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Cyfrowe łańcuchy dostaw

Cyfrowe łańcuchy dostaw zmieniają logistykę, 
nadają jej nowe znaczenie, a także pozwalają 
na obsługę obszarów dotąd niedostępnych dla 
standardowych rozwiązań. W kolejnym wyda-
niu „Logistycznych Marek 2020”, które ukazu-
je się w czasie zwiększonego wykorzystania 
technologii, temat cyfrowych łańcuchów do-
staw jest niezwykle aktualny. Ogłoszona przez 
cały świat pandemia COVID-19 zdominowała 
również ten obszar.

Zmagając się z problemem pandemii, firmy 
wprowadzają do swojego biznesu narzędzia IT 
pozwalające na wdrożenie systemów uczących 
się (sztuczna inteligencja), robotyzują i auto-
matyzują procesy, tworzą struktury cyfrowego 
świata łańcuchów dostaw. Już dziś w firmach 
dostępne są rozwiązania, które wydawały się 
futurystycznymi wizjami. Niezwykle szybki 
rozwój omnichannel i e-commerce zmusza 
przedsiębiorstwa do inwestowania w techno-
logie i wiedzę – dwa motory napędowe zmian 
w łańcuchach dostaw.

Świat będzie zmierzał w kierunku większej 
automatyzacji i cyfryzacji procesów. W niektó-

rych obszarach działania te są już bardzo za-
awansowane. Rynek logistyczny jest gotowy 
na cyfryzację, aplikacje śledzące transporty nie 
są niczym niezwykłym – to standard w obec-
nych realiach wysokiej konkurencyjności. Cy-
fryzacja procesów daje przewagę, ale przede 
wszystkim zapewnia transparentność tych 
procesów w relacjach z klientami.

Cyfrowe narzędzia w zarządzaniu łańcucha-
mi dostaw tworzą kolejne poziomy digitalnych 
synergii w obsłudze klientów i realizacji ich 
potrzeb. Twórcza presja rynku zmusza jego 
uczestników do wykorzystywania osiągnięć 
technologicznych.

O tym cyfrowym świecie logistyki piszemy 
w kolejnym wydaniu „Logistycznych Marek 
2020”. Prezentujemy firmy, dla których ter-
min „cyfrowy” jest elementem operacyjnych 
działań.

Zapraszamy do ciekawej lektury.
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DB Schenker zmienia 
swój wizerunek

DB Schenker

Fot. DB Schenker

DB Schenker, wiodący operator logistyczny, w połowie roku 2020 
wprowadził nową wizualizację swojej marki. Celem jest silniejsze wy-
różnienie się na rynku. Nowy wizerunek prezentuje mocne strony fir-
my i jest modyfikacją najbardziej międzynarodowej marki w Grupie DB.

Nowy system podkreśla atuty korporacji, jego 
podstawowe elementy gruntownie się zmie-
niają. To najbardziej istotna zmiana pod wzglę-
dem komunikacyjnym od czasu włączenia fir-
my do spółki matki: Deutsche Bahn. 

DB Schenker charakteryzuje się innowa-
cyjnością, niezawodnością i pracą zespołową, 

a nowy język wizualny pozwoli lepiej zapre-
zentować te atuty i wyróżnić się na rynku. Fir-
ma dąży do tego, by mocniej podkreślić swoją 
markę na tle szablonowych rozwiązań w za-
kresie wizerunku w branży logistycznej.

„Z wielu badań wynika, że firmy, które mają 
silne marki, osiągają lepsze wyniki na rynku. 
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Na przykład eksperci jednej z firm 
doradczych wskazują, że aż 27% 
decydentów przy podejmowaniu 
decyzji o zakupie bierze pod uwa-
gę markę i komunikację dostawcy 
z otoczeniem, gdy oferowane ceny 
są na takim samym poziomie. War-
to zwrócić uwagę na fakt, że nasz 
dotychczasowy system identyfikacji 
wizualnej powstał w 2008 roku. Mi-
nęło 12 lat. W tym czasie świat bar-
dzo się zmienił i dynamicznie we-
szliśmy w cyfrową rzeczywistość. 
Zależy nam, by wyróżnić się wśród konkurencji, 
a nowy wizerunek jest inwestycją w rozwój 
firmy”, mówi Monika Pachniak-Radzińska, 
Dyrektor ds. Komunikacji Klastra Europy 
Północno-Wschodniej w DB Schenker.

Globalny dostawca usług logistycznych 
wprowadził nową kolorystykę. Zamiast gra-
natu kolorem dominującym jest kolor morski 
(ang. teal). Podstawowa gama kolorystyczna 
DB Schenker oprócz morskiego obejmuje tak-
że biały i czerwony. Został też przygotowany 
nowy układ strony – jest bardziej przejrzysty 
i czytelny, dostosowany do wymogów mediów 
cyfrowych. Zdjęcia są nasycone światłem, na 
pierwszym planie są ludzie, środku trans-
portu stanowią tło. Logo nie zostało zmo-
dyfikowane, ale zmienia się jego „otoczenie” 
– DB Schenker odszedł od stosowania białe-
go prostokąta stanowiącego tło. Opcjonalna 
zmiana koloru czcionki na biały zamiast czar-
nego umożliwia stosowanie znaku również na 
ciemnym tle. 

Ograniczenie obowiązkowych elementów 
w kampaniach i motywach reklamowych – 
takich jak wspomniane tło – zapewnia więcej 
miejsca i więcej swobody w zakresie pozy-
cjonowania marki pod kątem wartości. Dzię-
ki temu marka może być bardziej elastyczna 
w środowisku komunikacji cyfrowej.

Jak wyjaśnia Monika Pachniak-Radzińska, 
operator logistyczny chce w większym stop-
niu nasycić swoje przekazy na rynek emocjami 
i mówić więcej o pracownikach, dzięki którym 
możliwe jest spełnianie obietnicy danej klien-
tom. „Na nowych firmowych zdjęciach na pierw-
szym planie widać prawdziwych pracowników 
DB Schenker – autentycznych „bohaterów logi-
styki” uchwyconych w trakcie pracy”, podkreśla.

Niektóre z nowych zdjęć portretowych zosta-
ły wykonane przez monachijskiego artystę foto-
grafika Thomasa Strauba, którego umiejętności 
wizualnej narracji idealnie wpisują się w główną 
ideę nowego wizerunku marki DB Schenker. 

Rok 2018 dał pierwszy impuls dla mody-
fikacji marki DB Schenker. Wtedy to właśnie 
powstała inicjatywa silniejszego globalnego 
podejścia do zarządzania marką. Sposób jej 
modyfikacji konsultowany był z poszczególny-
mi jednostkami organizacyjnymi DB Schenker. 

Ogłoszenie nowej marki poprzedziły tygo-
dnie licznych prezentacji wewnętrznych, webi-
narów i szkoleń, które umożliwiły jednoczesne 
wprowadzenie nowej, jednolitej wizualizacji 
w ponad 130 krajach na całym świecie. W naj-
bliższych miesiącach planowane są dalsze kro-
ki w ramach globalnego wdrażania nowego 
wizerunku. W planach jest również utworzenie 
nowego hasła korporacyjnego. 

O DB S CH E N KE R 
Zatrudniając około 76 200 pracowników w ponad 2100 lokalizacjach w 130 krajach, DB  Schen-
ker jest jednym z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie. Firma świadczy usługi 
w dziedzinie transportu lądowego, lotniczego i oceanicznego, a także oferuje kompleksowe 
rozwiązania z jednego źródła w zakresie logistyki i zarządzania globalnymi łańcuchami dostaw.

Na nowych firmowych zdjęciach 
na pierwszym planie widać 
prawdziwych pracowników

DB Schenker – autentycznych 
„bohaterów logistyki” 

uchwyconych w trakcie pracy.

Monika Pachniak-Radzińska, Dyrektor ds. Komunikacji Klastra Europy 
Północno-Wschodniej w  DB  Schenker
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Epidemia COVID-19: 
Czy jesteśmy gotowi na 
wymuszoną cyfryzację?

S&T

Fot. Canva

Epidemia COVID-19 pchnęła biznes kierunku pracy zdalnej. Tam gdzie 
się da, firmy umożliwiły swoim pracownikom pracę na odległość. 
Warunkiem jej skuteczności jest nie tylko posiadanie odpowiednich 
narzędzi informatycznych, ale przede wszystkim umiejętność ich 
efektywnego wykorzystania w procesach realizowanych do niedaw-
na jeszcze w sposób tradycyjny. Tymczasem aż 30% polskich firm 
uważa, że wyzwaniem dla cyfryzacji jest właśnie konieczność nabycia 
nowych kompetencji technicznych przez pracowników.
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Eksperci od rynku pracy i ekonomiści nie mają 
wątpliwości. Epidemia COVID-19 ma ogromny 
wpływ na sytuację makroekonomiczną. Mię-
dzynarodowa Organizacja Pracy alarmuje, że 
nawet 25 mln osób na świecie może stracić 
pracę w wyniku pandemii. Według najnow-
szych szacunków ekonomistów, w kraju bezro-
bocie może dotknąć nawet 13% pracowników.

Oczywiście, bardzo wiele zależy od odpor-
ności polskich firm. Przedsiębiorcy robią co 
mogą, by utrzymać ciągłość biznesów. Tam 
gdzie to możliwe, firmy odesłały pracowników 
do domów i przeszły na telepracę. Tak zwany 
tryb home office wymaga zmian organizacyj-
nych, nabycia nowych umiejętności w zakresie 
organizacji czasu pracy i, często masowego, 
przejścia na cyfrowe narzędzia komunikacji.

Czy polscy pracownicy są gotowi na przy-
spieszoną zmianę w kierunku cyfryzacji pro-
cesów? Według Raportu “Dojrzałość tech-
nologiczna polskich firm” opracowanego 
w listopadzie 2019 roku przez S&T, HPE i Infor, 
niekoniecznie.

BRAK KOM PE T E N CJ I 
I  ME N TA LN OŚ Ć 
W związku z pandemią firmy w Polsce prak-
tycznie z dnia na dzień musiały przeorganizo-
wać swoje procesy i procedury, tak aby mogły 
być one w całości realizowane zdalnie.

– Zupełnie na czym innym polega praca 
w trybie home office, jeśli tylko wybrane za-
dania wykonywane są na odległość, w porów-
naniu z sytuacją, kiedy cały proces musi być 
zrealizowany cyfrowo. To wymaga zdecydo-
wanie innych umiejętności zarówno w zakresie 
obsługi narzędzi, jak i zarządzania czy komuni-
kacji – mówi Maurycy Pałkiewicz, Wiceprezes 
Zarządu S&T.

Nawet w warunkach sprzed okresu kryzysu 
w obszarze adaptacji kompleksowych rozwią-
zań cyfrowych, polskie firmy borykały się nie 
tylko z brakiem odpowiednich kompetencji, ale 
również z oporem mentalnym wśród pracowni-
ków. Nastawienie tych ostatnich ma szczególne 
znaczenie w dobie epidemii, bo nawet, jeśli nie 
mają oni wyboru, to ich efektywność zależeć 
będzie od chęci adaptacji do nowych rozwiązań.

Transformacja cyfrowa związana jest bo-
wiem z pozyskiwaniem nowych umiejętno-
ści technologicznych – a to jako barierę w jej 
przeprowadzeniu wskazało 30% menedżerów 
polskich firm. Ponadto niewiele mniej, bo 29% 
badanych, zadeklarowało, że profil kompe-
tencyjny personelu i mentalny opór zespołu 
utrudniają adaptację rozwiązań cyfrowych.

– Informatyzacja przedsiębiorstw to pro-
ces wielopłaszczyznowy, dotykający nie tylko 
procesów i wspierających je technologii, ale 
także ludzi – mówi Maurycy Pałkiewicz, Wice-

Maurycy Palkiewicz • Fot. S&T
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prezes Zarządu S&T. – Obecny kryzys 
wymusza przyspieszoną cyfryzację 
niektórych procesów i polskie przed-
siębiorstwa stają przed niemałym 
wyzwaniem – zmianą postaw i po-
dejścia nie tylko w obrębie narzędzi 
i technologii, ale także kompetencji 
i nastawienia samych pracowników.

MOTYWACJ A DO I N WE-
STOWA N I A W KOM PE-
TEN CJ E PRACOWN I KÓW 
POW I N N A WZ ROS N ĄĆ
W polskich firmach świadomość konieczności 
nabywania nowych kompetencji w związku 
z cyfryzacją jest dość wysoka. Spośród bada-
nych menedżerów 44% stwierdziło, że repre-
zentowane przez nich firmy inwestują w roz-
wój pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji 
w związku z planowaną lub zrealizowaną cy-
fryzacją procesów, przy czym koszty szkoleń 
nie przekraczają 4% kosztu pracownika. Blisko 
20% respondentów zadeklarowało, że ich firmy 
stale i dużo inwestują w rozwój pracowników, 
a przeznaczane na to środki przekraczają 4% 
kosztu pracownika.

W obliczu cyfryzacji „wymuszonej” kryzy-
sem i w warunkach pracy zdalnej, firmy nie 
będą miały jednak łatwego zadania, jeśli nie 
były na to wcześniej przygotowane.

– Trwający kryzys potwierdził, że organiza-
cje „ucyfrowione” potrafią się lepiej dopasować 
do zmieniających się warunków. Przykładowo 
– działy IT, które zarządzają zdalnie środowi-
skami informatycznymi, mają większe szanse 
funkcjonować bez zakłóceń. Co więcej, obecnie 
możemy je jeszcze w tym zadaniu wzmoc-
nić technologią sztucznej inteligencji – mówi 
Adam Tomczak, Central Europe SMB Sales Le-
ader, Hewlett Packard Enterprise. – Sytuacja 
z jaką się mierzymy jest katalizatorem innowa-
cyjności zarówno na poziomie technologii, jak 
i zarządzania. Aktualnie większość zarządów 
ma na agendzie poszukiwanie redukcji kosz-
tów operacyjnych. Wiele z nich z pewnością 
weźmie pod uwagę korzystanie z zasobów IT 
w modelu subskrypcyjnym, który zapewnia 
optymalizację wydajności i obniżenie kosztów. 
Pociągnie to za sobą wzmocnienie kompe-

tencji oraz poukładanie na nowo procesów, 
komunikacji i przepływu informacji.

Niemal co trzeci respondent (29%) wskazał, 
że u niego w firmie nie inwestuje się w rozwój 
kompetencji pracownika, ale w tych firmach 
pracownicy w dużej mierze dokształcają się we 
własnym zakresie, a pracodawca umożliwia im 
rozwój zawodowy w godzinach pracy. Tylko 
7% badanych managerów zadeklarowało, że 
zamiast inwestować w podnoszenie kompe-
tencji załogi, reprezentowane przez nich firmy 
szukają pracowników o wymaganych kompe-
tencjach na rynku.

Trwający kryzys z pewnością utrwali moty-
wację firm do rozwijania kompetencji pracow-
ników, by efektywnie funkcjonowali w cyfry-
zowanym środowisku pracy. Z drugiej strony 
jednak, tradycyjne metody szkoleniowe będą 
musiały zostać zweryfikowane tak, by dosto-
sować się do ograniczeń wynikających z zagro-
żeń epidemiologicznych.

Adam Tomczak • Fot. HPE

W polskich firmach świadomość 
konieczności nabywania nowych 

kompetencji w związku z cyfryza-
cją jest dość wysoka.
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Europa Środkowa 
a cyfrowa transformacja

ITBC Communication

Fot. Adobe Stock/ekaphon

Czechy są lokalnym liderem w transformacji cyfrowej, Polacy popiera-
ją europejską chmurę, Węgrzy inwestują w backup – to tylko niektóre 
wnioski z przeprowadzonych badań na zlecenie Aruba Cloud. Firma 
zapytała blisko 700 firm z Polski, Czech i Węgier o wykorzystanie 
technologii chmurowych w tamtejszych firmach, oraz o obawy zwią-
zane z cyberbezpieczeństwem, a także, w jaki sposób zabezpieczają 
się przed zagrożeniami w sieci.

EUROPA Ś R ODKOWA PRZEKO-
NUJ E S I Ę  CO DO CH M URY
Chmura staje się powoli normą w naszym regionie. W swo-
jej działalności wykorzystuje ją co trzecia (33 proc.) śred-
nia i duża firma w Polsce. Nieco lepiej sytuacja rysuje się 

na Węgrzech, gdzie tego typu 
rozwiązania wdrożyło 38 proc. 
respondentów. Liderem w regio-
nie są Czesi, u naszych południo-
wych sąsiadów prawie połowa 

https://stock.adobe.com/pl/contributor/204958819/ekaphon?load_type=author&prev_url=detail
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(49 proc.) ankietowa-
nych przedsiębior-
ców zadeklarowała 
częściową migrację 
do chmury. 

– To bardzo opty-
mistyczne dane – 
komentuje Marcin 
Zmaczyński, Head of 
Marketing w Aruba 
Cloud – pokazuje to, 
że powoli doganiamy 
Europę. Mamy na-
dzieję, że za średni-
mi i dużymi firmami 
ruszą także mniejsze 
przedsiębiorstwa, 
które postanowią 
skorzystać z cyfrowej 
transformacji.

Badania wskazują, 
że firmy, które prze-
prowadziły migrację, 
są zadowolone z tego 
kroku. Większość 
z ankietowanych nie 
ma żadnych uwag do 
swoich dostawców 
usług chmurowych. Taką postawę zgłasza od-
powiednio 51 proc. Czechów, 41 proc. Węgrów 
i 20 proc. Polaków. Znacznie mniej respon-
dentów miało uwagi co do ceny, odpowiednio 
12 proc. 17 proc. i 20 proc. Jak się okazuje kraje 
Europy Środkowej, różnią się jednak w kwestii 
tego, za co cenią dostawców. W Polsce kluczo-
we okazały się niezawodność (34 proc.) i jakość 
usług (26 proc.). Czesi prócz niezawodności 
(32 proc.) stawiają również na jakość obsługi 
klienta i pomocy technicznej, tę opcję wybrało 
21 proc. badanych. Zdaniem Węgrów z kolei 
kluczowa jest dostępność i łatwy kontakt z do-
stawcami, taki powód deklaruje 23 proc. z nich. 

LOK A LI Z ACJ A M A 
ZNACZ E N I E
Podczas badania ankieterzy zapytali przed-
siębiorców o kwestię lokalizacji centrów da-
nych. Blisko 60 proc. Czechów i Polaków, oraz 
44 proc. Węgrów wskazuje, że ta kwestia 

może mieć wpływ przy wyborze dostawcy. 
Jak się okazuje dla środkowoeuropejskich firm, 
istotne również jest, żeby informacje przecho-
wywane w chmurze fizycznie znajdowały się 
pod europejską jurysdykcją. W naszym kraju 
tę odpowiedź wskazało 44 proc., nieco mniej 
Czechów (33 proc.) i 18 proc. Węgrów. 

– Cieszy nas, że firmy w Europie Środko-
wej rozumieją, że chmura to także fizyczne 
centrum danych, które obejmują konkretne 
regulacje kraju, w jakim się ono znajduje. Od 
tego zależy, czy do naszych plików nie będzie 
miał wglądu nikt nieautoryzowany, a to klu-
czowa kwestia w budowaniu zaufania do firmy 
wykorzystującej chmurę – komentuje Marcin 
Zmaczyński.

CERTYFIKATY RÓWNIE 
WAŻNE,  CO CENA
Dla wszystkich krajów kluczowe przy wyborze 
dostawcy chmury okazały się nie tylko koszty, 

PL – Polska, CZ – Czechy, HUN – Węgry • Infografika: ITBC Communication
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ale także wiarygodność. Dlatego po 37 proc. 
badanych firm w Polsce wskazuje, że kieruje się 
odpowiednimi certyfikatami posiadanymi przez 
firmę oraz kosztami oferty. Z kolei dla 47 proc. 
Czechów najważniejsza okazała się cena, a na 
certyfikaty wskazało 38 proc. Odwrotnie sytu-
acja kształtuje się nad Dunajem, gdzie odpo-
wiednie dokumenty przekonują prawie połowę 
(48 proc.) tamtejszych firm, a koszty 31 proc. 

Badacze zapytali też średnie i duże firmy 
o to, co ich zdaniem może zniechęcać inne fir-
my do korzystania z technologii chmurowych. 
Większość badanych firm wskazała, że główną 
barierą może być kwestia bezpieczeństwa. Na 
tę zmienną wskazało odpowiednio 33 proc. 
Czechów, 20 proc. Węgrów oraz aż 41 proc. 
Polaków. Z drugiej strony zdaniem ankieto-
wanych w naszym regionie dla firm nie jest 
przeszkodą przywiązanie do lokalnych rozwią-
zań, martwi to odpowiednio 2 i 3 proc. Cze-
chów i Polaków. Może to skłaniać do optymi-

stycznych wniosków, 
że transformacja 
cyfrowa nie będzie 
opóźniana przez 
dług technologicz-
ny i dotychczasowe 
inwestycje w infra-
strukturę. 

Nadal jednak wielu 
przedsiębiorców nie 
jest przekonanych 
co do tego ruchu. 
Dla Polaków główną 
przeszkodą były we-
wnętrzne procedu-
ry, które zabraniają 
przenoszenia danych 
do zewnętrznych 
centrów, taki powód 
wskazało 34 proc. 
badanych firm. Na 
kolejnych miejscach 
znalazły się zarów-
no brak zaufania do 
tego typu instytucji, 
jak i zapotrzebowania 
na takie usługi, odpo-
wiednio 27 i 24 proc. 

Co ciekawe, Polska jest w tej kwestii wy-
jątkiem wśród krajów Europy Środkowej. 
Przykładowo dla ¼ badanych czeskich firm 
wewnętrzne procedury stanowiły istotne 
ograniczenie, ale na kwestie zaufania wska-
zało jedynie 5 proc., a żadna z badanych firm 
nie uznała technologii chmurowych za niepo-
trzebne do skutecznego prowadzenia biznesu. 
Z kolei najwięcej badanych węgierskich firm, 
bo aż 33 proc., nie ufa dostawcom na tyle, by 
przenieść tam swoje dane, a 19 proc. jest ogra-
niczana przez regulacje wewnątrz organizacji. 
Brak zapotrzebowania na migrację do chmury 
wskazało jedynie 9 proc. ankietowanych firm.

EDUKACJA O CYBERBEZ-
PIECZEŃSTWIE PRZYNOSI 
EFEKTY 
Badacze zapytali także o zagrożenia cyber-
bezpieczeństwa, które spędzają sen z powiek 
regionalnym przedsiębiorcom. Badani wymie-

PL – Polska, CZ – Czechy, HUN – Węgry • Infografika: ITBC Communication
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niali głównie złośliwe oprogramo-
wanie typu malware oraz kradzież 
firmowych danych. Polacy najbar-
dziej obawiają się, że ich dane do-
staną się w niepowołane ręce, taki 
pogląd wyraża 42 proc. ankieto-
wanych. Złośliwe oprogramowanie 
to problem dla 36 proc. badanych 
firm znad Wisły. Wśród pozosta-
łych badanych krajów priorytety 
cyberbezpieczeństwa kształtują 
się podobnie, choć na pierwszym 
miejscu stawiają malware, przed kradzieżą 
danych. Węgrzy, prezentują podobną świa-
domość zagrożeń jak Polacy, odpowiednio 
40 proc. i 32 proc. Z kolei Czesi wydają się mniej 
przejmować kwestiami cyberbezpieczeństwa, 
jedynie 22 proc. z nich obawia się złośliwe-
go oprogramowania, a tylko 12 proc. wycieku 
danych. Zapytani o główne sposoby ochrony 
przed cyfrowymi zagrożeniami badani głównie 
wskazywali oprogramowanie antywirusowe 
(Polacy 53 proc. wskazań, Czesi 47 proc., a Wę-
grzy 39 proc.). Jednak istotne różnice pojawiały 
się w obszarze innych preferowanych środków. 
Nasi rodacy stawiają na zabezpieczenia siecio-
we (25 proc.), szkolenie pracowników (24 proc.) 
i regularne aktualizacje. Dla porównania od-
powiednią ochronę sieci wdrożyło 19 proc. 
Czechów i jedynie 4 proc. Węgrów. Podobnie 
pozostałe kraje plasują się zdecydowanie niżej, 
jeśli chodzi o odpowiednią edukację pracow-
ników – na ten aspekt wskazało odpowiednio 
16 proc. i 6 proc. badanych.

– Rosnąca świadomość dotycząca cyber-
bezpieczeństwa to bardzo pozytywne zjawi-
sko. Od kilku lat coraz głośniej mówi się o po-
trzebie odpowiedniego zabezpieczenia danych 
w firmie i widać, że przynosi to efekty. Wysoka 
świadomość Polaków to zdecydowanie do-
bry prognostyk na przyszłość. Oczekujemy, że 
w najbliższych latach przełoży się to na wdro-
żenie jeszcze skuteczniejszych sposobów na 
cyberprzestępców, jak na przykład backup 
w chmurze czy usługa Disaster Recovery as 
a Service – podsumowuje Marcin Zmaczyński.

O BADANIU
Badanie zostało przeprowadzone w stycz-
niu i lutym br. Na próbie 654 średnich (ponad 
50 pracowników) i dużych firm (powyżej 250 
pracowników), mających siedzibę w Polsce, 
Czechach lub Węgrzech. Ankietowanymi były 
osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach 
za infrastrukturę IT. Badanie przeprowadziła 
pracownia badawcza ARC Rynek i Opinia.

Większość badanych firm 
wskazała, że główną barierą dla 

wdrożenia rozwiazań opartych 
o technologie chmurowe 

mogą być kwestie związane 
z bezpieczeństwem. 

Fot. Adobe Stock/song_about_summer

https://stock.adobe.com/pl/contributor/202392224/song-about-summer?load_type=author&prev_url=detail
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COVID-owy „paradigm 
shift” w logistyce

Wojciech Podsiadły

Fot. STILL

Podczas epidemii utarte, uznawane za optymalne schematy działania 
w logistyce przestały działać. W efekcie – jeśli z lekcji od koronawirusa 
wyciągnięte zostaną wnioski, możliwa jest zmiana obowiązującego 
paradygmatu organizacji łańcuchów dostaw czy pracy w magazynach 
w ogóle.

W efekcie epidemii koronawirusa świat, jaki 
znamy, na chwilę się zatrzymał. W każdym 
razie stanęły zaś dostawy z Chin i uzależnione 
od nich gałęzie przemysłu. Przedsiębiorstwa, 
które działały mimo to, wdrożyły daleko idące 
zmiany mające na celu minimalizację ryzy-
ka zakażeń wśród załogi. Okazało się, że to, 

co w „normalnej” sytuacji od lat uchodziło za 
racjonalne, ekonomiczne i elastyczne zawio-
dło w epidemicznym kryzysie. Czy logistyka 
odrobi lekcję z koronawirusa? Czy wdrożone 
w związku z nim modyfikacje i innowacje będą 
trwałe i na dobre zmienią organizację łańcu-
chów dostaw?
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BODZ I EC DLA 
AUTOM AT YZ ACJ I
W efekcie dynamicznego rozwoju 
Przemysłu 4.0 w ostatniej pięciolat-
ce coraz więcej mówiło się o auto-
matyzacji, przejęciu przez maszyny 
wykonywanych dotychczas przez 
ludzi prostych, powtarzalnych czyn-
ności. Eksperci jednogłośnie mówili, 
że kluczowe pytanie to nie: czy ro-
boty zastąpią w tym zakresie ludzi, 
ale raczej: kiedy to zrobią. Odpowiedź 
była zarazem prosta, jak i enigmatyczna – kie-
dy tylko rachunek ekonomiczny wykaże, że 
czas zwrotu z inwestycji w automatyzację 
jest w danym przedsiębiorstwie dość krótki. 
– Automatyzacja stała się w ostatnich latach 
jednym z kluczowych obszarów rozwoju STILL. 
Połączenie sił z Dematic poskutkowało zwięk-
szeniem liczby obsługiwanych całościowych 
autonomicznych systemów logistycznych, jak 
i przejściem częściowo zautomatyzowanych 
pojazdów logistycznych do głównego nurtu – 
i to nie tylko na Zachodzie – mówi Rafał Pań-
czyk, Advanced Applications Manager STILL 
Polska. – Epidemia może stać się bodźcem 
do przyspieszenia tego trendu. I to zarówno 
ze względu na skalowalność elastycznych 
rozwiązań automatyzacji – tak przydatną 

w sytuacji skokowego wzrostu intensywno-
ści pracy, jakiego doświadczyła część branż, 
jak i w związku z tym, że roboty nie chorują – 
przewiduje Pańczyk. Czy rzeczywiście obojęt-
ność automatów na wirusa stanie się istotnym 
czynnikiem, branym pod uwagę w rachunku 
ekonomicznym na okoliczność inwestycji 
w automatyzację – czas pokaże.

KONIECZNOŚĆ 
DYWERSYFIKACJ I  I  C IOS 
W JUST-IN TIME
Sytuacja, w której fabryki chińskich kontra-
hentów przestały działać, a nadane kontenery 
trafiały do kwarantanny, pokazała jak niebez-
piecznie niestabilne mogą stać się w kryzysie 
globalne łańcuchy dostaw. W efekcie epidemii 

Fot. STILL

Sytuacja, w której fabryki 
chińskich kontrahentów przestały 

działać, a nadane kontenery 
trafiały do kwarantanny, pokazała 

jak niebezpiecznie niestabilne 
mogą stać się w kryzysie globalne 

łańcuchy dostaw.

https://www.dbschenker.com/pl-pl/drive4schenker
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w niektórych branżach zakłady musiały stanąć, 
nie mając z surowców koniecznych do realizacji 
swojej podstawowej działalności. Wygranymi 
okazały się firmy produkujące blisko swoich 
odbiorców. 

– Jeśli chodzi o dostępność części zamien-
nych w kryzysie, firma STILL przeszła suchą 
stopą przez najtrudniejszy dotąd, 
charakteryzujący się największą 
niepewnością etap epidemii. Zloka-
lizowanie zakładów produkcyjnych 
w najważniejszych ze względu na 
popyt regionach (w tym w Europie, 
m.in: we Francji i Niemczech) pozwo-
liło zachować płynność dostaw – 
komentuje Wojciech Szmulczyński, 
Dyrektor Handlowy STILL Polska. 

O kłopotach w efekcie korona-
wirusowego zamieszania raporto-
wała natomiast na przykład branża 
automotive. Epidemia wymusiła 
weryfikację modelu, w którym lwia 
część produkcji zlokalizowana jest 
w krajach, gdzie jest to najbardziej 
ekonomiczne w krótkoterminowej 
perspektywie. By poradzić sobie 
z zawieszeniem dopływu potrzebnych w pro-
dukcji elementów z Chin, część podmiotów ryn-
ku motoryzacji bardzo szybko znalazła nowych 
kontrahentów i zbudowała łańcuchy dostaw 
uniezależnione od azjatyckich poddostawców. 
Pamięć tej sytuacji może skutkować dążeniem 
do zwiększonej dywersyfikacji kontrahentów 
w przyszłości. Trzeba będzie znaleźć nową rów-
nowagę między optymalizacją kosztów a bez-
pieczeństwem dostaw oraz korzyściami i za-
grożeniami wynikającymi z wdrożenia koncepcji 
just-in-time – wyjątkowo wydajnej i niskokosz-
towej, ale uzależniającej płynność produkcji od 
stabilności podaży surowców. Niewykluczone 
więc również, że wskutek epidemicznych do-
świadczeń do łask wrócą magazyny zapasów.

SPECJ A LI Z ACJ A, 
CYFRYZ ACJ A I  Z DA LN OŚĆ 
NA C Z AS I E J A K N I GDY
Koronawirus stał się impulsem do outsour-
cingu i zapośredniczenia kontaktu z klientami 
oraz realizacji dostaw do konsumentów. Gra-

cze sektora handlu żywnością – od małych 
restauracji po największe sieci detaliczne 
w kraju – w znacznie większym niż dotąd 
stopniu otworzyli się na współpracę z wyspe-
cjalizowanymi podmiotami koordynującymi 
zbieranie zamówień i ich dowóz do klien-
tów. Firmy kurierskie i podmioty obsługujące 

paczkomaty w ekspresowym tempie wdra-
żały nowe usługi umożliwiające komfortowe 
zdalne zakupy. Wszystkie działy pracujące na 
co dzień z biur przeszły z konieczności na-
tychmiastowy kurs funkcjonowania na „home 
office”, kwestię bezpieczeństwa komunika-
cji i przesyłania danych zawierzając aplika-
cjom specjalistycznych przedsiębiorstw ICT. 
Pozytywne doświadczenia tych kooperacji 
w kryzysowych czasach mogą trwale zmie-
nić modele profesjonalnych i konsumenckich 
zachowań i interakcji. Jest szansa, że roz-
wijająca się dynamicznie i bez koronawiru-
sa cyfryzacja przyspieszy jeszcze bardziej. 
W efekcie część ruchu przeniesie się z dróg 
do Internetu; wzrośnie znaczenie e-commer-
ce i zdalnej komunikacji. Beneficjentem tych 
zmian będą integratorzy logistyczni, kurierzy 
i dostawcy rozwiązań ICT, ale – jeśli zdalna 
praca i zakupy upowszechnią się na dobre 
– także każdy z nas, nie tracąc czasu na do-
jazdy tam, gdzie – jak się okazało – wcale nie 
trzeba być osobiście.

O kłopotach w efekcie 
koronawirusowego zamieszania 

raportowała natomiast na 
przykład branża automotive. 

Epidemia wymusiła weryfikację 
modelu, w którym lwia część 
produkcji zlokalizowana jest 

w krajach, gdzie jest to najbardziej 
ekonomiczne w krótkoterminowej 

perspektywie. 
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Fot. Adobe Stock/sittinan

eTrucknow wykorzystuje 
technologię sztucznej 
inteligencji

Kuehne + Nagel

W maju br. Kuehne + Nagel uruchomiło w Singapurze platformę cy-
frową eTrucknow, wykorzystującą technologię sztucznej inteligencji. 
eTrucknow łączy podaż i popyt na logistykę drogową za pośrednic-
twem rynku cyfrowego, oferując klientom szybką i łatwą rezerwację 
transportu, a przewoźnikom rozszerzenie możliwości biznesowych.

Pilotażowy projekt platformy eTrucknow 
wprowadzony w Tajlandii jest dalej udosko-
nalany, ale od teraz obejmuję także Singapur. 
Dzięki eTrucknow spedytorzy mają dostęp do 

uproszczonej procedury wyceny i porówna-
nia możliwości logistycznych dla krajowych 
przesyłek drogowych; opcje dla transgra-
nicznego transportu drogowego na terenie 

https://stock.adobe.com/pl/contributor/205286954/sittinan?load_type=author&prev_url=detail
http://www.sg.eTrucknow.com
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Singapuru i Malezji zostaną udostępnione 
w drugiej połowie 2020 roku. Gdy nadawca 
określi szczegóły przesyłki, platforma wyko-
rzystująca technologię sztucznej inteligencji 
usprawni i zautomatyzuje proces porów-
nywania ofert, weryfikując wiele punktów 
danych i przedstawiając klientowi 
najbardziej konkurencyjne oferty 
i trasy.

Ważna zarówno dla klientów, jak 
i dla przewoźników jest widoczność 
w czasie rzeczywistym. Jest to ko-
lejna strategiczna funkcjonalność 
eTrucknow: spedytorzy i przewoź-
nicy, dzięki możliwości monitorowa-
nia mogą w każdej chwili sprawdzić, 
gdzie znajdują się ich przesyłki lub 
kierowcy. Jednorazowi nadawcy otrzymają 
standardową widoczność z proaktywnymi 
powiadomieniami serwisowymi o statusie 
dostawy.

eTrucknow zapewnia przewoźnikom dostęp 
do platformy tzw. marketplace, która oferuje 
dostęp do sieci spedytorów. Dzięki tej opcji 
zweryfikowani przewoźnicy mają możliwość 
zarówno zamiany pustej przestrzeni ładun-
kowej na potencjalny dochód, jak i skierowa-
nia swoich transportów w miejsca wysokiego 
popytu. Wszyscy zainteresowani, którzy po-
siadają flotę ciężarówek mogą zarejestrować 
konto w platformie. Podlegają oni weryfikacji 
i wdrożeniu. Aby utrzymać jakość usług, sin-
gapurski oddział Kuehne + Nagel współpra-
cował z Enterprise Singapore w celu szkolenia 
lokalnych firm transportowych, umożliwiając 
im szybkie wdrożenie i łatwe transakcje z wy-
korzystaniem platformy.

„Cieszymy się, że 
firma Kuehne + Nagel 
uruchomiła platformę 
eTrucknow w Singa-
purze”, komentuje Lee 
Eng Keat, Senior Vice 
President, Commer-
cial and Professional 
Services w Singapore 
Economic Develop-
ment Board. „Rozwój 
takich platform wpi-

suje się w naszą cyfrową strategię i zoriento-
wane na klienta innowacje w branży logistycz-
nej. Pomoże to przewoźnikom w poprawieniu 
swojej pozycji po COVID-19 oraz w ożywieniu 
popytu w regonie ASEAN. Mamy nadzieję kon-
tynuować współpracę z Kuehne + Nagel i inny-

mi podobnie myślącymi przedsiębiorstwami, 
aby opracować więcej innowacyjnych rozwią-
zań cyfrowych, które świadczą o wyrafinowa-
niu branży logistycznej w Singapurze”.

„Intuicyjne i łatwe w obsłudze rozwiąza-
nie cyfrowe zostało opracowane w oparciu 
o potrzeby naszych klientów i trendy rynkowe. 
Funkcje platformy nieustannie ewoluują, aby 
zapewnić optymalną obsługę klienta, od wy-
syłki ad hoc po regularne przesyłki. Jesteśmy 
bardzo podekscytowani, że możemy kształ-
tować przyszłość logistyki drogowej w Azji, 
”powiedział Chellan Ganesan, starszy wicepre-
zes ds. logistyki drogowej w Kuehne + Nagel 
w regionie Azji i Pacyfiku.

W tym roku platforma eTrucknow zostanie 
również wdrożona w Malezji, Indiach, Wietna-
mie, Nowej Zelandii i Australii. Platforma jest 
kolejnym krokiem milowym w procesie trans-
formacji cyfrowej Kuehne + Nagel.

Spedytorzy i przewoźnicy, dzięki 
możliwości monitorowania 

mogą w każdej chwili sprawdzić, 
gdzie znajdują się ich przesyłki 

lub kierowcy.

Fot. Kuehne + Nagel
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Fot. iStockPhoto

Zarządzanie łańcuchem 
dostaw po pandemii 
COVID-19

C.H.R.

Jeszcze kilka miesięcy temu świat nie spodziewał się, że epidemia 
wirusa w chińskiej prowincji tak drastycznie wpłynie na wszystkie 
płaszczyzny życia społecznego i biznesu. Globalna pandemia zmie-
niła nie tylko sposób, w jaki ludzie pracują, robią zakupy, czy spędzają 
czas wolny, ale również światową gospodarkę. Podczas gdy część jej 
gałęzi musiała zamrozić swoje działania, kilka z nich, w tym logistyka, 
musiało szybko dostosować się do nowej rzeczywistości.

Wiele z wprowadzonych zmian z pewnością 
usprawni procesy zarządzania łańcuchem do-
staw i pozostanie w branży na dobre. Eks-

perci C.H. Robinson przeanalizowali wyzwania 
ostatnich miesięcy i podzielili się swoimi spo-
strzeżeniami na temat najważniejszych lekcji, 
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jakie branża TSL powinna wyciągnąć z obecnej 
sytuacji.

NOWA RZ ECZ YWI S TOŚĆ
Z powodu globalnego zagrożenia epidemicz-
nego, osoby odpowiedzialne za zarządzanie 
łańcuchem dostaw musiały odpowiedzieć 
na ogromne wyzwania. W warunkach pracy 
zdalnej, musiały one zorganizować niezbęd-
ne transporty żywności i leków oraz sprostać 
znacznemu wzrostowi popytu na zakupy 
online. Co więcej, wymagania te musiały być 
spełnione przy jednoczesnych ogra-
niczeniach przepływu ładunków, ta-
kich jak wzmożone kontrole, zakaz 
wjazdów do wybranych regionów, 
czy zamknięte granice państw.

„Pandemia okazała się być decy-
dującym i weryfikującym momentem 
dla wielu firm zajmujących się łań-
cuchem dostaw. Ostatecznie, jest to 
branża, która odgrywa kluczową rolę 
w utrzymaniu gospodarki i zaopa-
trzeniu ludzi w niezbędne towary” – 
komentuje Arkadiusz Glinka, Dyrektor 
Transportu C.H. Robinson w Europie 
Środkowo-Wschodniej. „Większość 
z nas zastanawia się, kiedy i jak epi-
demia się skończy i będziemy mo-
gli wrócić do normalności. Z drugiej 
strony pewne jest, że firmy będą musiały wycią-
gnąć lekcję z ostatnich wydarzeń i zweryfikować 
swoje działania. Co ciekawe, każdego dnia poja-
wiają się nowe głosy firm z różnych sektorów, 
w tym z branży logistycznej, które twierdzą że 
obecne, trudne okoliczności, będą katalizatorem 
pozytywnych zmian, prowadzących do przebu-
dowy biznesu” – dodaje Arkadiusz Glinka.

W oparciu o obserwacje branży, specja-
liści C.H. Robinson, jednego z największych 
dostawców usług logistycznych na świecie 
oraz lidera 3PL, zebrali kilka najważniejszych 
prognoz, które mogą mieć wpływ na kształt 
sektora TSL w przyszłości. Oto niektóre z nich:

JESZCZ E WI Ę KS Z A ROLA 
WIDOCZ N OŚ CI  Ł A DUNKU
Jedną z najważniejszych lekcji płynących z pan-
demii koronawirusa dla branży logistycznej 

będzie potrzeba zapewnienia zwiększonej wi-
doczności. Umożliwia ona znacznie głębsze 
zrozumienie sieci dostaw, zapasów i sprzeda-
ży, w tym lokalizacji geograficznych dostaw-
ców i różnych towarów, poziomów zapasów 
w magazynach i punktach końcowych (np. 
sklep detaliczny lub dostawca końcowy) oraz 
wzorców zakupowych nabywców. Platformy 
zapewniające widoczność łańcucha dostaw 
będą jeszcze bardziej potrzebne. Taka tech-
nologia pozwoli na przekształcanie danych 
z wielu źródeł w strategię działań. Tym samym 

łańcuchy dostaw będą lepiej przygotowane 
do sprawniejszej obsługi, o wiele szybszego 
uzupełniania zapasów oraz uniknięcia nad-
miernego ich wydatkowania.

PLAN ZARZĄDZANIA 
RYZYKIEM ZAWSZE 
W POGOTOWIU
Podczas gdy wiele globalnych przedsiębiorstw 
zdaje sobie sprawę z wartości odpowiedniego 
planu zarządzania ryzykiem, jednak w przypad-
ku braku sytuacji kryzysowej, przygotowanie do 
niej często nie jest na szczycie listy priorytetów. 
Należy pamiętać, że łańcuchy dostaw mają 
wiele zależności, ale dzięki przemyślanym pla-
nom, firmy mogą proaktywnie zarządzać moż-
liwymi słabymi punktami na każdym etapie.

Na przykład, znając dokładne oszacowanie 
zapasów, ważne jest również zrozumienie, 

„Pandemia okazała się być 
decydującym i weryfikującym 

momentem dla wielu firm 
zajmujących się łańcuchem 

dostaw. Firmy będą musiały 
wyciągnąć lekcję z ostatnich 

wydarzeń i zweryfikować 
swoje działania.”

Arkadiusz Glinka, Dyrektor Transportu C.H. Robinson w Europie Środkowo-
-Wschodniej
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w jaki sposób ograniczenia w imporcie z do-
tkniętych krajów wpłyną na ich bieżący stan 
i regularną kadencję wysyłkową. Przy opraco-
wywaniu obszernego planu inwentaryzacji na-
leży stosować strategie zarządzania ryzykiem 
przerwania dostaw, w tym mapowanie i mo-
nitorowanie dostawców. Firmy muszą mieć 
także możliwość przewidywania, czy popyt 
na towary może się zwiększyć lub zmniejszyć 
z powodu zmieniających się warunków ryn-
kowych.

POL EGAĆ WI ĘCE J  N I Ż  NA 
JEDN YM DOS TAWCY
Do tej pory model zarządzania łańcuchem 
dostaw opierał się na uniwersalnej filozofii – 
surowce potrzebne do produkcji są łatwo do-
stępne do pozyskania na całym świecie. Mimo 
że takie podejście pozwoliło na obniżenie mo-
delu kosztów obsługi, to ostatnie napięcia 
handlowe, a w końcu pandemia, przyczyniły 
się do powstania dodatkowych problemów 
w środowisku logistycznym.

Firmy powinny dążyć do optymalizacji zdol-
ności produkcyjnej i dystrybucyjnej swojego 
łańcucha dostaw dzięki dynamicznym, a nie 
statycznym zdolnościom operacyjnym. Aby 
zapobiec takim sytuacjom na przyszłość, 
przedsiębiorstwa powinny sprawdzić dostaw-

ców w różnych lokalizacjach geograficznych 
lub rozważyć posiadanie dodatkowego wspar-
cia poza głównym źródłem. Takie podejście 
z pewnością może pomóc w dalszej dywersy-
fikacji łańcucha wartości.

„OSTATNIA MILA” 
JESZCZE WAŻNIEJSZA
Na przełomie XX i XXI wieku biznes interne-
towy przeżywał swój pierwszy gwałtowny 
rozwój. Jak się okazuje, globalna pandemia 
jeszcze bardziej uzależniła konsumentów od 
zakupów online podczas izolacji. Firmy ocze-
kują od swoich łańcuchów dostaw najlepszej 
możliwej obsługi klienta, z tego powodu logi-
styka „ostatniej mili” stanie się jeszcze bardziej 
konkurencyjnym środowiskiem. Będzie wy-
magało to wprowadzenia innowacji technolo-
gicznych, które umożliwią detalistom szybkie 
skalowanie systemów dostawy po powrocie 
normalności.

ŁAŃCUCH DOSTAW 4.0
Aby umożliwić specjalistom łańcucha dostaw 
zrozumienie tego, co się dzieje, oraz jak szybko 
reagować na zmiany, kluczowe jest posiadanie 
informacji, które powinny być dostępne na wy-
ciągnięcie ręki. To kolejna lekcja, jaką korona-
wirus nauczył ekspertów branży. Rozwój tego 

Arkadiusz Glinka • Fot. C.H.R.
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obszaru będzie miał ogromne znaczenie dla 
przyszłego zarządzania ryzykiem i tworzenia 
wartości – i tam właśnie postęp technologicz-
ny będzie odgrywał ogromną rolę.

Informacje o występujących zagrożeniach, 
możliwości zwiększenia wydajności, a także 
pozwalające określić pojawiające się wzorce 
popytu będą niezbędne do zrozumienia konfi-
guracji sieci dostaw oraz pozwolą natychmiast 
adaptować łańcuchy dostaw.

Łańcuch dostaw 4.0 w postaci łą-
czenia maszyn z przepływem infor-
macji o dostawach oraz włączania 
technologii czujników i przetwarza-
nia w chmurze, będzie coraz bar-
dziej przekształcał się z rozmowy 
w działanie i wdrażanie. Analityka 
i sztuczna inteligencja wyposażą 
liderów łańcucha dostaw w nie-
zbędne informacje umożliwiające 
zaspokojenie popytu, szybszą niż 
kiedykolwiek reakcję na zmieniają-
ce się warunki rynkowe oraz anali-
zę i testy potencjalnych scenariuszy 
przed ich realizacją.

NOWA E RA 
LOG I S T YKI  N A DCH ODZI
Wszystkie wyżej opisane obszary będą wy-
magały gruntownych analiz i ponownego 
skoncentrowania się na umiejętnościach. 
Jest to kluczowe dla firm, których celem jest 
stworzenie w przyszłości cyfrowych i zauto-
matyzowanych wysokowydajnych łańcuchów 
dostaw. Taki krok mógłby pomóc lepiej radzić 
sobie z trudnymi okolicznościami, jak na przy-
kład koronawirus.

W świecie logistyki po COVID-19 rozwój no-
wych umiejętności będzie konieczny. Kluczowe 
znaczenie będzie miał cyfrowy zmysł, zdolność 
dostosowania się do postępu technologicz-
nego oraz umiejętność analizowania danych, 
które pozwolą uzyskać wgląd w konkretne 
sytuacje i wydawać świadome rekomendacje.

Automatyzacja bez wątpienia jest kolejnym 
obszarem, który jest często poruszany w kon-
tekście planowania przyszłości. Roboty mogą 
w znacznej części zastąpić ludzi, a tym samym 
m. in. zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się 

epidemii np. w magazynach. Ponadto, auto-
matyzacja może potencjalnie ograniczyć rolę 
taniej siły roboczej z zagranicy, ponieważ jest 
to wysoce prawdopodobne, że po pandemii 
koronawirusa łańcuchy dostaw będą skupiały 
się bliżej źródła. Konieczne wówczas będzie 
wypracowanie nowych struktur, procesów 
i umiejętności w celu zarządzania integracją 
między pracownikami „ludzkimi” oraz ich ko-
legami, robotami.

Wiele organizacji miało okazję posmakować 
pracy zdalnej i zobaczyć, jakie korzyści taki mo-
del może dla nich przynieść. Liderzy łańcucha 
dostaw, podobnie jak szefowie innych operacji 
biznesowych, zastanawiają się, w jaki sposób 
najlepiej wprowadzić ten styl pracy w obszarze 
zarządzania logistyką oraz jakich umiejętności 
będą potrzebowały osoby korzystające z za-
awansowanych technologii komunikacyjnych, 
aby odnaleźć się w tak szybko zmieniającej się 
rzeczywistości.

Wraz z cyfryzacją zarządzania łańcuchem 
dostaw, eksperci zauważają znaczące zmia-
ny w składzie pracowników logistyki. Tylko 
w ostatnich latach C.H. Robinson zainwesto-
wał w zespół tysiąca naukowców, programi-
stów i inżynierów danych, którzy tworzą firmę. 
Będą oni kluczowi w procesie tworzenia no-
wych rozwiązań technologicznych, testowania 
i skalowania ich, a także analizowania danych 
w celu szybkiego informowania kluczowych 
partnerów decyzyjnych.

W świecie logistyki po COVID-19 
rozwój nowych umiejętności 
będzie konieczny. Kluczowe 

znaczenie będzie miał cyfrowy 
zmysł, zdolność dostosowania się 
do postępu technologicznego oraz 
umiejętność analizowania danych.
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Fot. Adobe Stock/peshkova

Koronawirus przyspieszy 
cyfryzację i automatyzację

BPSC

Koronawirus przyspieszy zmiany, które miały nadejść dopiero za kilka lat. 
Jak wynika z raportu firmy EY (dawniej Ernst & Young), COVID-19 pod-
kręci tempo cyfryzacji i automatyzacji. Wyniki Global Capital Confidence 
Barometer nie pozostawiają złudzeń: co trzecia firma już teraz wie, że 
zdynamizuje proces cyfrowej transformacji. Dla 36% menadżerów z 45 
krajów priorytetem będzie intensywna automatyzacja. Zdaniem auto-
rów badania, szybsza digitalizacja to najlepsza tarcza antykryzysowa.

Trzech na czterech (73%) szefów firm jest prze-
konanych, że koronawirus i pandemia, jaką 
wywołała globalna zaraza, poważnie wpłynie 

na światową gospodarkę. Jak wynika z Glo-
bal Capital Confidence Barometer, w tej chwili 
przedsiębiorstwa spotykają się głównie z dwo-

https://stock.adobe.com/pl/contributor/202049166/peshkova?load_type=author&prev_url=detail
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ma problemami. Pierwszym jest zachowanie 
stabilności w łańcuchu dostaw, drugim – wy-
raźny spadek konsumpcji.

Pierwsze zaburzenia w logistyce pojawi-
ły się jeszcze w styczniu i były skorelowane 
z sytuacją w Chinach. To głównie rezonowało 
na przemysł. Jednak gdy koronawirus pojawił 
się w innych miejscach globu, postępował jego 
wpływ na kolejne gałęzie gospodarki. Znalazło 
to odzwierciedlenie w zyskach, a te już teraz, 
w co drugiej firmie są na poziomie tych z roku 
2018. Jednak są i takie przedsiębiorstwa, które 
notują znacznie niższe dochody niż miały 24 
miesiące temu. Tak jakby ktoś wygumkował 
firmom wzrosty z ostatnich dwóch lat. Dlatego 
niemal wszystkie przedsiębiorstwa (95%) przy-
gotowują się do tego, że lada moment będą 
zmuszone obniżać swoją marżę.

– Globalna pandemia COVID-19 wywołała 
szok i paraliż na całym świecie. To zjawisko, 
jakiego współczesny świat nie widział, a skutki 
tego, odczują na swojej skórze zarówno po-
jedyncze branże, jak i cała gospodarka. Skala 
„zniszczeń”, jakie wyrządza koronawirus, wciąż 
rośnie. Dopiero za jakiś czas będziemy w stanie 
ocenić, z czym przyjdzie nam się zmierzyć. – 
zauważa Prezes BPSC Rafał Orawski, jedno-
cześnie dodając – Jednak to nie znaczy, że nie 
można minimalizować potencjalnego ryzyka. 
Teraz jest najlepszy moment na poszukiwa-
nie rozwiązań, które pomogą szybko wyjść na 
prostą, gdy minie kryzys. – kwituje szef BPSC.

TAR CZ A 
ANT YKRYZ YS OWA
Ze wspomnianego już wcześniej badania EY 
(dawniej Ernst & Young) płyną ciekawe wnio-
ski. Ponad jedna trzecia (36%) firm przyspiesza 
inwestycje w automatyzację, podobny odsetek 
(31%) planuje zrobić to samo z cyfrową trans-
formacją.

– Nagły i nieoczekiwany charakter pandemii 
pokazał kierownictwu przedsiębiorstw, że za-
awansowane IT jest naprawdę pomocne, a bu-
dowanie zwinności i odporności dzięki techno-
logii to coś więcej niż slogany – wyjaśnia Rafał 
Orawski i dodaje – Nasze doświadczenia, jak 
również naszych klientów pokazują, że auto-
matyzacja bardzo szybko przynosi mierzalne 

efekty. Pomaga oszczędzić czas, zasoby i po-
prawia produktywność – kończy Prezes BPSC, 
producenta systemów ERP.

Jak wynika z raportu MGI: A future that 
works: Automation, employment, and produc-
tivity, robotyzacja może znacznie zwiększyć 
efektywność firm oraz spowodować wzrost 
globalnej produktywności nawet o 1,4 % rocz-
nie. To sporo, gdyż warto pamiętać, że jak wy-
nika ze statystyk WHO, niemal jedna trzecia 
świata jest zmuszona do pozostania w domu, 
bądź ma poważne utrudnienia w normalnym 
funkcjonowaniu.

KIEDY ZAŚWIECI  SŁOŃCE?
43% ankietowanych spodziewa się, że powrót 
do normalności możliwy będzie najwcześniej 
w trzecim kwartale tego roku. Jednak ponad 
połowa (54%) jest przekonana, że spowolnienie 
będzie odczuwalne jeszcze w 2021 roku.

– Podczas kryzysu nie będzie „zwycięz-
ców”, ale niektóre sektory odczują pandemię 
bardziej niż inne. To jak duże szkody wyrządzi 
spodziewana recesja, w znacznej mierze bę-
dzie zależało od zdolności do szybkiej i zwinnej 
odbudowy mocy i przywrócenia stanu sprzed 
pandemii. Używając języka sportowego, je-
żeli przedsiębiorstwo będzie w stanie szybko 
przejść z obrony do ataku, koszty będą dużo 
mniejsze – tłumaczy Rafał Orawski.

Jednak dziś, tak długo jak epidemiolodzy 
nie znajdą skutecznej metody na zwalczanie 
niebezpiecznego wirusa, społeczeństwo musi 
zostać w domu. Jak twierdzi WHO, ograni-
czenie aktywności każdej jednostki i izolacja 
społeczna to najskuteczniejsze sposoby na 
skuteczną walkę z COVID-19. To niesprzyja-
jące dla funkcjonowania człowieka środowi-
sko, może okazać się żyzną glebą dla rozwoju 
innowacji w przemyśle, który przyparty do 
muru, będzie zmuszony do wdrożeń nowych 
rozwiązań, które pozwolą na automatyzację 
procesu produkcji i czy nam się to podoba, czy 
nie – zmniejszenie roli człowieka. Jak podaje 
The Guardian – koronawirus podzieli biznes 
na dwa obozy: zwycięzców i przegranych. 
O przydziale do danej grupy nie decyduje ślepy 
los, lecz inwestycja w innowacje i otwartość 
na zmiany.
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Fot. GlobalLogic

Rozwiązania 
informatyczne wspierają 
funkcjonowanie 
nowoczesnych statków

GlobalLogic

Na co najmniej 500 statkach należących do armatorów z całego świa-
ta zostały zamontowane i uruchomione rozwiązania informatyczne 
powstałe w oddziale GlobalLogic w Zielonej Górze. Umożliwiają one 
kompleksową komunikację statków z lądem, m.in. centrami koordy-
nującymi żeglugę i placówkami poszczególnych armatorów.

Co roku system rozbudowywany jest o nowe 
funkcjonalności. Ułatwiają one jego zdalne 
wykorzystanie, a także usprawniają proces 

przechowywania i przekazywania informacji 
pozyskanych z setek czujników umieszczonych 
na najbardziej newralgicznych urządzeniach 
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w obrębie statku. GlobalLogic jest 
jedną z nielicznych firm w Polsce, 
w której tego rodzaju rozwiązania 
informatyczne zostały zastosowa-
ne na tak dużą skalę. 

Gra toczy się o niebagatelną 
stawkę. Na świecie pływa kilkadzie-
siąt tysięcy statków, które w skali 
roku przewożą ok. 11 mld ton ła-
dunków. Rokrocznie wodowanych 
jest około kilku tysięcy nowych jed-
nostek. Większość z nich wyposażona jest 
w systemy informatyczne, które usprawniają 
proces komunikacji między statkami i lądem. 
Najbardziej zaawansowane rozwiązania mają 
szereg dodatkowych funkcjonalności. Oprócz 
przesyłania umożliwiają one gromadzenie, 
a także analizę danych, w ramach zintegro-
wanej platformy informatycznej. System 
o takich parametrach opracowali specjali-
ści z GlobalLogic. Platforma informatyczna 
zawiera kompleksowe rozwiązanie IoT typu 
ship-to-shore, które obejmuje również prze-
chowywanie danych w chmurze. 

STAT E K POD PE Ł N Ą 
KON T R OLĄ
Dane zebrane i udostępnione w platformie 
pochodzą z setek urządzeń działających na 
statku. Są to m.in. GPS, kompas żyroskopowy, 
anemometr, inklinometr, echosonda, a także 
wszelkiego rodzaju sprzęt, który może emito-
wać sygnał np. drzwi przeciwpożarowe czy też 
silnik statku. Stałemu monitoringowi podlega 
zużycie paliwa. Ma to szczególne znaczenie 
w przypadku dużych statków np. kontenerow-
ce mogą zużyć ponad 100 ton paliwa w ciągu 
doby, w zależności od prędkości statku. Zebra-
ne i zagregowane dane są wysyłane w formie 
raportów, przez połączenie satelitarne m.in 
do armatorów. Raporty są przechowywane 
w chmurze obliczeniowej. Zebrane dane są 
analizowane i wykorzystywane w celu obni-
żenia bieżących kosztów eksploatacji statków. 
System oferuje szereg innych funkcjonalności. 
Warto zwrócić uwagę na możliwość groma-
dzenia i przetwarzania kompleksowych danych 
pozyskanych z najbardziej istotnych elemen-
tów rozmieszczonych na całym statku. Na 

podstawie analizy pozyskanych w ten sposób 
informacji można np. usprawnić proces pla-
nowania remontów. Poza tym zastosowanie 
systemu przyspiesza obieg informacji między 
statkami znajdującymi się na morzu. Równie 
istotne znaczenie ma możliwość szybkiego 
transferu danych między statkami i centrami 
koordynującymi żeglugę morską. Dzięki temu 
łatwiej zarządzać ruchem na coraz bardziej 
zatłoczonych szlakach morskich. 

– Współczesne statki są coraz bardziej na-
sycone nowoczesnymi rozwiązaniami infor-
matycznymi, które monitorują nie tylko pracę 
najbardziej istotnych urządzeń działających na 
statkach. Systemy informatyczne gromadzą 
pozyskiwane dane, analizują oraz przechowują. 
– stwierdza Matthieu Le Brun, Engineering Con-
sultant w GlobalLogic Poland – Dostęp do takich 
informacji ułatwia armatorom optymalizowanie 
kosztów eksploatacji poszczególnych jednostek. 

SZYBKA NAPRAWA NA 
PEŁNYM MORZU
Specjaliści z GlobalLogic, którzy stworzyli opro-
gramowanie zainstalowane w urządzeniu do 
komunikacji między statkiem i lądem przy-
gotowali także procedurę na wypadek awarii. 
W takim przypadku wystarczy przełożyć kartę 
SD do innego, sprawnego urządzenia, które po 
uruchomieniu będzie działało z tą samą konfi-
guracją i oprogramowaniem układowym. Po-
zwala to technikowi szybko uruchomić system, 
bez badania przyczyny awarii lub ponownej 
konfiguracji urządzenia, co może być czaso-
chłonne z powodu szerokiego zakresu konfigu-
racji. Taka funkcjonalność ma istotne znacze-
nie, gdy do awarii dochodzi na statku, będącym 
na morzu z dala od zaplecza remontowego.

„Współczesne statki są coraz 
bardziej nasycone nowoczesnymi 
rozwiązaniami informatycznymi, 

które ułatwiają armatorom 
optymalizowanie kosztów.”

Matthieu Le Brun, Engineering Consultant w GlobalLogic Poland
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SeaExplorer – platforma 
cyfrowa łańcuchów dostaw

SeaExplorer

Kuehne + Nagel uruchomiło ulepszoną wersję autorskiej platformy 
internetowej SeaExplorer. Szczególnie teraz, wobec nieustannej 
zmienności warunków rynkowych, przejrzystość ma elementarne 
znaczenie dla firm korzystających z usług transportu morskiego. 
Źródła branżowe przewidują, że w najbliższych tygodniach wskaźnik 
anulowanych rejsów będzie bardzo wysoki. Niezawodność harmono-
gramu wynosi obecnie 65% i jest to najniższy poziom od dziesięciu lat.

Nowe funkcje SeaExplorer zostały urucho-
mione w odpowiednim czasie, aby złagodzić 
te zakłócenia. W jednej platformie cyfrowej 
można teraz znaleźć najlepszą opcję dla wy-
syłki kontenerów, dzięki widoczności alterna-
tywnych tras i połączeń. Klienci korzystający 
z SeaExplorer mogą usprawnić planowanie 
transportu i zarządzanie zapasami. Wszystko 
to za pomocą sztucznej inteligencji i dostępu 
do technologii Big Data.

Otto Schacht, członek zarządu Kuehne + 
Nagel International AG, odpowiedzialny za 
spedycję morską, mówi: „Biorąc pod uwagę 

wyzwania stawiane przez COVID-19, 
ulepszone narzędzie SeaExplorer 
wspiera nadawców zarówno realny-
mi czasami transportu, zaktualizo-
wanymi serwisami, jak i rzetelnymi 
harmonogramami. Pokazuje alterna-
tywne powłączenia dla tych rejsów, 
które zostały odwołane przez prze-
woźnika. Dzięki temu, Klienci mogą 
szybko i skutecznie porównać opcje 

na wszystkich szlakach, aby łatwo dostosować 
opcje spedycji zgodnie ze swoimi potrzebami 
i wymaganiami.”

Nowa funkcja SeaExplorer odnosi się także 
do pełnej widoczności emisji CO2. Zapewnia 
szczegółowe dane dotyczące emisyjności dla 
wszystkich tras lokalnych oraz dla wybranych 
tras od portu do portu. Transparentność emisji 
dwutlenku węgla jest kluczowym elementem 
programu Kuehne + Nagel, Net Zero Carbon. 
„Ta funkcja pozwala naszym Klientom wybrać 
najbardziej ekologiczną opcję spedycji”, dodaje 
Otto Schacht.

Więcej informacji na stronie:
https://seaexplorer.com

http://seaexplorer.com
https://seaexplorer.com
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USŁUGI
Oferta firmy zawiera:  
 » systemy informatyczne do zarządzania go-

spodarką magazynową (HighJump Wareho-
use Edge; HighJump Advantage),  

 » system informatyczne do zarządzania 
przedsiębiorstwem dla średnich firm (ERP) 
wraz z zarządzaniem produkcją,  

 » system informatyczny do optymalizacji 
załadunków i wyznaczania tras (HighJump 
Optimize),  

 » oprogramowanie do analiz Business Intelli-
gence (Qlik Sense),  

 » oprogramowanie tworzone na indywidulane 
potrzeby klienta,  

 » consulting w zakresie logistyki i procesów 
magazynowych,  

 » szeroką gamę urządzeń do znakowania i au-
tomatycznej identyfikacji (czytniki, kompute-
ry, terminale mobilne i tablety do zastosowań 
przemysłowych, drukarki etykiet, materiały 
eksploatacyjne i części zamienne, serwis),  

 » sieci bezprzewodowe do zastosowań prze-
mysłowych (pomiary, projekty, instalacje 
i konfiguracje),

 » urządzenia do automatycznego wydruku 
i aplikowania etykiet na produktach, opako-
waniach, paletach. 

Więcej informacji na stronie www.agc.com.pl

HISTORIA ORGANIZACJ I
 » 2001 – założenie firmy, której celem było 

dostarczanie rozwiązań informatycznych dla 
przedsiębiorstw.  

 » 2004 – nawiązanie współpracy z czołowy-
mi światowymi producentami rozwiązań 
do automatycznej identyfikacji (Datalogic, 
Honeywell; Toshiba, Zebra). Włączenie do 
oferty rozwiązań do zarządzania przedsię-
biorstwem (ERP), magazynem (WMS) oraz 

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 e-mail (serwis): serwis@agc.com.pl
Adres strony internetowej: www.agc.com.pl
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zainicjowanie tworzenia własnych rozwią-
zań programistycznych.  

 » 2010 – nawiązanie współpracy z firmą 
HighJump* - amerykańskim producentem 
oprogramowania do zarządzania łańcuchem 
dostaw (WMS, 3PL, optymalizacja załadun-
ków i wyznaczanie tras).   

 » 2011 – poszerzenie oferty o rozwiązania 
Business Intelligence firmy Qlik Technology 

*obecnie w ramach struktur firmy Körber

RYNEK DOCELOWY
Oferta firmy skierowana jest do firm produk-
cyjnych, przetwórczych, dystrybucyjnych i han-
dlowych, którym potrzebna jest: 
1. Szybka i bezbłędna identyfikacja towaru. 
2. Zarządzanie miejscem składowania. 
3. Wyznaczanie optymalnych ścieżek kom-

pletacji.

 » Usprawnienie i zautomatyzowanie proce-
sów magazynowych oraz wprowadzania 
danych. 

4. Pełna kontrola i śledzenie partii (traceability), 
dat produkcji i przydatności, numerów serii. 

5. Zwiększenie efektowności i kontrola pracy. 
6. Mobilność i elastyczność.

WARTOŚCI  WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ
 » Gotowe, wbudowane mechanizmy do ko-

munikacji z wieloma systemami ERP.  
 » Modułowa budowa zwiększająca elastycz-

ność rozbudowy w przyszłości.  
 » Szybki dostęp do danych w czasie rzeczy-

wistym.  
 » Pełna kontrola nad pracownikami, towara-

mi, procesami.  
 » Rozliczanie kosztów wykonywanych usług 

(billing).
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SYS T E M M AGA Z YN OWY (WMS)

WMS – modułowy system do zarządzania magazynem 
wysokiego składowania (WMS) umożliwiający śledze-
nie towarów (traceability) oraz automatyzujący obsługę 
procesów magazynowych przy użyciu urządzeń mobil-
nych (RF) dzięki czemu w czasie rzeczywistym dostępne 
są wszelkiego rodzaju informacje o produktach, stanach 
magazynowych i statusach zleceń. System ze względów 
funkcjonalnych podzielony jest na 3 wersje: 

Collect – obsługa podstawowych procesów zachodzą-
cych w magazynie (przyjęcia, wy dania, kolejkowanie zleceń, 
pełna kontrola stanów magazynowych na towarze i wy 
branej lokalizacji, inwentaryzacja, zarządzenie lokalizacjami, 
partiami, numerami serii, datami przydatności i produkcji. 

Manage – bardziej rozbudowana wersja po zwala-
jąca na zarzadzanie różnymi strefami, tworzenie ze-
stawów, zarządzanie efektywnością pracy pracowni-
ków. Wersję Manage można rozszerzać o dodatkowe  
moduły. 

FulFill – najbardziej zaawansowana funkcjonalnie wer-
sja systemu przeznaczona do obsługi dużych magazynów 
i centrów dystrybucji. Dla wersji Manage i FulFill dostępnych 
jest szereg modułów dodatkowych.

Fot. AG Consult
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SYS T E M M AGA Z YN OWY 
DLA FIRM ŚWIADCZĄCYCH 
USŁUGI  LOGI S T YCZ N E 
(3PL/4P L)

Advantage to specjalistyczne oprogramowa-
nie dla firm świadczących usługi logistyczne 
przeznaczone do zarządzania łańcuchem do-
staw w zakresie magazynowania, składowa-
nia, świadczenia różnego rodzaju usług oraz 
dystrybucji towarów. System umożliwia mo-
nitorowanie towarów różnych firm w całym 
łańcuchu dostaw, zarządzanie pracownikami 
i analizowanie ich efektywności pracy, kosz-
torysowanie nakładów pracy wraz z fakturo-
waniem wielu klientów za różne wykonywane 
usługi w centrach dystrybucyjnych. Wbudo-
wane mechanizmy umożliwiają optymalizację 
procesów magazynowych, elektroniczną ob-
sługę dokumentów w komunikacji wewnętrz-
nej i zewnętrznej, a także szerokie możliwości 
raportowania. Jest to innowacyjne rozwiązanie 
do kontroli kosztów, zarządzania kosztami, 
optymalizacji dochodów i kontroli stanów ma-
gazynowych. Podstawowym elementem jest 
elastyczne narzędzie do modelowania proce-
sów magazynowych.

SYS T E M DO OPT YM A-
LIZACJ I  Z A Ł A DUN KÓW 
I  WYZ N ACZ A N I A T RAS

Optimize to specjalistyczny system przezna-
czony dla firm korzystających z usługi trans-
portowych umożliwiający zarządzanie koszta-
mi i czasem w transporcie poprzez konsolidacje 
zleceń, szybką optymalizację załadunków na 
bazie dostępnej floty pojazdów oraz elastycz-
ną możliwość planowania i modyfikacji tras, 

uwzględniając różne parametry dróg, okna 
czasowe dostaw itp. System umożliwia: 
 » importowanie zamówień z różnych systemów, 
 » tworzenie różnych założeń biznesowych 

odwzorowujących bieżące potrzeby, 
 » generowanie wysyłek z jednego lub wielu 

magazynów, 
 » dokonywanie wyborów pomiędzy minimal-

ną liczba przejechanych kilometrów a mak-
symalnym wykorzystaniem posiadanych 
środków lub najniższym kosztem. 

Podstawową korzyścią zastosowania au-
tomatycznego planowania załadunków jest 
oszczędność na ogólnych kosztach transportu 
na poziomie 10–20%, możliwość modyfikowa-
nia wysyłek w „ostatniej” chwili, dostępność 
do danych z dowolnego miejsca na świecie.

Fot. AG Consult
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DA NE FINANSOWE
 » Przychód ze sprzedaży netto w 2019 r. 

1 459 836 tys. PLN
 » Przychód ze sprzedaży netto w 2018 r. 

1 454 283 tys. PLN

USŁUGI
Oferta firmy obejmuje baterie przemysłowe do 
zasilania wózków widłowych, pojazdów dro-
gowych, ciągników i innych pojazdów o wyso-
kim zapotrzebowaniu energetycznym. Obsłu-
ga serwisowa firmy zapewnia: konserwację, 
serwis i inspekcję systemów zasilania, łado-
wanie, uzupełnianie wody w akumulatorze. 
Czas reakcji serwisu – max. 48 godzin.

CERTYFIKATY
Spółka posiada certyfikaty IATF 16 949:2016, 
ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015 oraz ISO 
50001:2011.

DOBRE PRAKTYKI
Od kilku lat w firmie stosowana jest centralna 
baza informacji serwisowych, wykorzysty-
wana nie tylko w celach statystycznych, ale 
przede wszystkim dla ulepszenia jakości pro-
duktu. Na podstawie uzyskiwanych w ten spo-
sób 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 od-
powiedzi, w każdej baterii EXIDE funkcjonuje 
standardowe wyposażenie w postaci wskaź-
nika poziomu elektrolitu w ogniwie.

Standard stanowią rozwiązania, które po-
zwalają na zdalną kontrolę procesu ładowa-
nia, oparte o systemy zarządzania flotą baterii. 
W kombinacji z zastosowaniem rejestratorów, 
oraz dostępną funkcją „In Pro Active”, gdzie ba-
teria „informuje” mailowo o każdej swojej po-

Exide Technologies S.A, 
dywizja GNB Industrial Power

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: MPsales-poland@exide.com
Adres e-mail (serwis): service-poland@exide.com
Adres strony internetowej: www.exide.com • www.gnb.com
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trzebie, dzięki czemu można kontrolować każdą 
baterię oraz każdy parametr jej funkcjonowa-
nia, rozwiązanie to stanowi niezawodny sys-
tem monitorowania i zarządzania flotą baterii.

RYNEK DOCELOWY
Sprzedaż spółki dotyczy w ponad 70% rynku 
pierwotnego, trafia do klientów takich, jak Lin-
de, Still, Jungheinrich, Emtor, Toyota, OMV, po-
została część trafia na rynek wtórny. W zakre-
sie prostowników kilkanaście procent obrotów 
stanowi rynek polski, zdecydowana większość 
natomiast trafia na eksport, do Wielkiej Bry-
tanii, Szwecji, Hiszpanii, Włoch, Francji, Danii, 
Norwegii, Finlandii, Niemiec, Holandii, Portu-
galii, a nawet do Australii.

WARTOŚCI  WYRÓŻNIAJĄCE  
MARKĘ
Działalność GNB Industrial Power charakte-
ryzuje pełna odpowiedzialność za współpracę 
z klientem, oraz nastawienie na działanie na 
zasadach partnerskich w długofalowej per-
spektywie. Niezawodnym atutem firmy jest 
mocno zaangażowany zespół, stworzony 
z wysokiej klasy specjalistów z dużym do-
świadczeniem oraz wiedzą wynikającą ze skali 
biznesu i portfolio klientów. Dzięki wieloletnie-
mu doświadczeniu GNB® jest kompetentnym 
partnerem w dostarczaniu najlepszych rozwią-
zań związanych z magazynowaniem energii. 
GNB® oferuje indywidualne rozwiązania dla 
wszystkich operacji logistycznych.

TEN S OR XGE L

Portfolio produktów firmy otwiera nowość na 
rynku – rewolucyjna bateria TENSOR XGel: 

Tensor xGEL to efekt technologicznej rewo-
lucji, która wykorzystuje technologię TENSOR, 
czyli miedzianą kratkę 3D w kształcie rombu 
pokrytą ołowiem, pozwalającą na uzyska-
nie dziesięciokrotnie większej przewodności 
w płycie ujemnej oraz lepszych parametrów – 
dzięki całkowicie przeprojektowanej płycie do-
datniej o cylindrycznej budowie i zwiększonej 
powierzchni, w stosunku do standardowych 
rozwiązań.

W nowej baterii TENSOR xGEL zastosowano 
kombinację wyżej opisanej budowy z techno-
logią Sonnenschein dryfit®. W efekcie TENSOR 
xGEL jest wysokowydajną baterią o dużej po-
jemności i doskonałej zdolności przyjmowania 
ładunku, całkowicie bezobsługową, możliwą 
do pełnego doładowania z poziomu rozłado-
wania wynoszącego 70% – w ciągu 8 godzin 
– dzięki unikalnemu profilowi GNB X.

TENSOR jest marką baterii z ciekłym elek-
trolitem. Są to baterie miedziane, przezna-
czone do rozwiązań specjalistycznych – bar-
dzo ciężkich aplikacji wymagających bardzo 

krótkich czasów ładowania, o olbrzymich kon-
sumpcjach prądu. Ponieważ baterie TENSOR 
zostały zaprojektowane z myślą o zmniejsze-
niu przestojów w pracy, umożliwiają one peł-
ne naładowanie baterii rozładowanej w 80% 
w zaledwie 4 godziny. Jest to możliwe dzięki 
wysokiej wydajności oraz doskonałej absorpcji 
energii, których efektem jest chłodniejsza ba-
teria oraz bardzo niskie straty energii.

Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power
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http://www2.exide.com/pl/pl/product-solutions/motive-power/technologies-motive/flooded-motive.aspx
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SONN E N S CH E I N

Marka SONNENSCHEIN to gama baterii VRLA, 
czyli z zaworem samoregulującym, wykona-
nych 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 po-
lecane do zastosowań w: przemyśle spożyw-
czym, farmaceutycznym i chemicznym.

Uzupełnieniem oferty są prostowniki z serii 
2100 przeznaczone do wszystkich baterii oło-
wiowo-kwasowych Motive Power oraz akce-
soria, takie jak systemy do uzupełniania wody, 
recyrkulacji elektrolitu i inne.

MARAT H ON

Kolejną znaną marką produktów GNB jest 
MARATHON:

Marathon Classic – Baterie EPzS są ideal-
nym źródłem energii dla sprzętu załadowczo-
-wyładowczego. Sprawdzą się także w maszy-
nach czyszczących, ciągnikach, podnośnikach, 
pojazdach elektrycznych oraz w łodziach hy-
brydowych 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 zastoso-
waniach.

Marathon Aqua jest idealnym rozwiąza-
niem w przypadku zastosowań wymagających 

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

Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power

Fot. Exide Technologies SA, GNB Industrial Power
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http://www2.exide.com/pl/pl/product-solutions/motive-power/technologies-motive/akumulatory-litowe.aspx
http://www2.exide.com/pl/pl/product-solutions/motive-power/technologies-motive/flooded-motive.aspx
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USŁUGI
Doradztwo, projektowanie, przeglądy tech-
niczne (w tym eksperckie), montaż, serwis, 
szkolenia.

CER TYFIKATY
SEMA Approved Inspector www.sema.org.pl

D O BRE 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 wytwa-

rzane jest z zachowaniem norm europejskich. 
 » Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzy-

szenia Techniki Magazynowej, ERF i FEM.

H ISTORIA
Nasza firma powstała w 2001 roku. Specjali-
zujemy się w systemach regałów wysokiego 
składowania i w systemach transportu bliskie-
go. Wykonujemy wariantowe projekty, dora-

dzamy przy wyborze rozwiązań, jesteśmy przy 
dostawie, prowadzimy montaż i uczestniczymy 
w odbiorze. Prowadzimy serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny, dokonujemy przeglądów re-
gałów i szkolimy kadrę użytkownika – dzię-
ki temu nasi Klienci chętnie realizują z nami 
kolejne inwestycje. 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. naj-
większe chłodnie składowe w Polsce i Litwie. 

RYNEK DOCELOWY
 » dystrybucja i kompletacja
 » dystrybucja żywności mrożonej
 » producenci i wytwórcy
 » inne

WARTOŚCI  WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ
 » 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

Olejnik Systemy 
Magazynowe Sp. 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

M
E

T
R

Y
K

A
 LO

G
IS

T
Y

C
Z

N
A

: O
L

E
jN

IK
 S

Y
S

T
E

M
Y

 M
A

G
A

Z
Y

N
O

w
E

 S
P

. Z
 O

.O
.

SYSTEMY MAGAZYNOWE  

http://www.sema.org.pl
http://www.olejnik.pl
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REGAŁY RUCHOME

Regały ruchome pozwalają na tworzenie do-
datkowej przestrzeni magazynowej. Regały 
jezdne to różnorodność rozwiązań i elastycz-
ność zastosowań. Zastosowanie tego typu re-
gałów gwarantuje optymalne wykorzystanie 
powierzchni i kubatury magazynu oraz pełny 
dostęp do asortymentu. Zapewniają bezpie-
czeństwo przy składowaniu nawet najcięższych 
materiałów i towarów. Do obsługi systemu wy-
starczy jedynie zwykły wózek widłowy. Stero-
wanie 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, 
a modularna konstrukcja podstaw pozwala na 
dopasowanie systemu do wymagań użytkow-
nika i istniejących pomieszczeń. W zależności 
od preferencji Klienta i oczekiwanej funkcjonal-
ności, regały ruchome firmy Storax mogą po-
siadać różnorodne wyposażenie i konfiguracje.

LINI E PRZ E N OŚ N I KÓW 
ROLKOWYCH N A PĘ DZA-
NYC H Z  M ODUŁ A M I  
SORT UJ ĄCYM I

Automatyczne linie przenośników rolkowych na-
pędzanych to atrakcyjne rozwiązania dla firm, 
które stawiają czoła wyzwaniom nowoczesnej 
logistyki chcąc zwiększyć efektywność i zmoder-
nizować konfekcjonowanie wysyłek. Przenośniki 
rolkowe firmy Conveyor Units to sprawdzone, 
wysoce konfigurowalne, proste w montażu 
i łatwe w utrzymaniu systemy transportu we-
wnętrznego. Szeroki wybór modułów pomoc-
niczych (m. in. moduły sortujące, transfery, 
mobilne bazy, stoły kulowe) oraz łatwość w mo-
dyfikacji systemu, pozwalają sprostać aktualnym 
wymaganiom i przyszłym wyzwaniom. Zinte-
growane z linią przenośników moduły sortujące 
umożliwiają sortowanie paczek we wszystkich 
kierunkach z maksymalną wydajnością 2000 pa-
czek na godzinę. Na liniach możliwy jest zarówno 
transport jak i akumulacja ładunków.

Fot. Olejnik. Regały ruchomeFot. Olejnik. Linie przenośników rolkowych
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PRZE N OŚ N I KI 
ELAS T YCZ N E

Przenośniki elastyczne usprawniają załadunek 
i rozładunek towarów luzem. Taki rodzaj trans-
portu towarów eliminuje pustą, bezużytecz-
ną przestrzeń w pojazdach lub kontenerach, 
powstałą w przypadku używania np. palet. 
Przenośniki elastyczne ułatwiają tradycyjny 

proces dystrybucji towarów, a także system 
przeładunku bezpośredniego cross-docking.

Jakie korzyści płyną z zastosowania przeno-
śników elastycznych?
 » Zwiększenie przepływu towarów, wzrost 

efektywności rozładunków i załadunków.
 » Zapewnienie szybkiego zwrotu inwestycji.
 » Usprawnienie i poprawa komfortu pracy 

w magazynach i sortowniach.

http://olejnik.pl/regaly-jezdne/
http://olejnik.pl/przenosniki-stacjonarne/
http://olejnik.pl/przenosniki-stacjonarne/
http://olejnik.pl/przenosniki-stacjonarne/
http://olejnik.pl/przenosniki-stacjonarne/
http://olejnik.pl/przenosniki-elastyczne/
http://olejnik.pl/przenosniki-elastyczne/
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REG A ŁY SAT E LI TA R N E 
– SYS T E M Y GĘ S T EGO 
SKŁA DOWA N I A

Regały satelitarne to najbardziej kompaktowy 
system składowania dużej ilości palet o niskim 
zróżnicowaniu asortymentu. Regały stanowią 
integralne bloki składające się z tuneli, któ-
re są wyposażone w szyny. Szyny posiadają 
taką geometrię, że na górnej ich płaszczyźnie 
składowane są palety, a na dolnej płaszczyź-
nie, pod paletami, porusza się autonomiczny 
robot/wózek Ranger, który przemieszcza pa-
lety w tunelu. Wózek jest przekładany pomię-
dzy tunelami za pomocą wózka widłowego. 
Komendy dla wózków Ranger są wydawane 
za pomocą zdalnych pilotów radiowych lub 
terminali sieci WiFi. Ranger sam rozpoznaje 
początek i koniec korytarza, typ palety (może 

obsługiwać wiele typów palet w jednym tu-
nelu) i potrafi liczyć palety. Kiedy zbliża się ko-
nieczność wymiany baterii sam podjedzie na 
początek tunelu i zasygnalizuje to obsłudze. 
Wymiana baterii, litowej lub żelowej trwa mniej 
niż minutę. System posiada wiele możliwości 
konfiguracji, łącznie z rozbudowanym syste-
mem sterowania z możliwością kontroli sta-
nu magazynowego, który można zintegrować 
z WMS.

 » Oszczędność miejsca w magazynie – po 
złożeniu, długość przenośników trzykrotnie 
maleje.

 » Możliwość transportowania ciężkich ładun-
ków – maksymalne obciążenie przenośnika 
to nawet 300 kg na metr bieżący.

 » Elastyczność i dopasowanie do indywidual-
nych potrzeb – różne konfiguracje długości 
i szerokości, szeroki wybór akcesoriów (fo-
tokomórki, wzmocnione moduły załadow-
cze, klamry łączące itp.), dobór odpowiedniej 
funkcjonalności (m.in. akumulacja, indeksa-
cja), możliwość zastosowania niestandardo-
wych rozwiązań itp.

 » Możliwość rozbudowy systemu w prosty 
i szybki sposób, dzięki modułowej konstrukcji.

 » Łatwe i bezpieczne kształtowanie oraz ma-
newrowanie – zastosowanie wytrzyma-
łych kół skrętnych oraz dużych stalowych 
uchwytów ułatwia przemieszczanie prze-
nośnika.

 » Długie użytkowanie bez konieczności wy-
miany części – stalowa, wzmocniona 
i w pełni skręcana konstrukcja gwarantuje 
stabilność i wytrzymałość.

Fot. Olejnik. Regały satelitarne

Fot. Olejnik. Przenośniki elastyczne
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http://olejnik.pl/regaly-satelitarne-2/
http://olejnik.pl/regaly-satelitarne-2/
http://olejnik.pl/regaly-satelitarne-2/


LO
G

IS
T

Y
C

Z
N

E
 M

A
R

K
I 2

0
2

0

3 8

J ED NA MARKA W JEDNEJ  F IRMIE
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 globalne-
go lidera w dziedzinie innowacyjnych rozwią-
zań magazynowych oferującego najbogatszy 
asortyment produktów oraz najkorzystniejsze 
położenie geograficzne. Nasze połączone siły 
gwarantują zapewnianie klientom jeszcze lep-
szej obsługi w przyszłości.

USŁUGI
 » produkcja i sprzedaż różnego typu syste-

mów i technik składowania towarów
 » projektowanie , analiza i doradztwo w za-

kresie efektywnych rozwiązań logistycznych
 » usługi montażowe i autoryzacyjne
 » okresowe przeglądy regałów

 » szkolenia z zakresu obsługi automatycznych 
systemów składowania

 » https://www.stow-group.com/pl

CERTYFIKATY
 » certyfikacja w zakresie standardów norm jako-

ściowych 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 sze-
rokie spektrum działania i zakres możliwości, 
firma Stow uczestniczy w zróżnicowanych 
projektach logistycznych:
 » https://www.stow-group.com/pl/aktualno-

sci/stow-atlas-w-dawtona
 » https://www.stow-group.com/pl/aktualno-

sci/stow-pal-rack-dla-castoramy

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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https://www.stow-group.com/pl
https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/stow-atlas-w-dawtona
https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/stow-atlas-w-dawtona
https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/stow-pal-rack-dla-castoramy
https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/stow-pal-rack-dla-castoramy
http://www.stow-group.com/pl
mailto:info.stow.pl%40stow-group.com?subject=
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 » https://www.stow-group.com/pl/aktualno-
sci/mobilnosc-w-mrozni-przypadek-amp-
-logistyka-w-plonsku

 » https://www.stow-group.com/pl/aktualno-
sci/przetworstwo-owocow-ponownie-po-
stawilo-na-produkty-stow

H ISTORIA
Najważniejsze fakty z kalendarium firmy Stow:
 » 1977 – powstanie spółki Stockage Wevel-

gem – stąd późniejsza nazwa STOW
 » 1987 – utworzenie nowych oddziałów spół-

ki (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Holan-
dia, Austria)

 » 1997 – otwarcie głównej, w pełni automa-
tycznej fabryki w Dottignies (Belgia) z rocz-
nym 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 (Chi-
ny) zasilające rynki dalekowschodnie

 » 2011 – prezentacja nowych systemów 
składowania i ich własna produkcja (sys-
temy regałów przesuwnych Stow Mobile, 
regałów satelitarnych Stow Atlas, magazyny 
automatyczne-samonośnie Stow Silo)

 » 2013 – Stow dołącza do francuskiego fundu-
szu Averys z obrotem ponad 180 MLN EUR

 » 2015 – firma otrzymuje prestiżowe wy-
różnienie – 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 konsoli-
dacją rynku.

 » 2019 – następuje zcalenie różnych marek 
produktów w jeden brand skupiający w so-
bie cały potencjał STOW Group

RYNEK DOCELOWY
 » operatorzy logistyczni
 » przemysł spożywczy
 » przemysł zamrażalniczy
 » przemysł przetwórczy
 » zakłady produkcyjne
 » przemysł owocowo-warzywny
 » centra dystrybucji

WARTOŚCI  WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ
 » 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 produk-

cyjnych, ich doskonałe rozmieszczenie 
geograficzne zapewnia klientom ułatwiony  
dostęp.

https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/mobilnosc-w-mrozni-przypadek-amp-logistyka-w-plonsku
https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/mobilnosc-w-mrozni-przypadek-amp-logistyka-w-plonsku
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
https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/przetworstwo-owocow-ponownie-postawilo-na-produkty-stow
https://www.stow-group.com/pl/aktualnosci/przetworstwo-owocow-ponownie-postawilo-na-produkty-stow
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REG A ŁY PRZ E S UWN E 
STOW POWE RACK®

Rozwiązanie stow Powerack®, którego histo-
ria sięga 1966 roku, jest wiodącym systemem 
ruchomych regałów stosowanym w tysiącach 
obiektów na całym świecie. System jest in-
stalowany 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 po-
zwalających zamykać i otwierać poszczególne 
korytarze robocze. Konwencjonalne regały pa-
letowe wymagają stałych korytarzy roboczych 
pomiędzy regałami, co powoduje wyłączenie 
pewnej powierzchni z użytku. System regałów 
mobilnych jest wydajniejszy, ponieważ potrze-

buje tylko jednego korytarza, zwiększając po-
jemność składowania magazynu.

Tam, gdzie konieczne jest zwarte składo-
wanie z zachowaniem wysokiego stopnia do-
stępności 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 magazy-
nowej nawet do 90% w porównaniu z kon-
wencjonalnymi systemami regałów paleto-
wych i może również powodować znaczące 
obniżenie kosztów oświetlenia, ogrzewania 
lub chłodzenia.

Nasze ruchome regały mogą być obsługi-
wane ręcznie lub automatycznie za pomocą 
zintegrowanego systemu radiowego. Klient 

SYS T E M PA LLE T S H UTTLE

System stow Atlas2 składa się z głębokich tu-
neli 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.

KORZYŚCI ZASTOSOWANIA:
 » Maksymalne wykorzystanie dostępnej po-

wierzchni magazynowej
 » Ograniczenie kosztów składowania
 » Elastyczne i niezawodne rozwiązanie ma-

gazynowe
 » Urządzenie obsługuję następujące typy 

ładunków standardowe palety euro, prze-
mysłowe

 » mieszane palety o wymiarach niestandar-
dowych, a także ładunki typu “big bags”

 » Minimalna temperatura pracy – 35° C
 » Nieograniczona głębokość tuneli
 » Wydajne litowe baterie o długiej żywotności

 » 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 przy-
szło – pierwsze wyszło) a nawet jednocze-
śnie i w każdym z tuneli

 » Urządzenie posiada certyfikat bezpieczeń-
stwa CE

 » link: STOW ATLAS
 » film: ZOBACZ NA YOUTUBE

Fot. STOw Polska

https://www.stow-group.com/pl/produkty/skladowanie-palet/system-pallet-shuttle
https://www.youtube.com/watch?v=Bn33xz58WC0&feature=emb_rel_end
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EKO N OM I CZ N Y  
SYST E M S TOW S I LO

System stow Silo jest ekonomicznym i zara-
zem efektywnym rozwiązaniem składowania 
towarów. Konstrukcja regałowa przeznaczona 
do magazynowania produktów stanowi jedno-
cześnie konstrukcję nośną magazynu.

Dzięki takiemu rozwiązaniu koszty budo-
wy są znacznie ograniczone w porównaniu 
ze wznoszeniem konwencjonalnych obiektów 
magazynowych. Regały w tego typu obiektach 
mają za zadanie nie tylko służyć do składowa-
nia towarów czy podtrzymywania układnic, ale 
przede wszystkim jako że stanowią konstruk-

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, in-

spekcyjne i stosowanych pod przenośniki
 » Klatki schodowe, drabiny, wieże
 » Szyny prowadząca układnice
 » Mogą być wyposażone w różne akcesoria 

zabezpieczające, typu odgrodzenia, drzwi, 
poręcze

Korzyści z zastosowania:
 » Rozwiązania przygotowane do indywidual-

nych potrzeb
 » Regały stanowią konstrukcję nośną budyn-

ku, są jedynie obudowywane płytami war-
stwowymi

 » Stężenia wzdłużne i pionowe nadają stabil-
ność konstrukcji

 » Ekonomiczne i efektywne rozwiązanie

 » link: STOW SILO
 » film: ZOBACZ NA YOUTUBE

Fot. STOw Polska

może powiązać oprogramowanie sterownika 
programowalnego ze swoim systemem kom-
puterowym, 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 zewnetrz-
nej stronie całej instalacji. Spełnia Europejska 
Dyrektywe Bezpieczenstwa odnosnie Maszyn. 
Kiedy bazy sa w ruchu, swietlny system bez-
pieczenstwa jest aktywny.  » film: ZOBACZ NA YOUTUBE

Fot. STOw Polska

https://www.stow-group.com/pl/produkty/skladowanie-palet/regaly-zabudowane 
https://www.youtube.com/watch?v=zSHnHhlXbMM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=Bc8dSBMxM9Q&feature=emb_logo

