
częściej mamy do czynienia ze złożonymi sieciami (złożoność, ang. Complexity), wskutek czego
często nieznane pozostają przyczyny pewnych
zjawisk (niejednoznaczność, ang. Ambiguity).
W efekcie przedsiębiorców ciągle zaskakują zmiany, jak na przykład zmiany poziomu
zapotrzebowania. Bez wątpienia dotyczy to
centrów logistycznych. Liczba składanych przez internet zamówień
zmienia się z dnia na dzień i z godziny na godzinę. W przypadku gdy
jeden z konkurentów podwyższy
ceny albo w popularnym programie telewizyjnym pojawi się reklama nowego produktu, popyt rośnie
skokowo. Rozwiązaniem może być
zastosowanie sztucznej inteligencji. Zbierając, agregując i analizując dane wewnętrzne i zewnętrzne, centra logistyczne mogą dość
wcześnie wykryć zmiany popytu
oraz przewidzieć ich wpływ na obciążenie pracowników. Dzięki temu
można szybko i w odpowiednim
czasie dostosować liczbę personelu.

APLIKACJE
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W logistyce i transporcie kierowcy korzystają
z rosnącej liczby aplikacji do obsługi przesyłek.
Dobrym przykładem jest eCMR, czyli cyfrowa
odmiana listów przewozowych obowiązkowo stosowanych w transporcie międzynarodowym. W miarę jak coraz więcej krajów ratyfikuje protokół w sprawie eCMR, wzrasta
stopień wykorzystania aplikacji umożliwiających czysto elektroniczną obsługę przesyłek
międzynarodowych. Eliminuje to konieczność
mozolnego odcyfrowywania papierowych dokumentów przewozowych, które najczęściej
trafiają do biura dopiero po kilku dniach czy
nawet tygodniach. Wymóg stosowania takich

aplikacji to główny powód instalowania mobilnych urządzeń komputerowych w kabinach
ciężarówek. Ma to wiele dodatkowych korzyści. Na przykład na rynku pojawia się coraz
więcej aplikacji wspierających kierowców podczas jazdy, w tym aplikacje umożliwiające:
» Monitorowanie temperatury w pomieszczeniu ładunkowym,
» Zarezerwowanie bezpiecznego miejsca parkingowego,
» Zrobienie zdjęć i zewidencjonowanie towarów uszkodzonych,
» Rejestrację w terminalu kontenerowym lub
na promie,
» Obsługę inteligentnego systemu nawigacji.

Liczba składanych przez internet
zamówień zmienia się z dnia
na dzień i z godziny na godzinę.
Zbierając, agregując i analizując
dane wewnętrzne i zewnętrzne
z wykorzystaniem sztucznej
inteligencji, centra logistyczne
mogą dość wcześnie wykryć
zmiany popytu oraz przewidzieć
ich wpływ na obciążenie
pracowników.
Pionierem we wdrażaniu mobilnych urządzeń komputerowych i aplikacji w tym obszarze jest firma logistyczna Raben. Posiada ona
4 tysiące mobilnych urządzeń TOUGHBOOK N1
łączących funkcje tabletu, telefonu i czytnika
kodów kreskowych. Urządzenia wyposażone są
w oprogramowanie służące do nawigacji i zarządzania pojazdem, a także posiadają dostęp
do archiwum dokumentów firmy Raben. Zostały
również dostosowane do wymogów urzędów,
jak służby celne w różnych krajach. Na przykład
w Polsce urządzenia wyposażono w aplikację
SENT GEO służącą do monitorowania przez internet towarów podlegających ocleniu.
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RZECZYWISTOŚĆ
ROZSZERZONA
I WIRTUALNA

VR i AR są coraz częściej stosowane
w magazynach. Przykładem może
być symulator wózka widłowego
służący do szkoleń operatorów wózków. Dostosowanie otoczenia VR do
układu magazynu, w którym pracuje
dany operator, umożliwia stworzenie symulacji realistycznych i niebezpiecznych
sytuacji dla potrzeb szkoleniowych. AR stosuje
się już w wielu magazynach dla potrzeb skompletowania zamówień. Pracownik korzysta
w tym celu z „inteligentnych okularów”, które
wyświetlają mu instrukcje, takie jak lokalizacja
towaru i liczba sztuk do skompletowania.
AR może być szczególnie przydatna w magazynach prowadzących działalność dodatkową, jak naprawa, przegląd, testowanie i kalibrowanie nowoczesnych urządzeń. Przykładowo
rozwiązanie AR wskazuje pracownikowi części
do usunięcia bądź zainstalowania oraz sposób
ich obsługi, wyświetlając instrukcje w polu widzenia pracownika. Poprzez poszerzenie takich
procesów, jak kompletowanie zamówień, o elementy gier (tzw. gamification), można nie tylko
ułatwić personelowi pracę, ale jednocześnie
w intuicyjny sposób zwiększyć jej wydajność.

ROZWÓJ ROBOTYZACJI

LOGISTYCZNE MARKI 2021

Koszty osobowe to nadal największy koszt
w większości magazynów. Z drugiej strony
wskutek niedoboru siły roboczej rekrutacja
pracowników może być niełatwa. W efekcie
niektóre firmy poszukują rozwiązań, które
w pewnym stopniu uniezależniłyby je od poziomu zatrudnienia,
czyli rośnie zainteresowanie robotyzacją. Według centrum badania
rynku ABI Research, liczba magazynów, w których wykorzystuje
się robotyzację, wzrośnie z poziomu 4.000 w 2018 r. do ponad
50.000 w 2025 r., kiedy to na całym świecie w logistyce działać
będzie ponad 4 mln robotów.
Popularność robotyzacji wynika z szybkiego rozwoju techno-

VR i AR są coraz częściej
stosowane w magazynach.
Przykładem może być symulator
wózka widłowego służący do
szkoleń operatorów wózków.

logicznego, który umożliwił powstanie nowej
generacji robotów. Należą do nich roboty łączone (ang. collaborative robots, w skrócie coboty), a także autonomiczne roboty mobilne
(AMR). W celu skutecznego wykorzystania
robotów firmy muszą dokonać uproszczenia,
standaryzacji i digitalizacji swoich procesów
logistycznych. Roboty są szczególnie wydajne,
gdy potrafią wielokrotnie wykonywać proste
zadania w dokładnie ten sam sposób. Ponadto robotami należy odpowiednio sterować
i dostarczać im dane dotyczące na przykład
produktów i zamówień. Wymaga to cyfrowej
infrastruktury w postaci systemu zarządzania
magazynem, który umożliwi sprawną współpracą cobotów i robotów AMR tak, by można
je było szybko i elastycznie wykorzystać w różnych lokalizacjach.
W miarę dalszych zmian w trendach wpływających na społeczeństwo i globalną gospodarkę, branża logistyczna bez wątpienia
podlegać będzie rosnącej presji. Jednocześnie
jednak dzięki szybkiemu rozwojowi cyfrowej
i mobilnej technologii komputerowej pojawią
się kolejne możliwości podnoszenia wydajności i skuteczności łańcuchów dostaw.

Fot. Panasonic
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Fot. Element Logic Polska

Kluczowe trendy
napędzające branżę
logistyczną w 2021
Element Logic Polska
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Za nami wyjątkowy dla e-commerce pod wieloma względami
rok 2020, a przed nami kolejne miesiące, kiedy znajdujemy się w pandemicznej rzeczywistości. Czy obserwować będziemy zmiany w globalnym biznesie, mające wpływ także na branże logistyczną? Czy też
kontynuowane będą trendy widoczne już w 2020 roku?
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E- C O M M E R C E ?
DEKADA W TRZY
MIESIĄCE

Rok 2020 był pod względem wzrostów
w e-commerce szalony. Przykładowo
w Stanach Zjednoczonych pierwszy
kwartał 2020 roku wygenerował
tak duże zyski, jak cała dekada! Pod
względem wzrostów handlu internetowym, Europa Środkowo-Wschodnia
była najszybciej rosnącym obszarem
ze skalą wzrostu 21,5% (Środkowy Wschód
i Afryka – 19,9%, Ameryka Płd. – 19,4%). Przedłużająca się pandemia spowodowała zmianę
nawyków zakupowych. Po doświadczeniach
roku 2020 część biznesów opierających się na
sprzedaży nie wróci już do trybu stacjonarnego
– dotyczy to np. branży odzieżowej. Przed nami
kolejny rok ze wzrostami w e-commerce, tym
bardziej, że wg danych Według ostatniego badania GEMIUS i Izby Gospodarki Elektronicznej
już 73% internautów robi zakupy online. Wynik
ten jest lepszy od poprzedniej fali badania aż
o 11 punktów procentowych.

WZMACNIANIE
POZYTYWNEGO
DOŚWIADCZENIA

Każda poprawa w obszarze customer experience zwiększa zaangażowanie klienta, dlatego firmy z branży e-commerce muszą dopracowywać swoje procesy do perfekcji. Jednym

Rok 2020 był pod względem
wzrostów w e-commerce
szalony. Przykładowo w Stanach
Zjednoczonych pierwszy kwartał
2020 roku wygenerował tak duże
zyski, jak cała dekada!

z kluczowych aspektów jest terminowość
dostawy. W najbardziej zaawansowanych
systemach automatycznego magazynowania
zdjęcie towaru z lokalizacji może zająć zaledwie 49 sekund od kliknięcia. Jak to wpływa
ma szybkość realizacji, nie trzeba wspominać.

CZAS NA BUSINESS 5.0

Cyfrowa transformacja dzieje się na naszych
oczach, a przyspieszył ją kryzys COVID-19.
Biznes 5.0 wykorzystuje możliwości, które niosą za sobą technologie i era cyfryzacji, w tym
takie narzędzia jak sztuczna inteligencja, Big
Data, automatyzacja procesów biznesowych.
– Niewątpliwie do tego obszaru zalicza się
automatyzacja procesów magazynowych, od
której zależy rentowność wielu biznesów i zadowolenie milinów klientów różnych branż.
Przykładem może być oparty o najnowsze rozwiązania robotyzacji i oprogramowania system
AutoStore, który dzięki kilku tysiącom reali-

LOGISTYCZNE MARKI 2021
Fot. Element Logic Polska
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zowanych zamówieniach dziennie
pozwala zwiększyć wydajność o kilkadziesiąt procent w skali rok do roku
– mówi Anna Wiśniewska, managing
director w Element Logic Polska.

DOSKONALENIE
Ł A Ń C U C H A D O S TAW

Głównym założeniem efektywnego
łańcucha dostaw jest obniżenie kosztów lub wzrost przychodów w wyniku
doskonalenia jakości obsługi. To z kolei pozwala zmaksymalizować korzyści ekonomiczne Według danych EY przedsiębiorcy są świadomi, jak duże rezerwy tkwią
w ich niedoskonałych łańcuchach dostaw. Aż
52% z nich – aktywnie podejmuje kroki w celu
zmiany obecnego łańcucha dostaw, natomiast
40% ma w planach ich zainicjowanie, ale jeszcze zastanawia się nad ich charakterem.

REDUKCJA KOSZTÓW I…
ŚLADU WĘGLOWEGO

Użytkownicy oraz opinia publiczna coraz częściej zwracają uwagę na to, jak pod względem
ekologii wygląda proces produkcji i dostawy
towaru – eko trend wciąż będzie jednym z wiodących, również w branży logistycznej – ze

„System AutoStore, dzięki kilku
tysiącom realizowanych zamówień dziennie, pozwala zwiększyć
wydajność o kilkadziesiąt procent
w skali rok do roku”.
Anna Wiśniewska, managing director w Element Logic Polska

względu na oszczędności, ale nie tylko. – Magazyny pochłaniają ogromne ilości zasobów,
ale zarządzanie nimi w sposób zrównoważony
jest możliwe. Przykładowo roboty wdrożone
w systemie AutoStore regenerują energię za
każdym razem, gdy opuszczają pojemnik lub
zmniejszają prędkość – podobnie jak samochód elektryczny – dzięki czemu energia cyrkuluje i jest stała. Dziesięć robotów AutoStore
zużywa tyle samo energii co jeden odkurzacz.
Mogą one z łatwością korzystać także z energii słonecznej, dzięki czemu idealnie nadają
się do zastosowania w nowoczesnych energooszczędnych magazynach – dodaje Anna
Wiśniewska.

LOGISTYCZNE MARKI 2021
Fot. Element Logic Polska
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Łańcuchy dostaw
będą jeszcze bardziej
zautomatyzowane
SI-Consulting

LOGISTYCZNE MARKI 2021

Sztuczna inteligencja i człowiek, to połączenie, które musi zostać dobrze wykorzystane, aby w przyszłości zminimalizować straty wywoływane przez czynniki zewnętrzne np. jak trawiąca nas od kilkunastu
miesięcy pandemia COVID-19. Proces trwa. Do końca 2021 roku aż
90% łańcuchów dostaw będzie, przynajmniej częściowo, zautomatyzowanych.
Przez niemal cały 2020 rok, aż do teraz, przedsiębiorstwa przemysłowe na całym świecie
musiały mierzyć się z kolejnymi falami CO-

VID-19. Obostrzenia, lockdowny i problemy
natury zdrowotnej spowodowały m.in. ogromne kłopoty w zarządzaniu łańcuchami dostaw.
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W obecnych warunkach rynkowych,
firmy muszą stymulować zintegrowaną realizację zamówień poprzez
cyfrowe sieci dostaw, umożliwiając
elastyczne reagowanie na zmiany
popytu, podaży i zasobów. Pomóc
w tym mogą rozwiązania oparte
m.in. na sztucznej inteligencji.

KONKURENCJA
RODZI PRESJĘ

LOGISTYCZNE MARKI 2021

Z raportu IDC – globalnego dostawcy informacji rynkowych,
usług doradczych i wydarzeń dla
rynków technologii informacyjnej,
telekomunikacyjnej i technologii konsumenckich – wynika, że im bardziej przedsiębiorstwo
stawiało na wdrażanie technologii cyfrowych,
tym lepsze – w porównaniu z “analogową”
konkurencją – wyniki biznesowe będzie osiągało w przyszłości. Badanie zostało przeprowadzone wśród ponad 400 firm przemysłowych w regionie EMEA, czyli krajów Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki. Według niego, do
2023 roku aż 75% organizacji będzie miało
kompleksowo wdrożoną technologię cyfrową
lub przynajmniej solidnie przygotowane mapy
drogowe dochodzenia do kolejnych etapów
transformacji. Dziś tym może pochwalić się
zaledwie 27% firm z terenu EMEA.
– To wywiera presję na tych, którzy chcą
być liderami i dostarczać jak najlepszy produkt swoim klientom – zwykle też oczekującym cyfrowej transformacji. Dlatego nawet
kryzys związany z Covid-19 nie powinien być
wymówką do odraczania inwestycji technologicznych – mówi Paweł Wala, wiceprezes
zarządu SI-Consulting, firmy specjalizującej się we wdrożeniach rozwiązań IT, który
15 czerwca wystąpi na konferencji online
Człowiek 4.0, poświęconej wyzwaniom, jakie stoją przed ludzkością w dobie cyfrowej
transformacji.
Badanie IDC wykazało, że 70% producentów w regionie EMEA już w trakcie pandemii
zdawało sobie sprawę z wpływu technologii
cyfrowej na swoje procesy, dlatego – mimo
panującego kryzysu – przyspieszali inwestycje
technologiczne.

Według raportu IDC,
do 2023 roku aż 75% organizacji
będzie miało kompleksowo
wdrożoną technologię cyfrową
lub plan dochodzenia do kolejnych
etapów transformacji. Dziś tym
może pochwalić się zaledwie 27%
firm z terenu EMEA.

Ł A Ń C U C H Y D O S TAW
R U S Z Ą P E Ł N Ą PA R Ą
DZIĘKI SZTUCZNEJ
INTELIGENCJI

W raporcie przeanalizowano, w jaki sposób
firmy dostosowały swoje podejście do transformacji cyfrowej w obliczu niepewności w erze
pandemii oraz to, jak te zmiany wpłynęły i będą
wpływać na nie w przyszłości. Jak zaznaczono,
firmy przemysłowe w regionie wykazują bardzo pragmatyczne podejście, szukając sprawdzonych rozwiązań, które mogą szybko dodać
wartość do biznesu.
Wśród wniosków, które sformułowane zostały przez same badane firmy, wyłuszczono
że najważniejsze jest wdrożenie całościowych rozwiązań cyfrowych, które mają być
kamieniem węgielnym dla ogólnej poprawy
wydajności. Kluczem ma być konwergencja
technologii i procesów, które należy umieścić
w świecie cyfrowym. – Ponieważ decyzje biznesowe muszą być podejmowane w czasie
rzeczywistym należy też zwrócić uwagę, że
niemal natychmiast potrzebujemy przetworzonych danych – pozbawionych niepotrzebnych szumów. Tylko technologia wyposażona w sztuczną inteligencję może być w tym
aspekcie skuteczna i rzeczywiście zasadniczo
zwiększyć wydajność procesów – komentuje
Wala z SI-Consulting.
Cyfryzacja i automatyzacja najszybciej zaistnieją na stałe tam, gdzie najbardziej wpłyną na
efektywność przedsiębiorstw, cenę produktów
i zadowolenie klientów, czyli na łańcuchy do-
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staw. Coś, co wydawałoby się jest daleko od
ostatecznego odbiorcy, stało się codziennym
problemem. Choćby dlatego, że ceny wielu
produktów poszybowały mocno w górę, a to
oczywiście wzbudziło niepokój klientów. Eksperci IDC przewidują jednak, że do końca 2021
roku aż 90% wszystkich firm z regionu EMEA
zainwestuje w technologie i procesy biznesowe niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa
łańcucha dostaw i pełnej ich płynności. Ma to
doprowadzić do poprawy produktywności o 5%.
Problemy z łańcuchami dostaw zostały spowodowane tym, że kryzys COVID-19 zmusił
wiele organizacji do ograniczenia fizycznych
interakcji między ludźmi do absolutnego minimum. Wpłynęło to na wydajność wielu przedsiębiorstw przemysłowych. Szczególnie tych,
które przespały transformację cyfrową. Eksperci IDC przekonują, że do 2023 roku produ-

„By podejmować decyzje
biznesowe w czasie rzeczywistym,
potrzebujemy przetworzonych
danych – pozbawionych
niepotrzebnych szumów. Tylko
technologia wyposażona
w sztuczną inteligencję może być
w tym aspekcie skuteczna”.
Paweł Wala, wiceprezes zarządu SI-Consulting

cenci zmniejszą liczbę personelu, który pracuje
w fabryce o 30%. I to tylko dzięki użyciu technologii VR, bo zastąpią ich pracownicy zdalni,
którzy będą mogli np. wesprzeć klientów specjalistyczną wiedzą np. przy naprawie sprzętu.

CZŁOWIEK KLUCZOWYM
CZYNNIKIEM

Przedsiębiorstwa z regionu EMEA nie zapominają jednak o człowieku. Ponad 60% z nich ma
świadomość, że to nadal ludzie będą stanowili
o sile organizacji. Dlatego chcą mocno zainwestować we wzmocnienie cyfrowych kompetencji swoich pracowników.
Pomimo tego, że czas, w którym się znajdujemy nazywamy rewolucją przemysłu 4.0,
to ludzie – pracownicy, kontrahenci, dostawcy
czy klienci – bez wątpienia nadal pozostaną
w centrum uwagi.
– Człowiek nadal będzie mózgiem,
oczami i uszami ze względu na swoje
niepodrabialne doświadczenie. Są to
cechy przydatne nawet w środowiskach w większości zdigitalizowanych.
Miejsca pracy o wysokiej wartości
dodanej, takie jak planowanie strategii, zarządzanie projektami, fachowe
wykonanie konserwacji, prawdopodobnie przez długi czas pozostaną
domeną człowieka. Dlatego większe
kompetencje pracowników i zapewnienie im komfortowych warunków
pracy, to jeden z najważniejszych
czynników wpływających na transformację rynku pracy – przekonuje Wala.

LOGISTYCZNE MARKI 2021
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Fot. VersaBox

Maszyny przejmują
najcięższe zadania
transportowe
VersaBox
LOGISTYCZNE MARKI 2021

Faurecia Frames w Wałbrzychu inwestuje w autonomiczne roboty
transportowe VersaBox. Maszyny pozwolą w jeszcze większym stopniu wesprzeć personel w realizacji uciążliwych zadań transportowych
w magazynie i przy liniach produkcyjnych. Obecnie inteligentne, pracujące bez operatora roboty VERSABOT, odpowiadają za 80 % zadań
transportowych w fabryce foteli samochodowych. Umowa podpisana
właśnie pomiędzy Faurecią i VersaBox przewiduje rozbudowę floty
robotów, które przejmą większość zadań transportu wewnętrznego.
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I N N O WA C YJ N O Ś Ć
DROGĄ DO SUKCESU
W PRODUKCJI
P R Z E M YS Ł O W E J

LOGISTYCZNE MARKI 2021

Inwestycja w autonomiczne roboty transportowe, które w wałbrzyskich zakładach Faurecia
Frames pracują już od 3 lat, nie była przypadkowa. Myślenie innowacyjne jest bowiem częścią kultury pracy firmy produkującej
podzespoły dla branży motoryzacyjnej. Wprowadzanie unowocześnień,
robotyzacja i cyfryzacja wykorzystywane są przez Faurecię do poprawy
elastyczności oraz wydajności procesów produkcyjnych – podkreśla
Marcin Wójcik, Dyrektor Fabryki Faurecia Frames w Wałbrzychu. Gwarantują one m.in. skrócenie czasu
wykonywania wielu czynności, ograniczenie ryzyka błędów oraz zwiększenie bezpieczeństwa.
O wdrożeniu robotów AMR (Autonomous
Mobile Robots), czyli autonomicznych platform
transportowych zadecydowała chęć usprawnienia przepływu ładunków. Osiągnięte efekty
znacznie przewyższyły założenia. – Nie dość,
że osiągnęliśmy cel w postaci lepszego przepływu ładunków, dodatkowo poprawiliśmy
wydajność i elastyczność systemu transportu
wewnętrznego. Z perspektywy 3 lat współpracy możemy mówić o pełnym sukcesie. Z powiększeniem floty autonomicznych robotów
transportowych wiążemy nadzieje na jeszcze
większe zyski i dalszą poprawę konkurencyjności naszej fabryki – podkreśla Marcin Wójcik.
Przejście z intralogistyki tradycyjnej na intralogistykę autonomiczną, opartą na robotach VERSABOT, przyniosło firmie wymierne
korzyści.
– VERSABOTY działają jak zgrany zespół cyfrowych pracowników – wyjaśnia Bartłomiej
Magiera, Kierownik Produkcji Faurecia Frames. –
Inteligentne maszyny, pod kontrolą automatycznego systemu zarządzania flotą są terminowe,
niezawodne i całkowicie przewidywalne. Doskonale adaptują się we wspólnych przestrzeniach pracy z ludźmi, przejmując powtarzalne
i najbardziej uciążliwe fizycznie zadania. Obecnie
trudno nam sobie wyobrazić realizację procesów
produkcyjnych bez pomocy VERSABOTÓW.

Wiele powodów do satysfakcji ma też Jacek Królik, Prezes Zarządu VersaBox. – Sukces
wdrożenia w niezwykle wymagającej branży
automotive potwierdza jakość oferty VersaBox. Nasze roboty udowodniły, że pozwalają
osiągać cele biznesowe takie jak wzrost wydajności, poprawa jakości czy podniesienie
poziomu bezpieczeństwa. To efekt tego, że

„VERSABOTY działają jak zgrany
zespół cyfrowych pracowników”.
Bartłomiej Magiera, Kierownik Produkcji Faurecia Frames

doskonale radzą sobie w trudnych środowiskach pracy i realizują najbardziej wymagające
zadania transportowe.

P E R F E K C YJ N A
N AW I G A C J A D Z I Ę K I
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

– Faurecia ma silnie zdywersyfikowane portfolio produktów powstających na wielu liniach
montażowych. W takich warunkach wyzwaniem staje się dostarczanie różnorodnych
komponentów do wielu różnych lokalizacji – zaznacza Anna Soćko, Kierownik Lean
Manufacturing oraz Transformacji Cyfrowej
w Faurecia Frames.
– VERSABOTy doskonale radzą sobie z samodzielnym planowaniem tras i omijaniem
przeszkód – zarówno statycznych, jak i dynamicznych. Dzięki temu doskonale współpracują z ludźmi i innymi maszynami transportu
wewnętrznego – dodaje Anna Soćko.
Autonomiczne roboty mobilne VERSABOT
poruszają się samodzielnie dzięki innowacyjnemu systemowi nawigacji TRUE AUTONOMY.
Jest to zaawansowany algorytm sztucznej inteligencji, który umożliwia przemieszczanie
się i adaptowanie do zmiennych warunków
środowiska pracy.
– Wartość naszych rozwiązań wynika z ich
kompletności – mówi Mateusz Wiśniowski,
Dyrektor Wdrożeń w VersaBox. – Oferuje-
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my roboty, sprzęt i pełne oprogramowanie
do projektowania, walidacji i monitorowania
systemu transportu wewnętrznego. Zadbaliśmy też o łatwą integrację z systemami
działającymi w zakładach przemysłowych
i magazynach.
Dzięki temu roboty VERSABOT można
wdrożyć w każdym magazynie i w każdym
zakładzie przemysłowym – niezależnie od
branży i typu zadań transportowych. Potwierdzają to dotychczasowe działania VersaBox,
który dostarcza roboty transportowe m.in. dla
przemysłu spożywczego czy mechanicznego.

E F E K T SY N E R G I I P R A C Y
L U D Z I I I N T E L I G E N T N YC H
MASZYN

– Robotyzacja intralogistyki pozwala zmniejszyć uciążliwość zadań realizowanych
na stanowiskach produkcyjnych, zapewnić lepsze warunki i stworzyć pracownikom szanse
rozwoju zawodowego. Dzięki wykorzystaniu
synergii współdziałania inteligentnych maszyn
i ludzi rosną wydajność i bezpieczeństwo pracy – podkreśla Tomasz Biel, PC&L Coordinator
w Faurecia Frames. W efekcie Faurecia, korzystając z nowoczesnych rozwiązań, realizuje
ważne z punktu widzenia firmy zadanie, jakim
jest podnoszenie atrakcyjności tworzonych
miejsc pracy.
– Początkowo VERSABOTy realizowały dostawy na 5 trasach. Obecnie wykonują 200
kursów dziennie, przewożąc 60-70 ton to-

waru. W najbliższych miesiącach i latach te
liczby będą systematycznie rosły – zapowiada
Bartosz Sikora, Kierownik Magazynu Zakładu
Faurecia Frames.
Faurecia Frames w Wałbrzychu wchodzi
w skład francuskiego koncernu Faurecia. Należy on do pierwszej dziesiątki największych
światowych dostawców motoryzacyjnych.
Zatrudnia ponad 100 tys. pracowników w 266
fabrykach i 39 centrach konstrukcyjno-badawczych, walidacyjnych i rozwojowych na całym
świecie. Wałbrzyska fabryka specjalizuje się
w produkcji foteli przednich do samochodów
osobowych. Dostarcza fotele w wersji manualnej i elektrycznej do takich marek jak Volkswagen, BMW, Ford czy Peugeot.
VersaBox jest dostawcą autonomicznych
robotów transportowych klasy AMR oraz systemu AUTONOMY@WORK™. To kompletne
rozwiązanie, które zawiera narzędzia do projektowania, symulacji (modelowania), realizacji
i monitorowania systemów intralogistyki przemysłowej. Oferta VersaBox jest skierowana do
sektora produkcyjnego i magazynowego.
Współpraca firm Faurecia i VersaBox trwa
od 3 lat. Celem pierwszego etapu wspólnych
działań była robotyzacja transportu komponentów pomiędzy spawalnią i malarnią. Synergia robotów i ludzi pozwoliła na usprawnienie
procesów produkcyjnych i magazynowych.
Właśnie rozpoczęty nowy projekt przewiduje
robotyzację transportu gotowych elementów
z malarni na linie montażowe.

LOGISTYCZNE MARKI 2021
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Fot. BPSC

Biznes z SI, jednak
potrzebuje wsparcia
BPSC
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Każdy chce skorzystać z rewolucji algorytmów, jednak projektów
R&D kończy się niepowodzeniem, wynika z raportu Rackspace Technology. Powód? Brak dostępu do danych wysokiej jakości. Obecnie
mniej niż 20% badanych uważa, że ich organizacja jest wystarczająco
dojrzała w obszarze IT – wdrożenia i rozwoju technologii.

Ikona i gwiazda światowego biznesu, kiedyś
przedsiębiorca, a dziś filantrop Bill Gates, powiedział: Nie ma nic złego w świętowaniu sukcesu, ale ważniejsze jest wyciągnięcie nauki
z porażki. To zdanie jest idealnym podsumowaniem najnowszych wyników raportu fir-

my Rackspace Technology. Spółka notowana
na Wall Street opublikowała szeroką analizę,
z której wynika, że istnieje przepaść między
tym czego firmy spodziewają się osiągnąć po
wdrożeniu Sztucznej Inteligencji (SI) a swoimi
realnymi możliwościami.
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CHCIEĆ, TO NIE
ZNACZY MÓC

W grudniu 2020 i styczniu 2021 eksperci z firmy Rackspace Technology zebrali odpowiedzi
od 1870 liderów IT z wielu branż, od produkcji,
przez finanse, handel detaliczny, na administracji i opiece zdrowotnej skończywszy. Tak
szeroko zakrojone badania miały dać odpowiedź na pytanie: jaki jest obecny stan wdrożenia i wykorzystania sztucznej inteligencji
i uczenia maszynowego oraz czego w związku
z tym oczekują organizacje. W badaniu: Are
Organizations Succeeding at AI and ML?, udział

Firmy, które już wdrożyły pierwsze
rozwiązania z zakresu SI, stosują
je do rozwoju kompetencji
analitycznych, wsparcia dla
innowacji oraz uzupełnienia już
istniejących systemów wewnątrz
firmy. Firmy znajdujące się w
trakcie wdrażania sztucznej
inteligencji oczekują z kolei:
poprawy szybkości i efektywności
już istniejących procesów,
zwiększenia przychodów
i oferowania nowych usług
i produktów.
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brali przedstawiciele biznesu z obu Ameryk,
Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Podstawowy wniosek z raportu brzmi: pod każdą szerokością geograficzną biznes skłania się ku
SI i uczeniu maszynowemu, ale brakuje mu
specjalistycznej wiedzy i infrastruktury, a te są
niezbędne do wdrożenia dojrzałych i udanych
programów ze wspomnianych obszarów.
Mało tego, firmy, które zdały „cyfrowy egzamin dojrzałości” są w zdecydowanej mniejszości. Tylko 17% reprezentantów badanych

uważa, że są na tyle zaawansowani cyfrowo,
że mogą z powodzeniem realizować projekty
z zakresu SI i uczenia maszynowego. Przytłaczająca większość respondentów (82%) wciąż
bada sposoby wdrożenia tych technologii lub
ma trudności z ich obsługą.
– Nie tylko sztuczna inteligencja, ale także
inne działania ukierunkowane na rozwój cyfrowych kompetencji w przedsiębiorstwach stały
się priorytetem w pandemicznej rzeczywistości. Jak wynika z badań zrealizowanych przez
Amplitude i Harvard Business Review, 97% dyrektorów globalnych firm, uważa że epidemia
COVID-19 przyspieszyła ich migrację
w kierunku technologii cyfrowych, a co
jeszcze ciekawsze, 92% z nich zapowiada, że chce tę okazję wykorzystać!
– mówi Grzegorz Kosiński, CEO Audience Network, a następnie dodaje:
– Bardzo ważnym elementem nowej
cyfrowej strategii jest dziś reklama
w sieci. Komunikacja z otoczeniem
od zawsze stanowiła podstawę sukcesu jakiegokolwiek przedsięwzięcia
o charakterze biznesowym. Obecnie,
gdy wiele aktywności przenieśliśmy
do internetu, reklamodawcy chcąc
dotrzeć do konsumentów, wybierają
właśnie kanał online, który jest odporny na lockdown, a jego efektywność może być dokładnie zmierzona. Jako agencja zauważamy wzrost
zainteresowania cyfrowym marketingiem, a w szczególności reklamą
wykorzystującą wielkie zbiory danych
i algorytmy sztucznej inteligencji, które pomagają w profilowaniu danych
o internautach z całego świata. Dzięki
tej formie promocji jesteśmy w stanie tak kierować komunikacją, że będzie ona precyzyjna
i mierzalna.

L I S TA Ż YC Z E Ń D O S I

Przedstawiciele firm, którzy brali udział w badaniu Rackspace Technology mają już za sobą
pierwsze wdrożenia rozwiązań z zakresu SI
i machine learning, wskazali najistotniejsze ich
zdaniem zastosowania dla tych technologii:
rozwój kompetencji analitycznych (40%), wspar-
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cie dla innowacji (38%) oraz uzupełnienie już
istniejących systemów wewnątrz firmy (35%).
A czego oczekują firmy znajdujące się
w trakcie wdrażania sztucznej inteligencji?
Najpopularniejsze odpowiedzi to: poprawa
szybkości i efektywności już istniejących procesów (46%), zwiększenie przychodów (40%)
i oferowanie nowych usług i produktów (38%).

PORAŻKĄ MIĘDZY
DA N Y M I

W kultowej już polskiej komedii z 2001 roku
„Poranek Kojota” padają słowa: Nie daj się
wyprowadzić z równowagi. Pamiętaj, że każda klęska jest nawozem sukcesu. Nie pozwól,
by zawładnęły tobą drobiazgi. Te trzy zdania
bohatera filmu mogą być dewizą dla firm myślących o SI. Bo przedsiębiorcom nie można
odmówić chęci ani entuzjazmu, ale co się
dzieje, gdy oczekiwania i nadzieje spotykają
się z rzeczywistością? Okazuje się, że ponad ⅓
projektów R&D, związanych z wykorzystaniem
SI kończy się porażką. Co ciekawe, pytani są
w stanie wskazać źródło klęski. Respondenci
uważają, że przyczyną są dane, a dokładnie ich
niska jakość (34%) oraz poziom specjalistycznej
wiedzy, który ich zdaniem jest zbyt niski (34%).
– Zaawansowane technologie żyją z danych –
podkreśla dr Stanisław Drosio, Dyrektor Pionu
Usług i Utrzymania Oprogramowania z BPSC
i dodaje – Istnieje współzależność między dobrej jakości danymi a udanym procesem technologicznym. Dane są jak podłoże, jeżeli jest
ono bogate w składniki i mikroelementy, plon
będzie obfity. Jeżeli natomiast baza w postaci
danych i wiedzy będzie kiepskiej jakości, o sa-

tysfakcjonujące efekty będzie ciężko – mówi
ekspert ze śląskiej spółki dostarczającej zaawansowane systemy IT dla biznesu.

34% PROJEKTÓW IDZIE
DO KOSZA

Mimo że 34% projektów R&D, związanych
z wykorzystaniem SI w organizacji zostało porzucone, to jednocześnie 44% zakończyło się
sukcesem, a 22% wciąż znajduje się na etapie
testowania. – Wskaźnik sukcesu będzie systematycznie rósł, głównie ze względu na to,
że firmy otrzymały dostęp do danych wysokiej
jakości, które mogą wzbogacić już zebrane przez
biznes informacje, dzięki czemu zbiór, na jakim
operuje przedsiębiorstwo, jest większy i co za
tym idzie, bardziej precyzyjny. Również systemy
zyskują na funkcjonalności, uzupełniając wyrwy
kompetencyjne. Wiele narzędzi dziś to prawdziwe kombajny, naszpikowane topową technologią, która pozwala na automatyzację całych
procesów – mówi dr Stanisław Drosio z BPSC,
rodzimego dostawcy oprogramowania ERP.
W niedawno opublikowanym na łamach Financial Times materiale Johna Thornhilla zatytułowanym "Wchodzimy w erę e-globalizacji",
pojawiło się pojęcie e-globalizacji. Autor uważa,
że obecnie przyjmuje się za pewnik, że świat
wkroczył w erę deglobalizacji. Gdy rosną napięcia narodowe, a globalne łańcuchy dostaw
ulegają fragmentacji, przynajmniej w części
cyfrowego świata jest dokładnie odwrotnie:
jesteśmy świadkami gwałtownego przyspieszenia e-globalizacji. A to oznacza, że inwestycja w nowoczesne rozwiązania wspierające
biznes, wydaje się dziś jedyną słuszną drogą.
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Sztuczna inteligencja
będzie zarządzać produkcją
BPSC
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Jeszcze w tej dekadzie produkcją w fabrykach będzie zarządzać
sztuczna inteligencja (SI). Tak przynajmniej uważa ponad połowa
liderów sektora produkcyjnego, biorących udział w badaniu przygotowanym na zlecenie firmy Siemens – Next-Gen Industrial AI. Jak się
okazuje, te firmy, które wdrożyły sztuczną inteligencję, już odczuwają
jej pozytywny wpływ na funkcjonowanie zakładu produkcyjnego.
Głównie w obszarze automatyzacji.

Popularna anegdota mówi, że fabryka przyszłości będzie miała dwóch pracowników: człowieka
i psa. Ten pierwszy będzie karmić zwierzę, które

przypilnuje człowieka, by ten nie dotykał maszyn. Taka przyszłość może nadejść szybciej, niż
nam się wydaje. Kiedy? Nawet w tej dekadzie.
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Ponad połowa (54%) menadżerów
biorących udział w badaniu Next-Gen
Industrial AI uważa, że w ciągu najbliższych pięciu lat to sztuczna inteligencja (SI) przejmie kontrolę nad kluczowymi obszarami przedsiębiorstwa.
– Algorytmy już pojawiają się w wielu
obszarach. Na razie ich działanie jest
punktowe, ale z czasem będzie obejmowało swoim zasięgiem coraz to
nowsze i większe obszary. – mówi
Tomasz Zając, Dyrektor ds. Rozwoju ze spółki
BPSC, która dostarcza zaawansowane rozwiązania IT dla firm z sektora przemysłowego.
Tego samego zdania są pytani przedstawiciele
kadry zarządczej. Aż 44% jest przekonanych, że
w ciągu najbliższych pięciu lat systemy oparte
na sztucznej inteligencji będą sterować pracą
maszyn, robotów i całych linii produkcyjnych.
A to znacznie przybliży nas do wizji autonomicznej fabryki z człowiekiem i psem.

S I Ż YJ E Z D A N YC H

LOGISTYCZNE MARKI 2021

Predykcyjne utrzymanie ruchu już teraz jest
z powodzeniem wykorzystywane w branży
automotive np. na wydziałach spawalniczych
fabryki BMW. – W tym zakładzie niemieckiego
producenta sztuczna inteligencja z pomocą
czujników monitoruje stan elektrod spawalniczych. Algorytmy SI zasilane wieloma danymi historycznymi są w stanie skutecznie
określić czas wymiany elektrod, minimalizując
nieplanowane przestoje oraz maksymalizując
długość ich użytkowania. Wcześniej pracownik
manualnie sprawdzał ich stan, co niejednokrotnie prowadziło do długich i kosztownych
przestojów związanych z nagłą potrzebą ich
wymiany. – tłumaczy Tomasz Zając z BPSC.
A jaki jest rzeczywisty koszt wstrzymania działania fabryki? – Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ale jak podały niedawno
niemieckie media, zaledwie 40-minutowy postój w monachijskiej fabryce BMW, kosztował
firmę… okrągły milion dolarów! – kończy ekspert z katowickiej spółki technologicznej.
Sztuczna Inteligencja żyje z danych. Bez informacji jest niczym więcej niż tylko zaawansowanym programem. Skąd przemysł chce
czerpać dane, które zasilać będą inteligentne

„Algorytmy już pojawiają się w wielu obszarach. Na razie ich działanie
jest punktowe, ale z czasem będzie
obejmowało swoim zasięgiem coraz to nowsze i większe obszary”.
Anna Wiśniewska, managing director w Element Logic Polska

algorytmy? Źródeł jest wiele, ale w najbliższej
przyszłości cztery będą cieszyć się największą
popularnością.
71% pytanych opierać się będzie na informacjach pochodzących od producentów maszyn
i robotów. 70% wykorzystywać będzie dane
wewnętrzne firmy. Dla przemysłowców nie
mniej istotne niż dane ze środka organizacji są
informacje pochodzące od dostawców (70%).
68% pytanych uważa, że bardzo przydatne
będą także dane od klientów.

K T O M A , T E N Z A C H WA L A !

Pole do popisu w kwestii zastosowania SI
w produkcji przemysłowej jest ogromne – od
predykcyjnego utrzymania ruchu, technologii
rozpoznawania i przetwarzania obrazu po kontrolę jakości czy bezpieczeństwo pracy.
55% analizowanych w raporcie Next-Gen
Industrial AI firm, które wdrożyły rozwiązania
bazujące na sztucznej inteligencji, już dostrzegło korzyści, jakie wynikają z zastosowania tej
technologii. W co trzecim przedsiębiorstwie
dzięki SI udało się zautomatyzować i ulepszyć kontrolę jakości. Podobny odsetek (32%)
poprawił funkcjonowanie parku maszynowego, dzięki czemu udało się zautomatyzować
i zoptymalizować procesy produkcyjne. Natomiast u 30% przedsiębiorstw produkcyjnych
sztuczna inteligencja pozwoliła znacznie zredukować liczbę awarii i przestojów maszyn.
– Sektor produkcyjny będzie jednym
z większych beneficjentów rozwoju technologii
z zakresu sztucznej inteligencji, która znajdzie
zastosowanie w niemal każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa. Im więcej technologii, tym bliżej do osiągnięcia statusu inteligentnej fabryki. – kończy Tomasz Zając z BPSC.
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