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PIOTR SUKIENNIK

AWANSUJE W STRUKTURACH FM LOGISTIC
ÔÔŹródło: FM Logistic, fot.: FM Logistic

Piotr Sukiennik, zarządzający od ponad 5 lat polskim oddziałem FM Logistic, awansował w międzynarodowych strukturach firmy na stanowisko Dyrektora GeneralneÔÔAndrzej Szymkiewicz, fot.: Log4.pl
EMTOR, rodzinna firma o polskich korze- go na Europę Centralną. Od teraz poza Polską odpowiadać będzie także za rozwój FM
niach, która zbudowała potencjał, pozwa- Logistic w Czechach, Słowacji na Węgrzech oraz krajach Bałtyckich.
lający na konkurowanie z największymi W związku z dynamicznym rozwojem, ją pozycję w kraju i znajduje się na trzecim
graczami na rynku wózków widłowych. Grupa FM podjęła decyzję o utworzeniu miejscu w rankingach firm logistycznych
Od kliku lat jest wyłącznym dystrybuto- regionu, którym zarządzać będzie Piotr pod względem wysokości obrotów i na drurem na polskim rynku wózków widłowych Sukiennik, dotychczasowy Dyrektor Gene- gim w ocenie jakościowej klientów. Firma
jest także niekwestionowanym numerem
Yale, zapewniając tej marce rosnące zain- ralny FM Logistic w Polsce.
Wdrażanym zmianom organizacyjnym 1. w logistyce kontraktowej. Ponadto, tylko
teresowanie jej produktami.
Na spotkaniu prasowym, które odbyło się
18 października w siedzibie firmy, przedstawione zostały działania zmierzające do
pogłębienia wizerunku marki Yale przez
pryzmat współpracy z firmą EMTOR.
„Yale i Emtor – firmy podnoszące oczekiwania klientów na polskim rynku, będące
synonimem współpracy producenta i dostawcy”, tymi słowami Marcus Rozenkranz
z Yale Europe Materials Handling oraz Katarzyna Holc Viceprezes Zarządu i Ryszard
Miszczak, Dyrektor Handlowy w firmie
Emtor Sp. z o.o., rozpoczęli spotkanie prasowe. EMTOR, który jest wyłącznym dystrybutorem Yale w Polsce, jest doskonale
przygotowany na rozwój sprzedaży marki
Yale, blisko 28 lat doświadczenia w branży
stawia firmę w czołówce rynkowych graczy.
Na bazie tego potencjału przedstawiona
została oferta produktowa marki Yale oraz
strategia firmy w rozwoju marki na polskim
rynku, a także zaprezentowany został nowy
wózek widłowy – GLP15-20MX.

Od lewej,Ryszard Miszczak, EMTOR, Marcus Rozenkranz,
Yale Europe Materials Handling

przyświecają dwa główne cele. Pierwszym,
jest wsparcie i rozwój zespołów w Centralnej Europie przy pełnej wymianie doświadczeń oraz generowanie z tego tytułu
synergii. Drugim kluczowym celem jest
wyjście naprzeciw oczekiwaniom klientów
i dostarczanie jednolitej kompleksowej
oferty usług pełnego łańcucha dostaw dla
calego regionu CE.
Piotr Sukiennik stanowisko Dyrektora Generalnego FM Logistic w Polsce objął w 2011 roku, z firmą związany jest od
ponad 20 lat. W ciągu 5 lat od momentu
objęcia przez niego stanowiska Dyrektora
Generalnego FM Logistic ugruntowało swo-

Zaufany w branży leasingowej

w ciągu ostatnich dwóch lat, FM Logistic
zostało uhonorowane licznymi nagrodami, m.in. z zakresu zarządzania zasobami
ludzkimi, w tym nagrodą Ministra Pracy
i Polityki Społecznej oraz tytułem „Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2015”.

Piotr Sukiennik

REKLAMA

ÔÔŹródło: EFL

EFL został Marką Godną Zaufania 2016 w pierwszej edycji badania przeprowadzonego przez instytut Millward Brown na zlecenie magazynu My
Company Polska. Jakość usług leasingodawcy
została oceniona najwyżej w branży, dodatkowo
przedsiębiorcy wyrazili najwyższą skłonność do
polecania EFL innym firmom.
EFL zebrał najwięcej głosów ankietowanych
przedsiębiorców w kategorii leasing. W I półroczu
br. leasingodawca sfinansował ruchomości warte
blisko 2,5 mld zł. Wypracowany wynik i ponadrynkowy wzrost na poziomie 25,4% r/r, w najnowszym zestawieniu Związku Polskiego Leasingu,
daje firmie pozycję numer 1 wśród leasingodawców w Polsce z 8,8% udziałem w rynku.
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NOWOCZESNY STOK DLA NOWYCH
WÓZKÓW WIDŁOWYCH
ÔÔŹródło: Emtor, fot.: Emtor

W poniedziałek, 26 września br. przy ulicy Włocławskiej 147-157 w Toruniu oficjalnie
otwarto nową halę magazynową firmy Emtor Sp. z o.o. W uroczystości uczestniczył Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, Zarząd spółki, udziałowcy oraz pracownicy centrali.
Pan Prezydent Michał Zaleski oraz Prezes
Spółki Emtor Jerzy Holc po przecięciu wstęgi wygłosili przemówienia oraz wznieśli
toast. Prezydent w asyście Zarządu Spółki
zwiedził wszystkie obiekty znajdujące się
na terenie firmy, których powierzchnia
użytkowa wynosi blisko 7000m2 na terenie o powierzchni 10ha.
Decyzja o wybudowaniu kolejnej hali
powstała w odpowiedzi na potrzeby rynku, zwiększeniu popularności usług wynajmu krótkiego i potrzeby zwiększenia
floty wózków dostępnych dla Klientów
„od ręki”. W nowym
obiekcie mieszczą się: magazyn
wózków nowych,
magazyn części zamiennych o zwiększonej powierzchni
składowania oraz
pomieszczenia
biurowe i socjalne.
Cała hala magazynowa liczy ponad
1.650,00m2 całkowitej powierzchni
użytkowej.

emil

To już trzecie, tak duże przedsięwzięcie firmy Emtor w okresie 5 lat. Pierwszą
kluczową inwestycją spółki było wybudowanie w 2011 r. kompleksu warsztatowo-magazynowego o całkowitej powierzchni
użytkowej ponad 3.800,00m2. Obiekt dysponuje m.in. lakiernią, akumulatorownią,
silnikownią, halą wózków używanych oraz
warsztatem wyposażonym w specjalistyczne urządzenia do napraw wózków . W 2013
roku oddano do użytku biurowiec, z którego korzystają pracownicy centrali Emtoru
oraz część kadry spółki córki Seito Polska.
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ciąg dalszy ze strony 1
– Działając na polskim rynku leasingu przez 25
lat zdobyliśmy cenne doświadczenie oraz wiedzę na temat zmieniających się potrzeb i oczekiwań przedsiębiorstw. I to zarówno tych najmniejszych, jak i zatrudniających kilkadziesiąt
czy nawet kilkaset osób. Dzięki temu szybko reagowaliśmy na zmieniające się potrzeby i oczekiwania klientów w postaci nowych produktów
i usług czy rozwiązań okołoleasingowych. Mam
tutaj na myśli np. centrum sprzedaży poleasingowej, rozbudowaną sieć dostawców czy naszych doradców. Klienci to docenili przyznając
nam Markę Godną Zaufania. W sumie ponad
280 tysięcy przedsiębiorców wybrało nas jako
zaufanego partnera w biznesie. Obiecuję, że
w przyszłości dalej będziemy pracować na to
zaufanie i lojalność obecnych jak i nowych klientów – mówi Radosław Kuczyński, prezes EFL.
Badanie „Marka Godna Zaufania” zostało
przeprowadzone przez instytut badawczy Millward Brown na zlecenie magazynu skierowanego do małych i średnich przedsiębiorców
„My Company Polska”. Celem badania było
określenie, którym markom biznesowym ufają
polscy przedsiębiorcy. Ankieta zrealizowana została przy zastosowaniu metody CAWI (ankiety
online), a respondenci wskazywali spontanicznie marki, którym ufają najbardziej. W sumie
swoje opinie wyraziło ponad 2 tys. osób. Ocenie
podlegały marki produktów i usług w 26 kategoriach.
Marka Godna Zaufania to kolejne wyróżnienie, które EFL otrzymał w tym roku. Firma może
pochwalić się tytułami Business Premium 2016,
Finansowa Marka Roku, Marka Wysokiej Reputacji i Firma Przyjazna Klientowi.

NOWY DYREKTOR
ZARZĄDZAJĄCY

DHL FREIGHT
ÔÔŹródło: DHL Freight

Od 1 września 2016 r. nowym Dyrektorem Zarządzającym DHL Freight jest Łukasz Tomalik.
Z sektorem logistyki związany jest od 16
lat. W trakcie swojej kariery zajmował stanowiska menadżerskie w różnych firmach,
m.in. DHL Supply Chain – jednej z wyspecjalizowanych jednostek Grupy Deutsche Post
DHL – oraz Oriflame i Wincanton. Natomiast
przez ostatnie 5 lat związany był z Grupą
Raben, gdzie pełnił funkcję Dyrektora ds.
Rozwoju i odpowiadał za rozwój biznesu
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
Łukasz Tomalik jest absolwentem Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Opolskiego.
Posiada bardzo duże doświadczenie w obszarze sprzedaży, optymalizacji łańcuchów
dostaw oraz transportu. W DHL Freight
odpowiada za rozwój biznesu w Polsce.
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EFL Z TYTUŁEM BUSINESS PREMIUM 2016
ÔÔŹródło: EFL, fot.: EFL

EFL został nagrodzony tytułem Business Premium 2016 w trzeciej edycji konkursu orgaznizowanego przez Bloomberg Businessweek Polska. Wyróżnienie przyznano za 25 lat działalności, w ramach której leasingodawca wspierał polskich przedsiębiorców i miały istotny wpływ na rozwój gospodarczy Polski.
– Branża leasingowa od 25 lat
skutecznie wspiera inwestycje polskich przedsiębiorców.
Pierwsze firmy leasingowe
w Polsce zaczęły powstawać
na początku lat 90–tych, ale
dziś wiele z nich już nie ma
lub działa pod zmienionym
szyldem. Wyjątkiem jest EFL,
który od ćwierćwiecza działa pod tą samą nazwą i jest
liderem branży. To my edukowaliśmy przedsiębiorców,
czym jest leasing, i wyznaczaliśmy kierunki rozwoju branży. Od początku działalności
wspieraliśmy polską gospodarkę finansując inwestycje
małych i średnich firm, które
wytwarzają około połowy PKB i stanowią o sile polskiej gospodarki. Nagroda
Business Premium to potwierdzenie, że
nasze działania nie tylko zaowocowały
sukcesem biznesowym EFL, ale przede
wszystkim wspierały rozwój polskich

przedsiębiorców – mówi Radosław Kuczyński, prezes
EFL.
EFL nieprzerwanie od 25 lat
jest branżowym liderem w Polsce. W całym 2015 roku spółka
leasingiem i pożyczką sfinansowała aktywa o łącznej rekordowej wartości 4,37 mld zł i tym
samym wypracowała aż 17,1%
wzrost rok do roku. Również
po I półroczu tego roku z portfelem umów wartych 2,5 mld zł
i ponad 25% wzrostem r/r, EFL
jest numerem jeden w branży.
Firma oferuje atrakcyjne i dopasowane do potrzeb przedsiębiorców usługi finansowania takie jak leasing i pożyczka,
a wachlarz środków trwałych, które finansuje jest bardzo szeroki. Obejmuje
zarówno pojazdy, maszyny i urządzenia
jak i sprzęt IT czy wyposażenie firm.
EFL już po raz drugi otrzymał tytuł Business Premium. W ubiegłym roku magazyn

Bloomberg Businessweek Polska wyróżnił
spółkę za usługę Leasingu Swobodnego.
To oferta finansowania, w ramach której
klient, poprzez portal KlientEFL, może
swobodnie zarządzać wysokością spłacanych rat, dostosowując je do aktualnych
potrzeb. Business Premium 2016 to kolejne wyróżnienie, które EFL otrzymał w tym
roku. Firma może pochwalić się tytułami
Finansowa Marka Roku i Marka Wysokiej
Reputacji.
Business Premium 2016 to trzecia
edycja konkursu, w której na wyróżnienie mogą liczyć te firmy, które mają
szczególnie atrakcyjną i korzystną ofertę
produktów lub usług skierowanych do
biznesu. Uznanie zyskują zarówno te projekty, które od lat wspierają przedsiębiorców, jak i nowe, które powstały z myślą
o szczególnie wymagających klientach.
Organizatorem konkursu jest magazyn
Bloomberg Businessweek Polska. Wśród
tegorocznych laureatów znalazły się takie
firmy jak Simens, Arcus, Deutche Bank czy
LZMO S.A.

REKLAMA

EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU
ŁAŃCUCHEM DOSTAW MA SWOJE
REGUŁY: MY JE WYZNACZAMY.

■ Międzynarodowa i krajowa sieć drobnicowa
■ Zarządzanie łańcuchem dostaw
■ Logistyka kontraktowa
■ Rozwiązania magazynowe
■ Rozwiązania branżowe
■ Innowacyjne technologie informatyczne
■ Doradztwo logistyczne
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PRIME PROPERTY PRIZE 2016 DLA
OBIEKTU 7R LOGISTIC
ÔÔŹródło: 7R Logistic, fot.: 7R Logistic

Centrum Logistyczne Gdańsk-Kowale IV zostało uhonorowane nagrodą Prime Property Prize 2016 w kategorii Inwestycja Roku na
Rynku Powierzchni Logistyczno-Magazynowej. Statuetki w 10 kategoriach wyróżniające osoby i firmy mające największy wpływ na
rynek nieruchomości komercyjnych zostały wręczone 26 września na uroczystej gali rozdania nagród w Domu Handlowym Vitkac.
Centrum Logistyczne Gdańsk-Kowale IV to
czwarta inwestycja, która powstała w Parku
Logistycznym 7R Logistic Gdańsk-Kowale.
Jest nowoczesnym obiektem magazynowym
położonym w dogodnej pod względem logistycznym lokalizacji – w Kowalach k. Gdańska. Budynek o powierzchni 17 500 mkw.
znajduje się w pobliżu drogi S6 będącej
częścią obwodnicy Trójmiasta oraz w pobliżu autostrady A1. Oprócz powierzchni
przeznaczonej pod składowanie towarów
posiada również zaplecze biurowo-socjalne. Magazyn wchodzi w skład parku Parku
Logistycznego 7R Logistic Gdańsk-Kowale.
– Nagroda Prime Property Prize jest dla
nas wyjątkowym wyróżnieniem i potwierdzeniem, że idziemy w dobrym kierunku.
To olbrzymi zaszczyt móc stanąć w szranki
z prawdziwymi tuzami rynku. Rynek powierzchni nieruchomości komercyjnych
wciąż ewoluuje, a my zmieniamy się wraz
z nim. Staramy się budować nie tylko zwykłe magazyny, ale niepowtarzalne obiekty
– komentuje Tomasz Lubowiecki, prezes
zarządu, 7R Logistic SA.
Magazyn wystartował jako projekt spekulacyjny i już miesiąc po oddaniu go do
użytku był w pełni skomercjalizowany.
Swój sukces komercyjny projekt zawdzięcza nie tylko doskonałej lokalizacji – bezpośrednio przy Trójmiejskiej Obwodnicy
– ale również temu, że jest obiektem niestandardowym na rynku. W magazynie
został zainstalowany system wczesnego
ostrzegania przed pożarem oraz została

Tomasz Lubowiecki

zwiększona odporność ogniowa budynku
powyżej 4000 MJ/mkw. To jedyny magazyn na trójmiejskim rynku powierzchni
magazynowej o tak dużym zabezpieczeniu
przeciwpożarowym.
Plebiscyt Prime Property Prize jest organizowany przez redakcję propertynews.pl
i ma na celu co roku wyłonić firmy, projekty oraz osoby, których działania spektakularnie wpłynęły na rozwój całej branży
nieruchomości komercyjnych. Pozostali
laureaci tegorocznej edycji to: Gdynia jako
Miasto Przyjazne Inwestorom, Zielone
Arkady w kategorii Inwestycja Roku Rynek

Powierzchni Handlowej, budynek Q22
w kategorii Architektura oraz Inwestycja Roku Rynek Powierzchni Biurowej.
Zwycięzcą w kategorii Inwestycja Roku
Rynek Hotelarski został hotel Zamek
Biskupi Janów Podlaski, Jatomi Fitness
otrzymało wyróżnienie jako Najemca
Roku, ibis Gdańsk Stare Miasto otrzymał
statuetkę w kategorii Zielony Budynek,
a Skanska Property Poland została Deweloperem Roku. Nagroda Człowiek Roku
propertynews.pl została wręczona Maciejowi
Dyjasowi – Co-Managing Partner, Co-CEO,
Griffin Real Estate Sp. z o.o.

NOWA SPÓŁKA LOGISTYCZNA
ÔÔŹródło: Seifert Logistics, fot.: Seifert Logistics

W Czechach powstała nowa spółka Seifert Logistics s.r.o. Siedziba mieści się w Ostravie w nowoczesnym i niezwykle ciekawym pod względem architektonicznym budynku oraz w sprzyjającej lokalizacji. Członkami Zarządu zostali Pan Jan Brachmann
oraz Pan Thomas Hüttemann. Z kolei Pan Marcel Janik pełni funkcję prokurenta, stale urzędującego w Ostravie. Oficjalne powstanie przedsiębiorstwa miało miejsce 13
października br. w Pradze.
Seifert Logistics s.r.o należy do Seifert
Polska, dynamicznego, doświadczonego
i elastycznego przedsiębiorstwa logistycznego świadczącego wysokiej jakości usługi
w branży TSL. Firma oferuje innowacyjne, inteligentne koncepcje usług w zakresie zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji,

a także magazynowania i logistyki produkcyjnej. Współpracuje z renomowanymi koncernami z branży motoryzacyjnej,
chemicznej i papierniczej. Spółka Seifert
Polska jest częścią Seifert Logistics Group,
jednego ze 100 najlepszych usługodawców logistycznych w Niemczech.
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Złoty medal za przesyłkę EMS
ÔÔŹródło: Poczta Polska

Na 26. Kongresie Światowego Związku Pocztowego w Istambule przyznano nagrody za
realizację usługi EMS, czyli kurierskiej przesyłki
zagranicznej. Poczta Polska otrzymała złoty
medal za utrzymanie jakości tej usługi na poziomie 96-99%.
W konkursie brano pod uwagę nie tylko terminowość, ale również takie elementy, jak:
rejestracja i transmisja danych o doręczeniu
przesyłki czy udzielaniu odpowiedzi klientom
na reklamacje przez pracowników Sekcji Reklamacji Zagranicznych, działającej w charakterze
Centrum Obsługi Klienta EMS.
Nagrodę z rąk Dyrektora Generalnego Związku Pocztowego i Przewodniczącego Kooperatywy w imieniu Poczty Polskiej odebrała Wiesława
Mażarska, dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej.
W konkursie bierze udział 177 państw. Poczta
Polska już po raz trzeci wraca z Kongresu ze
złotem.
EMS to międzynarodowa przesyłka kurierska,
która dociera do niemal 200 krajów na świecie.
Przesyłkę możesz przekazać bezpośrednio Kurierowi EMS lub nadać ją w placówce pocztowej.
Poczta Polska gwarantuje, że dotrze na czas pod
wskazany adres. Więcej informacji znajdziesz na
stronie Poczty Polskiej.

Nowy portal aukcyjny
sprzętu poleasingowego
ÔÔŹródło: Raiffeisen Leasing

Raiffeisen Leasing z myślą o obecnych i nowych
klientach przygotował nową, formułę poleasingowej platformy aukcyjnej. Za pośrednictwem
Placu Poleasingowego Raiffeisen Leasing można licytować i kupować zarówno samochody,
jak i różnego rodzaju maszyny i urządzenia.
Odświeżony portal aukcyjny został uruchomiony pod adresem www.placpoleasingowy.pl
Plac Poleasingowy Raiffeisen Leasing to pewny i sprawdzony sposób na zakup samochodów lub urządzeń poleasingowych. Platforma
działa na zasadzie aukcji internetowej. Oprócz
korzystnej ceny sprzętu, oferuje też przejrzysty
proces obsługi sprzedażowej. Za jego pośrednictwem można kupić poleasingowe samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, a także
przyczepy i naczepy, maszyny budowlane oraz
rolnicze. Platforma jest dostępna dla wszystkich
zarejestrowanych użytkowników, zarówno osób
fizycznych, jak i firm.
Platforma aukcyjna została wzbogacona
o kilka nowych funkcjonalności m.in. o panel
operatora umożliwiający prowadzenie kilku
licytacji na raz. Co istotne dla użytkowników
portal działa w czasie rzeczywistym, a aukcje
dostępne są przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
Za wycenę sprzętu oferowanego na portalu

odpowiedzialni są zewnętrzni rzeczoznawcy.
Dzięki niezależnej ekspertyzie klienci mają pewność że interesujący ich sprzęt lub pojazd jest
zgodny z zamieszczonym opisem.
Wraz z nową odsłoną platformy powstała także jej wersja mobilna – Projektując nową wersję platformy aukcyjnej, postawiliśmy przede
wszystkim na jej funkcjonalność i dostępność.
Chcemy, aby nasi Klienci mieli dostęp do platformy w każdej chwili i z każdego miejsca. Ponadto z myślą o klientach zagranicznych przygotowaliśmy także anglojęzyczną wersję strony.
Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie znacznie
ułatwi im dokonywanie zakupów – mówi Grzegorz Palmi, Dyrektor Departamentu Windykacji
i Remarketingu w Raiffeisen Leasing.
System licytacji i zakupu na Placu Poleasingowym jest prosty i podobny do innych portali aukcyjnych. Podczas pierwszej wizyty należy dokonać rejestracji. Po założeniu konta
wystarczy wyszukać interesujący przedmiot
wśród dostępnych kategorii i rozpocząć jego
licytację. Na stronie każdego przedmiotu znajdują się szczegółowe informacje na jego temat
oraz wycena. Co ważne wszyscy biorący udział
w licytacji widzą ceny oferowane przez innych
uczestników. Osoby, które są zainteresowane
braniem udziału w aukcjach przed podjęciem
decyzji o finalizacji transakcji mają możliwość
weryfikacji technicznej pojazdu lub sprzętu.

REKLAMA
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JEDEN Z NAJBARDZIEJ
ATRAKCYJNYCH PRACODAWCÓW
ÔÔŹródło: DB Schenker, fot.: DB Schenker

DB Schenker w Polsce znalazł się w czołówce zestawienia najbardziej atrakcyjnych
pracodawców (Most Attractive Employers). Ranking powstał na podstawie ocen studentów, którzy wzięli udział w badaniu Universum Talent Survey.

Dorota Michalec

W końcowym zestawieniu znalazło się 100
najlepiej ocenianych pracodawców. DB
Schenker w Polsce uplasował się na 35.
pozycji w kategorii biznes/handel. Tym
samym operator zajął najwyższe miejsce spośród operatorów logistycznych
w kraju. Firma została także wyróżniona
w kategorii „Inżynieria”.
Studenci to osoby, które już decydują
lub podejmą wkrótce decyzję o swojej
ścieżce kariery. DB Schenker chce być
przez nich postrzegany jako preferowany

pracodawca. Jak informuje Dorota Michalec, Chief Human Resources Officer Northeast Europe w DB Schenker, firma stara
się działać w taki sposób, aby przyciągnąć
najbardziej ambitne i twórcze osoby.
„Co roku organizujemy programy stażowe, oferując studentom i absolwentom
umowy o pracę. Uczestnicy programów
otrzymują dostęp do pełnego know-how
firmy oraz wsparcie doświadczonych
osób. Dzięki kompleksowemu procesowi
wdrożenia w przyjazny sposób poznają
procesy biznesowe naszej firmy. Większość z nich pozostaje w DB Schenker
na stałe, wzmacniają naszą organizację.
Cyklicznie prowadzimy też zajęcia dla studentów, dając im możliwość poznania
logistyki od praktycznej strony, zmierzenia
się z realnymi wyzwaniami branży. Wyniki
rankingu pokazują, że młodzi ludzie doceniają nasze działania i pozytywnie oceniają
DB Schenker jako pracodawcę” – mówi
Dorota Michalec.
Ranking najbardziej atrakcyjnych pracodawców jest przygotowywany przez mię-

dzynarodową firmę doradczą Universum,
specjalizującą się w obszarze employer
brandingu. W tegorocznym badaniu Universum Talent Survey wzięło udział ponad
25 000 studentów z ponad 60 uczelni.
JAK ZOSTAĆ IDEALNYM PRACODAWCĄ?
DB Schenker stale współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi, bierze
udział w targach pracy i konferencjach.
Menadżerowie firmy prowadzą wykłady
i prezentacje, przekazując praktyczną
wiedzę i ucząc studentów poszukiwanych na rynku umiejętności. Pakiet działań dla studentów obejmuje zarówno
programy stażowe, jak i liczne warsztaty
czy dedykowane przedmioty na uczelniach wyższych.
Studenci i absolwenci mogą także korzystać z dedykowanej strony internetowej: www.dbschenker-student.pl, na której
znajdą wiele ciekawych informacji z rynku,
materiały pomocne w pisaniu prac dyplomowych, aktualną ofertę praktyk i wiele
innych.

LOGISTYKA POSPRZEDAŻOWA
DLA GRUPY BMW
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, fot.: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel obsługuje złożony łańcuch dostaw części zamiennych całej Grupy BMW, poprzez zarządzanie nowym, globalnym centrum dystrybucyjnym. 11
października 2016r. zostało otwarte nowe centrum dystrybucyjne w Wallersdorf,
w Niemczech, które stanowi część Centralnego Centrum Dystrybucyji Grupy BMW
(CDC). Na jego całość składają się: centrum dystrybucji i magazyn w Wallersdorf,
magazyn części zamiennych w Bruckberg, który jest obsługiwany i zarządzany
przez Kuehne + Nagel, oraz „Centrum Dynamiki” w Dingolfing.
Z Centralnego Centrum Dystrybucji,
Grupa BMW wysyła towary na regionalne centra dystrybucyjne na całym
świecie, a te z kolei zaopatrują lokalne
warsztaty naprawcze. Kuehne + Nagel
odpowiada za obsługę logistyczną dla
części zamiennych Grupy BMW już ponad dziesięć lat.
W Wallersdorf Kuehne + Nagel będzie
odpowiedzialne za następujące etapy:
• przyjmowanie i wydawanie towaru,
• pakowanie,

• administrowanie materiałami do pakowania i pustymi opakowaniami,
• załadunek i wysyłkę towarów do wszystkich magazynów terenowych, warsztatów zewnętrznych i oddziałów w sieci
połączeń CDC.
Kuehne + Nagel zatrudni około 450
osób w kompleksie o powierzchni 35.
000 m2. Codziennie nowe centrum dystrybucji opuści ponad 215.000 paczek
z częściami zamiennymi. Start planowany jest na grudzień 2016r.

„Obsługa logistyczna branży motoryzacyjnej jest częścią globalnej strategii Kuehne + Nagel. Oferujemy naszym
klientom rozwiązania branżowe dopasowane do ich wymagań, a nasza oferta
obejmuje cały łańcuch dostaw. Jesteśmy
zadowoleni, że możemy w nowym miejscu wspierać w zakresie logistyki części zamiennych naszego długoletniego
klienta jakim jest Grupa BMW” – skomentował Gianfranco Sgro, członek Zarządu
Kuehne + Nagel International AG, odpowiedzialny za logistykę kontraktową.
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Nagroda w programie
Najwyższa Jakość 2016
ÔÔŹródło: DHL, grafika: DHL

Międzynarodowa aplikacja firmy DHL Express
– DHL TAS (Trade Automotion Service) – została nagrodzona Złotym Godłem w programie Najwyższa Jakość. Tytuł laureata i Złote
Godło firma otrzymała podczas uroczystej X.
gali programu Najwyższa Jakość Quality International 2016, która odbyła się 29 września
w Warszawie.
W imieniu DHL Express wyróżnienie odebrał
wiceprezes ds. marketingu, Edwin Osiecki, który wyraził podziękowanie i dodał: „Niezmiennie
od wielu lat zajmujemy się dostarczaniem
międzynarodowych przesyłek ekspresowych.
Obok świadczenia standardowych usług, ważnym elementem naszej działalności jest wspieranie klientów w międzynarodowej wymianie

handlowej, udostępniając im między innymi
nowoczesne, innowacyjne rozwiązania. Taką
usługą, oferującą klientom wiele możliwości
jest DHL TAS. Przyznane wyróżnienie odzwierciedla wysoką dbałość o jakość usług DHL

Express i pokazuje, że podejmowane przez
nas działania i wprowadzane udoskonalenia
są również doceniane przez niezależnych ekspertów.”
Na podstawie jednogłośnej decyzji, kapituła X. edycji programu QI, wysoko oceniła
zgłoszenie firmy DHL Express i nagrodziła
jej działania związane z wdrażaniem, a także
promowaniem idei jakości we wszystkich
aspektach działalności.
DHL Express to uznany dostawca i ekspert na
rynku międzynarodowych usług logistycznych,
który wciąż udoskonala ofertę produktową
jednocześnie dbając o najwyższe standardy
jakości. To dlatego wiele usług i rozwiązań
DHL Express jest opartych na innowacyjnych
technologiach i nowoczesnej infrastrukturze.

REKLAMA

Zapisy na akcje w ramach
Oferty Publicznej
ÔÔŹródło: BIK

Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. i Belancor Sp.
z o.o.(sprzedający), w uzgodnieniu z oferującym
przedstawili nowe terminy Oferty Publicznej. Zapisy w Transzy Indywidualnej będą przyjmowane
od 27 października do 3 listopada br., a w Transzy
Instytucjonalnej o jeden dzień dłużej.
Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. oraz Belancor Sp. z o.o. podjęli decyzję dotyczą wznowienia
Publicznej Oferty Akcji, która została zawieszona
wiosną tego roku przed rozpoczęciem zapisów.
Zgodnie z nowym harmonogramem IPO book-building będzie prowadzony w dniach 25-26 października br. Następnego dnia, czyli 27 października br.
zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości ostateczna cena emisyjna oraz cena sprzedaży, a także informacja o ostatecznej liczbie Akcji
Oferowanych i Akcji Sprzedawanych, w tym liczbie
Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach.
Rozpoczęcie Publicznej Oferty oraz przyjmowanie zapisów w Transzy Instytucjonalnej i Transzy
Indywidualnej rozpocznie się 27 października br.
Zakończenie przyjmowania zapisów w Transzy
Indywidualnej planowane jest na 3 listopada br.,
a w Transzy Instytucjonalnej jeden dzień później,
czyli 4 listopada br. Przydział akcji jest ustalony
na 7 listopada br. Oferującym jest Dom Maklerski
Banku Ochrony Środowiska S.A.
„Podjęliśmy decyzję o wznowieniu Oferty Publicznej. Oceniamy, że koniunktura na rynku kapitałowym poprawiła się względem sytuacji panującej wiosną tego roku kiedy zawiesiliśmy ten proces.
Jesteśmy przekonani, że Inwestorzy docenią nasz
model biznesu i bardzo dobre perspektywy branży
magazynowej i handlowej, w której działamy. Dlatego liczymy na ich duże zainteresowanie naszą
ofertą” – powiedział Mirosław Koszany, Prezes
Zarządu BIK S.A.

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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ZWYCIĘZCA W KATEGORII
USŁUGI LOGISTYCZNE
ÔÔŹródło: Kuehne + Nagel, fot.: Kuehne + Nagel

Kuehne + Nagel wygrało PROCON Awards 2016 w kategorii usługi logistyczne. Prestiżowy tytuł „Dostawca roku” został wręczony podczas największej konferencji dla
branży zakupowej w Polsce PROCON / POLZAK.
Laureatów tegorocznej edycji konkursu
wybrała Kapituła złożona z przedstawicieli największych firm konsultingowych
działających w branży zakupowej, marketingowej, Polskiego Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki (PSML) oraz Akademii
Leona Koźmińskiego w Warszawie.
Zwycięzca został wyłoniony w oparciu
o wyniki ankiet, w których klienci wskazani
przez nominowanych dostawców oceniali
przebieg współpracy biznesowej oraz na
bazie kluczowych parametrów takich jak
standaryzacja usług dla klientów, innowacyjne produkty oraz sieć.
„Jesteśmy bardzo dumni z nagrody przyznanej przez rynek i klientów. Należy się

ona całemu zespołowi, który codzienną
pracą na najwyższym poziomie spełnia
oczekiwania naszych klientów. – powiedział Ingo Goldhammer, dyrektor zarządzający Kuehne + Nagel w Polsce.
Grupa Kuehne + Nagel zatrudnia ponad
69 000 pracowników w ponad 1200 lokalizacjach w 100 krajach, dzięki czemu jest jedną
z największych firm logistycznych na świecie.
Swoją ugruntowaną pozycję na rynku zawdzięcza działalności związanej ze spedycją
morską, lotniczą, drogową, a także logistyką
kontraktową, przy czym wyraźnie skupia się
na zapewnieniu zintegrowanych informatycznych rozwiązań logistycznych. Więcej
informacji na stronie: www.kuehne-nagel.com

TRELLEBORG Z NAGRODĄ EKSPORTOWĄ SRI LANKI
ÔÔŹródło: Trelleborg, fot.: Trelleborg Wheel Systems

Trelleborg Wheel Systems posiada zakład produkcyjny na Sri Lance, produkujący szeroką paletę opon przemysłowych, do
wszystkich krajów na świecie. W dowód uznania za osiągnięcia produkcyjne i eksportowe, firma została uhonorowana nagrodą
– Presidential Export Award, którą wręczono podczas ceremonii pod przewodnictwem prezydenta Sri Lanki Maithripala Sirisena
w Colombo.
To już dwudziesta piata edycja nagród
przyznawanych każdego roku za wyniki
eksportowe, ideą tej nagrody jest promocja firm, które pomogły gospodarce
kraju poprzez znaczący wkład do eksportu
produkowanych towarów. Trelleborg nominowany w kategorii „najwyższa wartość
dodana w Eksporcie”, zarekomendowany

i przedstawiony został przez Navin Disanayake, Minister Plantation Industries.
Sanjay Melvani, dyrektor zakładu produkcyjnego Trelleborg w Sri Lance, mówi:
„Trelleborg produkuje na Sri Lance od
ponad 25 lat i jesteśmy dumni, że jest
kluczowym czynnikiem przyczyniającym
się do rozwoju gospodarki Sri Lanki. Utrzy-

mujący się wysoki poziom eksportu pokazuje naszą siłę i jakość. Nasze niezwykłe osiągnięcia wynikają z wewnętrznych
programów doskonalenia, które podjęte
zostały w ostatnich latach. To jest bardzo
duży wysiłek wszystkich zaangażowanych
w te działania i chcę za ten wkład pracy
podziękować”.
W szczególności Melvani podkreślił zaangażowanie zespołu łańcucha dostaw
Trelleborg, jego wkład pracy wykonanej
w usprawnienia procesu eksportu od zamówienia do dostawy i działu zakupów,
który nie koncentruje się na pozyskiwaniu
surowców z lokalnego rynku.
Trelleborg Sri Lanka posiada ISO 9001
oraz ISO 14001 świadectwa odnoszące się
odpowiednio do kontroli jakości i systemu
zarządzania środowiskowego. „Wysokie
standardy i niezwykłe podejście do jakości,
pozwalają nam produkować wysokiej jakości produkty w grupie premum i być na
globalnym rynku wiodącym dostawcą, jak
nasze najlepsze elastyczne opony”, Trelleborg posiadający certyfikaty wyznacza
wysokie standardy jakościowe i etyczne,
stawiające firmę w gronie wysoko cenionych pracodawców w regionie – dodaje
Melvani.
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PRZESTRZEŃ DO
DALSZEGO ROZWOJU
ÔÔRedakcja, fot.: Log4.pl; Georg Utz.

W siedzibie firmy Georg Utz Sp. z o.o. – szwajcarskiego producenta pojemników i palet dla logistyki i magazynowania
z tworzywa sztucznego, odbyło się spotkanie prasowe związane z zakończeniem rozbudowy zakładu produkcyjnego w Kątach Wrocławskich. Gospodarzem spotkania był Wojciech Bytner, Dyrektor Generalny Georg Utz Sp. z o.o., który przedstawił
paletę produktową firmy oraz szczegóły lokalizacji i rozbudowy zakładu w Katach Wrocławskich.
Firma w Kątach Wrocławskich zarejestrowana została w 1997
roku, a w 2000 roku ruszyła produkcja w zbudowanym od podstaw zakładzie, sukcesywnie rozbudowując park maszynowy
w kolejnych latach. Możliwości tego nowoczesnego zakładu wyczerpały się i podjęto decyzje o jego rozbudowie, aby sprostać
rosnącemu zapotrzebowaniu na wytwarzane produkty. Powstały dwa nowe moduły, jeden produkcyjny, a drugi to magazyn
wysokiego składowania, rozbudowano również pomieszczenia
socjalno-biurowe. Rozbudowa zakładu trwała blisko rok i była
realizowana przy zachowaniu ciągłości pracy w istniejącym obiekcie, co wymagało od budowniczych szczególnego podejścia. Po
rozbudowie dwukrotnie zwiększyła się powierzchnia firmy, która
obecnie liczy 12 000 m2.
– Decyzja o rozbudowie fabryki była podyktowana przede
wszystkim potrzebą dalszego rozwoju firmy. Doszliśmy do momentu wykorzystania mocy produkcyjnych w 100 %. Specyfika

Wojciech Bytner

naszego biznesu związana z używaniem skomplikowanych urządzeń o dużych gabarytach oraz form na pojemniki i palety, powoduje, że możliwość współpracy z firmami podwykonawczymi jest
bardzo ograniczona. Chcąc się dalej rozwijać, potrzebowaliśmy
przestrzeni dla nowych maszyn oraz powierzchni magazynowej. Kierowaliśmy się również chęcią polepszenia warunków
socjalnych naszych pracowników – powiedział Wojciech Bytner,
dyrektor generalny Georg Utz Sp. z o.o.

REKLAMA
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TECHN O LOGIE

NIEZAWODNE I WYDAJNE ŁADOWANIE
TAKŻE PRZY SILNYCH MROZACH
ÔÔŹródło: Fronius, fot.: Fronius

Operator logistyczny, firma Frigologo, jest specjalistą w dziedzinie magazynowania i transportu produktów spożywczych w kontrolowanej temperaturze. W swoim centrum logistycznym w austriackim mieście Sattledt firma posiada cztery magazyny zapewniające uzyskiwanie czterech stref temperaturowych, o temperaturze wynoszącej nawet – 24 stopnie Celsjusza.
Dla floty urządzeń do transportu poziomego o napędzie elektrycznym jest to ogromne wyzwanie: wózki widłowe, akumulatory
oraz systemy ładowania akumulatorów
muszą działać w najtrudniejszych warunkach przez 24 h na dobę. Firma Frigologo
stawia na innowacyjne systemy ładowania
akumulatorów Selectiva firmy Fronius:
Zapewniają one bezpieczne, niezawodne
i wydajne energetycznie ładowanie akumulatorów napędowych nawet w niskich
temperaturach otoczenia.
Produkty mleczne, ryby, mięso i kiełbasę, gotowe dania, warzywa lub desery
nabywamy dziś w postaci schłodzonej lub
mrożonej. Ma to uzasadnione przyczyny:
niskie temperatury zapobiegają namnażaniu się bakterii, wydłużając w ten sposób
termin przydatności do spożycia. Także
ważne składniki odżywcze, jak np. witaminy, można w ten sposób zakonserwować
na dłuższy czas. Produkty schłodzone i głęboko mrożone umożliwiają wzbogacanie
naszego jadłospisu, niezależnie od oferty
regionalnej i sezonowej. Nie tylko dlatego
z roku na rok rośnie ich przeciętne spożycie na całym świecie.
Aby zapewnić jakość chłodzonych
i mrożonych produktów spożywczych,
niezbędny jest nieprzerwany łańcuch
chłodzenia. Zaczyna się on już podczas
produkcji i obejmuje magazynowanie,
transport i sprzedaż aż do konsumenta końcowego. Aby bezpiecznie, szybko
i niezawodnie wprowadzić swoje towary
do handlu, wielu producentów zaufało
wyspecjalizowanym usługodawcom logistycznym — takim jak firma Frigologo
GmbH: firma mająca główną siedzibę
w austriackim mieście Seekirchen jest
jednym z największych kompleksowych
oferentów w dziedzinie logistyki produktów żywnościowych w kontrolowanej temperaturze na Europę Środkowa
i Wschodnią. Dzięki rozbudowanej sieci
złożonej z wielu oddziałów, firma Frigologo zajmuje się między innymi transportem krajowym i zagranicznym, utrzymywaniem magazynów, konsygnacją,
usługami cross docking i value added
services. Założona w 1991 roku firma
uzyskała w 2014 roku obroty na poziomie
55 mln euro i zatrudnia 265 osób.

OD PRODUKTÓW NIECHŁODZONYCH
PO GŁĘBOKO MROŻONE
W styczniu 2015 roku firma Frigologo
otworzyła nowe centrum logistyczne
w austriackim mieście Sattledt. Siedziba,
położona bezpośrednio przy węźle autostradowym Voralpenkreuz, służy przede
wszystkim jako platforma dla linii zachód-wschód. W czterech strefach temperaturowych, na powierzchni liczącej łącznie 10
300 metrów kwadratowych magazynowane są gotowe i zapakowane produkty przeznaczone do handlu: produkty głęboko
mrożone, świeże mleko, ciasta i czekolada,
ale także produkty niechłodzone. Günther
Kisslinger, kierownik ds. biznesowych: „Jesteśmy wyspecjalizowani głównie w projektach, stanowimy ogniwo łączące producentów z handlowcami: odpowiadamy
za utrzymanie magazynów, przyjmujemy
zamówienia, konsygnujemy je i terminowo realizujemy — wszystko w ramach
nieprzerwanego, monitorowanego i dokumentowanego łańcucha chłodzenia”.
Zrównoważony rozwój to ważna kwestia dla firmy Frigologo: firma dysponuje
supernowoczesną flotą samochodów ciężarowych, wszystkie pojazdy posiadają
certyfikat normy spalin Euro-6. W centrum logistycznym w Sattledt podejmuje
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się różnorakie działania, mające na celu
poprawę wydajności energetycznej — np.
zastosowanie własnej instalacji solarnej
lub oszczędnego oświetlenia LED. Kisslinger: „Logistyka w kontrolowanej temperaturze jest bardzo energochłonna. Dlatego
bardzo ważne jest, aby maksymalnie wykorzystać wszelkie potencjały oszczędnościowe”. W przypadku wewnętrznego
przepływu materiałów firma Frigologo
stawia na elektryczność: obecnie w firmie użytkuje się ponad 100 napędzanych
elektrycznie pojazdów firm Jungheinrich
i Crown.
NISKA TEMPERATURA WPŁYWA NA
PROCES ŁADOWANIA
Najniższe temperatury panują na powierzchni 2000 metrów kwadratowych
strefy maksymalnie niskich temperatur
— nawet – 24 stopnie Celsjusza. Takie
warunki stawiają flotę wózków widłowych
przed ogromnym wyzwaniem. Najbardziej cierpią na tym akumulatory napędowe. Elektrolit w akumulatorach staje
się gęstopłynny, następuje spowolnienie
procesów chemicznych oraz wyraźny spadek mocy. Wpływa to także na proces ładowania: jeżeli temperatura akumulatora
jest zbyt niska, spada jakość ładowania,
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a co za tym idzie, dyspozycyjność systemu urządzeń do transportu poziomego.
Helmut Habersatter, kierownik zakładu
w firmie Frigologo: „Dlatego wózki widłowe pracujące w strefie najniższych
temperatur ładujemy w nieco cieplejszym
pomieszczeniu przygotowawczym. Różnice temperatur nie mogą być jednak zbyt

duże, ponieważ w przeciwnym przypadku
mogłoby dojść do uszkodzenia akumulatora i pojazdu wskutek ich zalodzenia”.
Ponieważ przedsiębiorstwo logistyczne
pracuje siedem dni w tygodniu 24 godziny na dobę, jest zdane na wysoki stopień dyspozycyjności swoich urządzeń do
transportu poziomego.

Aby także w takich warunkach możliwe
było bezpieczne, niezawodne i wydajne
ładowanie akumulatorów napędowych,
firma Frigologo postawiła na innowacyjną
technologię firmy Fronius. Lider w dziedzinie technologii z siedzibą w austriackim mieście Pettenbach, wprowadzając
na rynek nową generację Selectiva, zaprojektował rozwiązanie, które w dowolnych warunkach zapewnia niezawodność
procesu ładowania. Leopold Grammerstätter, doradca ds. systemów ładowania akumulatorów w firmie Fronius: „Na
wypadek konieczności zastosowania naszych urządzeń w niskich temperaturach
wyposażyliśmy je w funkcję «ładowania
sterowanego temperaturą». Funkcja ta
rejestruje temperaturę we wnętrzu akumulatora i odpowiednio dostosowuje
napięcie końcowe ładowania”. Poprawia
to wydajność i wydłuża żywotność. Alternatywnie, użytkownik może też samodzielnie dostosować charakterystykę
ładowania w urządzeniu.
OPTYMALNE ŁADOWANIE W KAŻDEJ
TEMPERATURZE
Urządzenia firmy Fronius zainstalowano
także w innych strefach temperaturowych — w centrum logistycznym obecnych jest łącznie 45 takich aparatów.

REKLAMA

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

MaksyMalna żywotność baterii.
MaksyMalna efektywność energetyczna.
/ Prostowniki z nowym procesem ładowania Ri: www.fronius.com/ri-charge
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Ostatecznie, w porównaniu z innymi
technologiami, mają one oczywiste zalety. Grammerstätter: „Nasz nowy proces ładowania Ri nie opiera się tylko
na temperaturze, ale także na wieku
i stanie naładowania każdego akumulatora. Zmniejsza to przeładowywanie,
obniżając zużycie energii i oszczędza
akumulator”. W przypadku firmy Frigologo ekspert z firmy Fronius liczy na to, że
firma będzie mogła korzystać z drogich
akumulatorów przez cały rok dłużej niż
w przypadku konwencjonalnej technologii ładowania. W ten sposób usługodawca logistyczny zaoszczędzi znacznie na
kosztach eksploatacyjnych.
W celu ułatwienia przyporządkowania
wózki widłowe, akumulatory i systemy
ładowania akumulatorów są ponumerowane. Pomaga to pracownikom uniknąć
pomyłek. Aby możliwa była nieprzerwana
praca w trybie zmianowym, firma Frigologo używa akumulatorów zamiennych.
Dzięki intuicyjnej obsłudze urządzeń serii
Selectiva wymiana jest dziecinnie prosta.
Operator wózka musi jedynie podłączyć
wtyczkę do ładowania, ustawienie wszystkich parametrów następuje automatycznie. Na wyświetlaczu stan naładowania
akumulatora jest widoczny na pierwszy
rzut oka. Zewnętrzna funkcja start-stop
zapobiega eksplozji gazu piorunującego
spowodowanej odłączeniem wtyczki do
ładowania — także wtedy, gdy pracownik zapomni wcześniej zakończyć proces
ładowania. Zwarta konstrukcja zapewnia estetyczny wygląd i oszczędza cenne
miejsce.
DYSPOZYCYJNOŚĆ ZAPEWNIONA,
KOSZTY EKSPLOATACJI OBNIŻONE
W firmie Frigologo wszyscy są zadowoleni z urządzeń firmy Fronius. Habersatter, kierownik placówki: „Odkąd otworzyliśmy tu naszą placówkę, wszystkie
urządzenia działają bezproblemowo,
zapewniając gotowość do działania naszej floty wózków widłowych”. A w razie
problemów, eksperci z firmy Fronius są
w Pettenbach, zaledwie kilka kilometrów stąd — to kolejna ważna zaleta dla
firmy. Günther Kisslinger: „Technologia
firmy Fronius zwraca też uwagę swoim
niskim zużyciem energii. Pomaga nam to
w osiągnięciu ambitnego celu działania
zgodnie z zasadami zrównoważonego
rozwoju”. Gdyby miał dokonać ponownego wyboru, kierownik ds. biznesowych
zrobiłby to samo: „Ta niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach, połączona z łatwością obsługi, to naprawdę
coś wspaniałego”.
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Kompleksowa analiza
firmowego systemu IT
ÔÔŹródło: Vecto, grafika: Vecto

VECTO, jedna z wiodących firm branży IT, wprowadziła usługę kompleksowej analizy możliwości
systemów informatycznych. Audyt definiuje słabe
punkty struktury IT oraz urządzeń mobilnych,
w tym zagrożenia bezpieczeństwa danych, a także
dostarcza informacji, na podstawie których można
wdrożyć rozwiązania optymalizujące funkcjonowanie systemu i redukujące całkowite koszty jego
utrzymania. To odpowiedź spółki wobec zjawiska
rosnącej skali cyber-zagrożeń w branży transportowej i logistycznej.
Atutem realizowanego przez VECTO audytu jest
brak warunków wstępnych. „Wystarczy jedynie
chęć sprawdzenia, czy system IT, który mamy
w firmie jest bezpieczny i optymalnie dopasowany do naszych potrzeb i gotowy na błyskawiczną
rozbudowę w kontekście wyzwań niedalekiej przyszłości” – mówi Jakub Wychowański, szef działu
bezpieczeństwa VECTO. „Sprawdzamy, czy dotychczasowe inwestycje w rozwój struktury IT przynoszą realne korzyści i czy można ją udoskonalić
eliminując słabe ogniwa. Z doświadczenia wiemy,
że realizowany przez nas audyt wielokrotnie wskazuje niedoskonałości systemu tam, gdzie klient się
tego nie spodziewał. Chronimy tym samym przed
ponoszeniem wysokich kosztów modernizacji
struktury, które finalnie nie przyniosłyby oczekiwanych rezultatów” – dodaje Wychowański.
Według autorów badania Stanu Bezpieczeństwa
Informacji w Polsce 2016, ponad połowa przedsiębiorstw w Polsce odnotowuje co najmniej sześć
cyberataków w przeciągu roku. Najczęściej prowadziły one do utraty klientów i strat finansowych (po
33 proc. wskazań), ujawnienia lub zmiany danych
wrażliwych (31 proc.) i utraty reputacji (16 proc.).
Skala tych zjawisk w Polsce systematycznie rośnie,
a złośliwe oprogramowanie bezlitośnie poszukuje
źle skonfigurowanych lub niewłaściwie zabezpieczonych systemów. Dlatego audyt VECTO oparty
jest na czterech głównych czynnikach:
Storage assesments – analiza pamięci masowych, pozwalająca na podjęcie świadomych decyzji
w zakresie infrastruktury storage, szczegółowo
wskazując kluczowe aspekty wykorzystania macierzy dyskowych, takie jak szczegółowe dane
dotyczące konfiguracji i wydajności.
Backup assesments – szczegółowa ocena kopii
bezpieczeństwa umożliwiająca podjęcie trafnych
decyzji w oparciu o najdokładniejszą analizę jakości i ilości danych, wydajności i skalowalności,
przyrostów danych, a także wykorzystania mediów
backupowych.
Applications assesment – analiza obciążenia
aplikacji, dzięki której identyfikowane są obszary,
w których infrastruktura nie nadąża za potrzebami
biznesowymi.
Virtualization assesment – ocena wirtualizacji
wskazująca na stopień wykorzystania fizycznej infrastruktury oraz sugerująca rozwiązania pozwalające
na pełne wykorzystanie zasobów sprzętowych.

Do przeprowadzenia audytu nie jest potrzebny
dostęp do systemu, ani żadne inne dane wrażliwe
firmy, która jest zainteresowana badaniem. Inżynierowie IT z VECTO w kilku krokach przeprowadzą
przez prostą procedurę badania Mitrend oraz
udzielą instrukcji w procesie wygenerowania ostatecznego raportu. Następnie raport ten poddany
zostaje dogłębnej, wielopłaszczyznowej analizie
VECTO. „W kolejnym kroku badany podmiot otrzymuje pełną wiedzę o niedoskonałościach struktury
oraz listę konkretnych rozwiązań, dzięki którym

można wyeliminować
słabe elementy systemu, udoskonalić jego
wydajność, zredukować
koszty lub wzmocnić
zabezpieczenie przechowywanych danych.
Co najważniejsze, po
audycie otrzymujemy
rozwiązanie szyte na miarę rzeczywistych potrzeb
badanej firmy, uwzględniające specyfikę jej działalności. Wiedza ta eliminuje niebezpieczeństwo
niewłaściwego lokowania środków inwestycyjnych
i rozbudowy segmentów systemu, które nie przełożą się na wzrost wydajności oraz implementacji
przeskalowanego sprzętu” – podsumowuje Wychowański.
Jak informuje spółka, audyt trwa zwykle około
tygodnia i nie ma wpływu na codzienne funkcjonowanie systemu informatycznego.

REKLAMA

SUPERELASTYCZNE

PNEUMATYCZNE

OPASKI AMORTYZUJĄCE

Światowy lider w projektowaniu, produkcji i dystrybucji
opon do wózków widłowych.
Szeroka gama wysokiej jakości opon superelastycznych, pneumatycznych, opasek
amortyzujących oraz felg do wózków widłowych i innych pojazdów transportu
wewnętrznego. Zapewniają one wysoką wydajność, wytrzymałość, bezpieczeństwo,
komfort oraz wydłużony okres eksploatacji. Naszym celem jest dbanie o klienta i
osiąganie przez niego najniższych kosztów eksploatacji - LOCS.

Camso Polska S.A.
ul. Trakt Brzeski 35
05-077 Warszawa
tel. 22 783 35 89-90
biuro@camso.co

camso.co
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TESTY DRONA DO TRANSPORTU PRIORYTETOWYCH
PRZESYŁEK KOMERCYJNYCH
ÔÔŹródło: UPS, fot.: UPS

Firma UPS® poinformowała o rozpoczęciu testów wykorzystania dronów do transportu komercyjnych przesyłek do oddalonych
i trudno dostępnych miejsc. Prace są prowadzone wspólnie z producentem dronów, firmą CyPhy Works.
Testowanie rozpoczęło się w czwartek 22 września i polegało na
symulacji transportu wymagających natychmiastowego dostarczenia leków z miejscowości Beverly w stanie Massachusetts
na wyspę Children’s Island położoną na Atlantyku w odległości
około pięciu kilometrów od wybrzeża. Eksperyment jest efektem inwestycji podjętych przez UPS Strategic Enterprise Fund
w rozwój firmy CyPhy, których celem było uzyskanie informacji
o możliwościach i potencjalnych zastosowaniach dronów.
„Koncentrujemy się na praktycznych zastosowaniach, które przynoszą korzyści naszym klientom” — powiedział Mark
Wallace, wiceprezes UPS ds. technologii i zrównoważonego
rozwoju. „Naszym zdaniem drony są doskonałym rozwiązaniem
umożliwiającym dotarcie przesyłki do trudno dostępnych miejsc
w przypadkach niecierpiących zwłoki, kiedy nie da się skorzystać
z innych środków transportu”.
W ubiegłym miesiącu Federalna Administracja Lotnictwa
(FAA) opublikowała nowe zasady użytkowania dronów w zastosowaniach komercyjnych. Operatorzy zostali zobowiązani do
przestrzegania istotnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa.
Zdaniem UPS nowe ustalenia stanowią krok we właściwym kierunku. Do nowo powstałej komisji doradczej ds. dronów działającej przy FAA dołączył ostatnio kapitan Houston Mills, dyrektor ds.
bezpieczeństwa UPS Airlines. Krok ten stanowi kolejne potwierdzenie intencji ścisłej współpracy firmy UPS z organami administracyjnymi w celu określenia odpowiednich planów rozwoju.
Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań opartych na automatyzacji i zastosowaniach robotyki jest od wielu lat ważnym
obszarem działania największej na świecie firmy zajmującej
się przewozem przesyłek. UPS prowadzi już od pewnego czasu
testy dronów, urządzenia te służą do sprawdzania stanów magazynowych i dostępnego miejsca na regałach wysokiego skła-

dowania. Firma bada także możliwość wykorzystania dronów
do dostarczania pomocy humanitarnej w trudno dostępnych
regionach świata.
„Z wielkim entuzjazmem podjęliśmy współpracę z UPS w ramach tego przedsięwzięcia” — powiedziała Helen Greiner, założycielka firmy CyPhy i jej dyrektor ds. technologicznych. „Dzięki
takim zastosowaniom dronów będzie można prowadzić akcje
ratunkowe, a także dostarczać produkty i usługi do miejsc, do
których nie da się dotrzeć poprzez tradycyjną infrastrukturę
transportową”.
W teście został użyty dron Persistent Aerial Reconnaissance
and Communications (PARC) firmy CyPhy. Zasilane z baterii urządzenie kontroluje swój lot, więc nie jest wymagane zaawansowane szkolenie użytkowników. Dron odznacza się ogromną wytrzymałością, jest wyposażony w kamerę noktowizyjną i bezpieczne
mechanizmy komunikacji, uniemożlwiające przechwycenie lub
przerwanie transmisji.
Dron przeleciał trasę między miejscowością Beverly i wyspą
Children’s Island. Celem testu było sprawdzenie przydatności
urządzenia do przekazania priorytetowej przesyłki. Zrealizowany
z powodzeniem scenariusz symulacji przewidywał transport inhalatora dla chorego na astmę dziecka przebywającego w obozie
na wyspie, na którą nie można dotrzeć samochodem.
„Firma UPS zajmuje się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań
już od ponad stu lat” — powiedział Mark Wallace. „Pracownicy
w brązowych uniformach UPS pozostaną istotnym łącznikiem
przedsiębiorstwa z klientami, ale testy tego rodzaju pokazują
przyszłość obsługi klienta i nowe sposoby dostarczania pilnych
przesyłek. Przez cały czas poszukujemy nowych metod rozwoju
naszej sieci, dążąc do skutecznego zaspokojenia specyficznych
potrzeb naszych klientów”.
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REWOLUCJA 4.0 NASTĘPUJE KAŻDEGO DNIA
ÔÔWiktor Wysocki, Comp-Win, fot.: Comp-Win

Operatorzy stają się dla wielu firm narzędziem – czasy wykorzystywania własnego transportu odchodzą w niebyt, a outsourcing już dziś stał się faktem. Oferta operatorów logistycznych jest coraz bogatsza, a usługi integracji powszechne.

Wiktor Wysocki

Nadawca ma możliwość przebierania
w ofertach: może określić godzinę dostawy przesyłki (np. do 9-tej lub po
17-tejkonkretny dzień (dostawy w sobotę) lub zażyczyć sobie wniesienia przesyłki, albo zdecydować się na płatność
za pobraniem. W związku z coraz większymi wymaganiami klientów, dostawcy wszelkich dóbr szukają rozwiązań,
które będą wspierać podejmowanie
decyzji związanych z wyborem operatorów logistycznych. Wdrażany przez
Comp-Win system Optilo, nie tylko za-

proponuje sposób spakowania przesyłek i ich rozmieszczenia na palecie,
ale również wybierze odpowiedniego
operatora, ze względu na zamówione
usługi, termin dostawy, czy cenę usług.
Ponieważ wybór może zostać dokonany
po porównaniu ewentualnej realizacji
z podwykonawcami niesieciowymi, to
otrzymywany koszt usług zostaje zminimalizowany, a wszystkie ograniczenia
logistyczne spełnione.
Zagraniczne wzorce rozwiązań 4PL,
w których operator logistyczny przej-

muje na siebie nie tylko dystrybucję, ale
całą obsługę przesyłek stają się również
faktem w Polsce. W rozwiązaniach takich np. klient e-commerce, posiadający
własny sklep w pełni integruje się z operatorem 4PL, który wykonuje dla niego
usługi przygotowania w magazynach
przesyłek oraz wyboru przewoźnika. Tu
następuje wybór uwarunkowany wspomnianymi wyżej wymaganiami terminu
dostawy i usług dodatkowych, a następnie realizacja odbywa się poprzez
podwykonawców. Naturalnym jest, że
wszystkie dane na temat realizowanych
zadań przekazywane są między operatorem i klientem elektronicznie, a dzięki
integracji odbieranie zwrotne listów,
etykiet, czy zmiana statusów dostawy
ma miejsce w czasie rzeczywistym.
Ze względu na dostępność tego typu
rozwiązań w modelu SaaS (system as
a service), czyli w modelu opłaty za użytkowanie istnieje możliwość implementacji takich rozwiązań także u znacznie
mniejszych graczy – co ważne: w rozsądnym koszcie. Narzędzie takie daje
z jednej strony możliwość łatwego dołączania kolejnych wykonawców usług,
natomiast z drugiej strony dostawcy
mają możliwość zaistnienia u klientów,
dla których wcześniej koszt spróbowania ze względu na konieczność integracji
był znaczący i blokujący.
W obszarze planowania realizacji
usług logistycznych pozostaje coraz
mniej miejsca dla ludzi. Klient sam
składa zlecenia lub robi to jego zintegrowany system, operator logistyczny
narzędziami systemowymi podejmuje
decyzje o realizacji operacji magazynowych zoptymalizowanych pod potrzeby
transportu. Budowane trasy uwzględniają dobór operatorów paczkowych,
paletowych, flotę własną lub na wyłączność z podwykonawcami zewnętrznymi, wszystko z uwzględnieniem cenników oraz parametrów jakościowych
i procentowych udziałów rynku. Podwykonawcy otrzymują wszystkie zlecenia automatycznie poprzez interfejsy, magazyn drukuje otrzymane listy
i etykiety, transport jest realizowany.
Rewolucja 4.0 następuje każdego dnia,
zaplanowanie, wydysponowanie i rozliczenie 200 jazd dziennie na zatrudnionego planistę staje się faktem.

Integracja systemów i aplikacji
w usługach operatorów logistycznych
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INTEGRACJE B2B – DROGA DO OSZCZĘDNOŚCI
ÔÔGrzegorz Palmer, Właściciel Lobo Solutions, fot.: Lobo Solutions

Jak pokazują badania B2B Integration Business. Value and Adoption Trends z 2012 r. zrealizowane przy współpracy z Stanford
Business ponad 76% przebadanych przedsiębiorstw uzyskało ponad 21% lub większe obniżenie kosztów obsługi zamówień
dzięki wdrożeniu rozwiązań opartych na integracji Business To Business. Zautomatyzowanie procesów i wymiany danych pomiędzy kontrahentami, klientami i dostawcami pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów oraz rozwój firmy.
Jednym z przykładów udanych
wdrożeń jest rozwiązanie stworzone przez opolską firmę Lobo
Solutions dla wrocławskiego
partnera realizującego przewóz
i montaż sprzętu AGD dla Media Markt i Neonet. Już w trakcie
pierwszych spotkań z klientem
udało się zdiagnozować ograniczenia oraz określić potencjalne
usprawnienia. Obieg dokumentacji papierowej oraz komunikacja
mailowa została zastąpiona przez
zintegrowany system kontrahent
 firma  instalatorzy. Kontrahenci posiadający bezpośredni
dostęp do systemu są w stanie w szybki
i wygodny sposób składać zamówienia
transportu i montażu, a pracownicy firmy
natychmiastowo przypisywać zamówienia
do konkretnych instalatorów. Elastyczne
rozwiązanie oparte na aplikacji WWW wykonanej w tzw. technologii single-page zapewnia komfort pracy znany z komputerów
stacjonarnych, natomiast dedykowana aplikacja na komórki umożliwia natychmiastowy podgląd przypisanych zadań przez
instalatora przebywającego poza siedzibą
firmy. Całość oparta jest na wydajnym silniku bazodanowym firmy Microsoft, a dane
magazynowane są na bezpiecznym dedykowanym serwerze. Kolejnym planowanym
etapem w rozwoju systemu jest obsługa
elektronicznych potwierdzeń odbioru i mon-

tażu sprzętu za pomocą podpisu składanego z użyciem specjalnego długopisu na
czytniku instalatora.
Doświadczenie firmy Lobo Solutions pozwoliło również sprostać wyzwaniu zastąpienia 3 aplikacji wykorzystywanych w fabryce
ubrań całościowo zintegrowanym rozwiązaniem. Należało uprościć i zautomatyzować procesy zamówień, produkcji, fakturowania, załadunku i wysyłki. Stworzenie
dedykowanego rozwiązania przez opolską
firmę umożliwiło automatyczne wysyłanie
zamówień kontrahentów do stanowisk produkcyjnych. Integracja z wagami przemysłowymi, drukarkami etykiet typu Zebra oraz
czytnikami kodów kreskowych pozwoliło
na pełną kontrolę nad procesem zamówień
i produkcji. Moduł magazynu z rozbudowa-

nymi raportami pozwala uzyskać szybki dostęp do danych
produkcyjnych za wybrany
okres. Ponadto umożliwia on
śledzenie etapu realizacji zamówień z podziałem na etapy
produkcji, załadunku i wysyłki.
Zautomatyzowane pobieranie
aktualnych kursów walut z NBP
wraz z przeliczaniem cen zgodnie z walutą klienta umożliwia
proste i szybkie wystawianie
faktur dla międzynarodowych
kontrahentów. W odpowiedzi
na potrzeby klienta, zapewnione zostało stabilne środowisko
w postaci serwera wirtualnego w chmurze
Microsoft. Duża skalowalność rozwiązania
i modułowa budowa gwarantuje bezproblemową adaptację rozwiązania w obliczu
zmieniającego się otoczenia biznesowego.
Należy wspomnieć, że integracje systemów i automatyzacja wymiany danych
to domena nie tylko dużych firm. Odpowiednio zaprojektowane i dostosowane
rozwiązanie jest w stanie zapewnić realne
korzyści również małym i średnim przedsiębiorstwom. Nie należy przy tym bać się
kosztów związanych z wdrożeniem nowych
rozwiązań. Doświadczone firmy informatyczne są w stanie w krótkim czasie bezpłatnie określić wstępne koszty wdrożenia
w celu znalezienia najlepszego rozwiązania
dla przedsiębiorstwa.
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INTEGRACJA ROZWIĄZAŃ
WMS Z SYSTEMAMI IT

REKLAMA

ÔÔRobert Pisek, Dyrektor Centrum Kompetencyjnego WMS, BPSC SA, fot.: BPSC SA

Głównym wyzwaniem dla operatorów logistycznych jest szacowanie własnych kosztów oraz optymalne kalkulowanie cen
przewozów. Kiedy klient poszukuje przewoźnika dla danego
towaru z punktu A do punktu B do wyceny takiej usługi konieczne jest ustalenie określonych składowych kosztu.
Pierwszy to właściwe zaplanowanie
trasy umożliwiającej przejazd danego
transportu. Drugim
jest określenie dystansu jaki musi
przebyć powierzony
ładunek oraz związanych z tym kosztów
odpowiedniej liczby
kierowców, określenie wymaganej ładowności środków
transportu, a także
wynikającego z tego
czasu realizacji usłuRobert Pisek
gi. Tą część możemy
określić jako koszty
bezpośrednie, które kalkulowane są w funkcjonalności transportowej
systemu. Ale kluczem do sukcesu jest szersze spojrzenie, które zapewniają inne funkcjonalności zintegrowanego systemu klasy ERP. To
właśnie integracja pozwala zautomatyzować właściwe wykorzystanie
w procesie określania kosztu takich elementów jak wynagrodzenie
pracowników, paliwa, koszty przeglądów oraz inne eksploatacyjne.
System ERP dostarcza również dokładną informację o kosztach leasingów, ubezpieczeń czy amortyzacji. Dodatkowo proces ten może
się skomplikować w przypadku przewozów międzynarodowych,
gdzie dochodzą kwestie różnic kursowych czy różnic cen paliwa. Cały
ten proces może dodatkowo utrudniać skala działalności – w przypadku kilkuset pojazdów powyższe czynności są znacznie bardziej
skomplikowane niż w przypadku mniejszych firm. Właśnie dlatego
podczas kalkulowania swoich usług tak znaczące korzyści może firmom transportowym dać zintegrowane środowisko informatyczne,
które oferujemy naszym klientom w postaci systemu Impuls EVO zintegrowanego z dedykowanym oprogramowaniem transportowym.
Również systemy WMS zmieniły się dość istotnie zarówno pod
względem technologicznym, jak i ilości wspieranych procesów
magazynowych. Przez wiele lat wśród odbiorców tych rozwiązań dominowało klasyczne podejście – aplikacja miała przede
wszystkim wspierać typowe procesy – np. ewidencji w magazynie. Z roku na rok wymagania rosły. Firmom zaczęło zależeć na
wsparciu procesów załadunku, pickingu, wydania towaru, obsługi
skanowania, etykietowania, a także monitorowania działań podejmowanych przez pracowników w magazynie.
Dziś mamy więc do czynienia z sytuacją w której system trzeba
bardzo mocno dostosowywać do potrzeb klienta. Coraz częściej
musi on współpracować z systemami automatyki przemysłowej,
bo firmy dążą do pełnej automatyzacji magazynów. Rośnie także
znaczenie integracji aplikacji magazynowych z takimi rozwiązaniami jak hurtownie danych, aplikacje do obsługi przewoźników,
komunikacji z poddostawcami czy zarządzania zapasami. Coraz

częściej WMS staje się też częścią systemu ERP. Na szczęście
integracja rozwiązań WMS z zaawansowanymi systemami IT jest
dzisiaj procesem stosunkowo prostym do zrealizowania. Rozwiązania takie jak ERP czy WMS stają się coraz bardziej elastyczne.
To, co kilka lat temu było niemożliwe albo bardzo trudne do
zrealizowania – np. wdrożenie zaawansowanego systemu ERP
w małej firmie – stało się dziś powszechną praktyką.
Na rozwój systemów WMS duży wpływ w ostatnich latach
miała m.in. rewolucja mobilna. Dzięki niej WMS-y stały się np.
łatwiejsze w obsłudze – kolorowa aplikacja graficzna umożliwia
dziś pracę za pośrednictwem ekranu dotykowego. Standardem
stała się elektroniczna wymiana informacji w łańcuchu dostaw,
mobilna rejestracja danych czy integracja z elementami automatyki magazynowej i transportowej. WMS ma też możliwość współpracy z dowolnymi urządzeniami etykietującymi, pozwalając na
ich wydruk bezpośrednio z urządzeń mobilnych.
Dziś zadaniem systemu jest pełna automatyzacja pracy magazynu – w tym także dostosowanie jego pracy do warunków zewnętrznych. Coraz istotniejsze staje się też wsparcie WMS przez aparat matematyczny, np. poprzez zastosowanie algorytmów optymalizacji.
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QGUAR RPS – EWIDENCJA NOŚNIKÓW
I OPAKOWAŃ ZWROTNYCH
ÔÔJakub Płaza, Quantum Qguar, grafika: Quantum Qguar

Opakowania zwrotne (np. butelki, skrzynki) i nośniki magazynowe (np. europalety) mogą stanowić dla przedsiębiorstwa niemałe koszty, dlatego tak ważna jest kontrola ich stanu oraz świadomość, gdzie w danym momencie się znajdują. W obu przypadkach z pomocą przychodzi Qguar RPS – system głęboko zintegrowany z Qguar WMS i Qguar TMS.
OPAKOWANIA ZWROTNE
W systemie Qguar WMS definiowana jest
wielopoziomowa struktura pakowania
produktu, z uwzględnieniem opakowań na
każdym jej poziomie oraz niezbędnego nośnika dla całej jednostki logistycznej. Można tu posłużyć się prostym przykładem
piw, które sprzedawane są w opakowaniach zwrotnych – butelkach. Producent
umieszcza je w określonej liczbie w zwrotnych opakowaniach zbiorczych, czyli plastikowych skrzynkach. Skrzynki natomiast
poukładane są w kolejnych warstwach na
nośniku (np. europalecie), tworząc w ten
sposób jednostkę logistyczną. W opisanej
sytuacji mamy do czynienia z dwoma typami opakowań zwrotnych oraz nośnikiem.
Wszystkie mają swoją wartość i powinny
być ewidencjonowane. Na czym to ewidencjonowanie polega?
Podczas różnych typów operacji logistycznych system automatycznie zlicza
wszystkie rodzaje opakować zwrotnych
(i nie tylko zwrotnych) dla wszystkich typów

struktury pakowania, co znaczy, że użytkownik w ogóle nie musi się tym zajmować,
koncentrować na tym swojej uwagi. Oprogramowanie w każdej chwili podpowie, jaka
jest ilość opakowań czy nośników podczas
danej operacji, np. w dostawie czy wysyłce.
Dzięki temu można również porównać stan
systemowy z faktycznym.
Opakowania zwrotne są częścią kosztów produktu wprowadzanego na rynek, dlatego konieczne powinno być ich
ewidencjonowanie. Chcąc uniknąć strat
spowodowanych „gubieniem” cennych
opakowań, poszczególni uczestnicy ogniw
łańcucha logistycznego powinni wiedzieć,
gdzie oraz w jakiej liczbie się one znajdują.
NOŚNIKI
Nośniki magazynowe (np. wspomniane europalety) możemy śmiało określić mianem
części majątku firmy. Są jednak w ciągłym
ruchu, ponieważ to na nich towar przyjeżdża lub opuszcza przedsiębiorstwo i udaje
się do dystrybutora, hurtowni czy skle-

pów. Jeśli nie podlega ewidencjonowaniu,
w każdym momencie może zaginąć. Może
również paść łupem nielegalnego handlu
paletami. Dlatego tak ważne jest ewidencjonowanie na każdym etapie procesu magazynowego – wydania, przesunięć oraz
przyjęć. Dzięki temu firma będzie wiedzieć,
gdzie oraz w jakiej liczbie znajdują się jej
nośniki. Co więcej, będzie to również źródłem informacji o nośnikach, które powinna zwrócić swoim partnerom biznesowym.
Podobnie jak w przypadku opakowań,
ewidencjonowanie nośników odbywa się
w systemie Qguar WMS automatycznie
i wynika z faktu, że w przypadku każdego
przyjęcia czy wydania oprogramowanie
samodzielnie przypisuje nośnik do towaru.
Co więcej, po każdym załadunku towaru
na samochód operator musi potwierdzić,
czy faktyczna liczba załadowanych palet
odpowiadała liczbie wskazanej przez system. Dzieje się tak, ponieważ operatorzy
często przepakowują towar bezpośrednio
przez załadunkiem, aby np. efektywniej
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wykorzystać dostępną przestrzeń. Bez takiej dodatkowej kontroli ze strony systemu
szybko stałoby się to źródłem niezgodności w bilansie nośników.
Ewidencjonowanie nośników pojawia się
także w oprogramowaniu do zarządzania
transportem Qguar TMS, dzięki jego głębokiej
integracji z systemem Qguar RPS do rejestrowania opakowań zwrotnych podczas operacji
przyjmowania, składowania i wydawania

towarów z magazynu. W najprostszym ujęciu
RPS czuwa nad ich bilansem, dzięki czemu
operator wie, ile opakowań lub nośników
wyjechało z magazynu, a ile powinno do
niego wrócić. To jednak nie wszystko, ponieważ do systemu można wprowadzić numery
konkretnych – zazwyczaj kosztownych – nośników, aby mieć stałą kontrolę nie tylko nad
ich stanem, ale nawet dokładną lokalizacją
już po opuszczeniu magazynu.

Każde przedsiębiorstwo powinno liczyć
się z zauważalnym kosztem związanym
z obrotem nośnikami i opakowaniami
zwrotnymi, ponieważ mogą one stanowić niemałą wartość. Systemy Qguar WMS
i TMS wraz z Qguar RPS wspierają przedsiębiorstwo w eliminowaniu szarej strefy obrotu nośnikami oraz pomaga kontrolować
często niemałe pieniądze w postaci tychże
nośników oraz opakowań zwrotnych.

REKLAMA
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KTO I JAK OBSŁUŻY DETAL ZAGRANICZNY?
ÔÔJerzy Niemojewski, Konsultant Zarządzający w Savangard, grafika: Savangard

Zagraniczni detaliści coraz śmielej wchodzą na polski rynek. To szansa na wzrost dla operatorów logistycznych, ale tylko
tych, którzy potrafią sprawnie i niezawodnie komunikować się nie w jednym czy dwóch, ale wielu różnych standardach
i formatach.
Sprzedaż detaliczna coraz częściej przekracza granice krajów UE i sięga nawet
dalej. Nie dotyczy to wyłącznie sklepów

działających tylko online – tradycyjne firmy
o ugruntowanych pozycjach na rynkach
narodowych również zaczynają ekspansję

zagraniczną od kanału internetowego.
W obu przypadkach powstaje polskojęzyczna wersja serwisu internetowego, któ-

INTEGRACJA SYSTEMOWA
ÔÔPiotr Jeziorski – Kierownik Biura Zarządzania Projektami (PMO),ROHLIG SUUS Logistics,
fot.: ROHLIG SUUS Logistics

Integracja z systemami informatycznymi klientów stanowi jeden
kluczowych obszarów w działalności operatora logistycznego
i bez wątpienia niesie korzyści dla obydwu stron. W szczególności możemy do nich zaliczyć zwiększenie efektywności procesów
biznesowych, wyeliminowanie błędów we wprowadzanych danych, czy szybszą reakcję na sytuacje wyjątkowe.
Warto również podkreślić, że efektywne dzielenie się informacją
w łańcuchu dostaw pozwala na lepsze zarządzanie zasobami
(np. planowanie przewozów), zapasami (VMI i goods in transit),
a nawet przyczynia się do poprawy cash-flow (natychmiastowy
dostęp do IOD i POD) czy obsługi klienta (np. awizacja dostaw
w e-commerce).
Należy przy tym pamiętać, że u podstaw wprowadzanych rozwiązań zawsze leży proces biznesowy i efekty, które chcemy osiągnąć
wspólnie z kontrahentem. Z kolei warunkami brzegowymi są możliwości technologiczne po stronie klienta, czas oraz budżet.
Mając na uwadze wskazane powyżej aspekty integracji systemowej, zbudowaliśmy w ROHLIG SUUS Logistics bardzo silne
kompetencje, obejmujące znajomość procesów biznesowych
i zagadnień technicznych. Oferujemy również klientom nowoczesne i elastyczne rozwiązania oparte o nasze systemy operacyjne
oraz integracyjną szynę danych. Dzięki temu możemy niezwykle
szybko dobrać i wdrożyć dla klienta optymalne rozwiązanie, niezależnie od tego w jakim stopniu jest ono zbliżone do powszechnie stosowanych standardów integracyjnych oraz jak elastyczne
i otwarte są systemy informatyczne klienta.
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ry pozwala zamówić towar i dostarczyć
go klientowi za pośrednictwem lokalnego
operatora logistycznego. Którego? Tego,
który był w stanie szybko i sprawnie obsłużyć stosowane przez detalistę standardy
wymiany danych.
STANDARDY STARE I NOWE
Wyzwanie w obsłudze przesyłek transgranicznych polega na tym, że Polska zaczęła
inwestycje w rozwiązania EDI dość późno,
unikając dużej fragmentacji standardów
komunikacji. Współpraca z partnerami zagranicznymi wymaga tymczasem stawienia czoła różnorodności, która generuje
koszty w obszarze informatyki i integracji.
Nawet bowiem w przypadku stosowania
uniwersalnych standardów, poszczególni
detaliści interpretują je indywidualnie.
Stosują różne wersje formatów komunikatów, inaczej interpretują zawartość poszczególnych pól, a także różnie organizują
powiązane z nimi procesy.
Detaliści o długiej tradycji, zwykle ci posiadający sklepy fizyczne, stosują w komunikacji dokumenty tekstowe w formatach
EDIFACT. Firmy młodsze wykorzystują rozwiązania oparte na dokumentach w formacie XML. Tak jest zazwyczaj, ale nie
jest to żelazna reguła. Na przykład, w pro-

jekcie, który realizowaliśmy ostatnio dla
dużego polskiego operatora logistycznego
obsługującego Amazon – czołowego światowego detalistę, wykorzystane zostały
standardy EDI, w tym komunikaty EDIFACT
IFTSTA i IFTMIN, ale niezupełnie w ich standardowej postaci.
NIE CHCEMY WIELU SYSTEMÓW
Największe ryzyko kosztowe związane
z integracją wynika z tego, że obsługa poszczególnych metod komunikacji wymaga
zazwyczaj dedykowanych systemów. Kilku
detalistów zagranicznych o różnych zapatrywaniach na integrację oznacza dla operatora logistycznego konieczność zakupu,
wdrożenia i utrzymania kilku odrębnych
systemów komunikacyjnych, a w konsekwencji także kilku niezależnych interfejsów do własnych systemów biznesowych.
Wspomniany wyżej projekt na rzecz operatora obsługującego Amazon, a także inne,
realizowane na rzecz operatorów współpracujących z dużą szwedzką siecią detaliczną z branży meblowo-wnętrzarskiej,
wykorzystują rozwiązania uniwersalne,
obsługujące dowolny standard i format
dokumentów.
Operatorzy w których przeprowadziliśmy wdrożenia cenią także to, że na-

sze rozwiązania opierają się na bogatej
funkcjonalnie platformie integracyjnej
webMethods BPMS niemieckiej firmy Software AG. Umożliwia ona samodzielne
projektowanie i uruchamianie procesów
biznesowych oraz ich testowanie przed
wprowadzeniem do użytku produkcyjnego. Dla części klientów wdrożenie rozwiązania komunikacyjnego stało się wręcz
okazją do usprawnienia działalności dzięki
automatyzacji procesów – najpierw w obszarze operacyjnym, a z biegiem czasu
także w innych.
NOWY INTERFEJS CHOĆBY CODZIENNIE
Wdrożenie uniwersalnej platformy obsługującej dowolny standard i format wymiany komunikatów pozwala szybko tworzyć
nowe interfejsy i integrować się z nowymi
klientami na usługi logistyczne. Operatorzy mogą dzięki nim zachować kontrolę
nad kosztami modyfikacji i utrzymania
interfejsów do poszczególnych klientów,
oraz do własnych systemów. Nasi klienci,
operatorzy współpracujący z czołowymi
detalistami zagranicznymi jak Amazon już
wiedzą, że mogą wykorzystać wdrożone
rozwiązania do współpracy z kolejnymi
klientami – nawet, jeśli ich wymagania
wobec komunikacji będą skrajnie różne.

REKLAMA

akumulatory przemysłowe
o wysokiej wydajności
+18%

+10%

+8%

• Szybkie ładowanie

• Zwiększenie wydajności przeładunkowej w niskich
temperaturach o ponad 50%

• Maksymalna wydajność w zastosowaniach
przemysłowych

• Rezerwy mocy dla zastosowań o dużym
zapotrzebowaniu prądowym
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PROGRAM MAGAZYNOWY STUDIO PALETY.NET
ÔÔPatryk Kamiński, Specjalista IT/ konsultant, SoftwareStudio Sp. z o.o., grafika: SoftwareStudio Sp. z o.o.

Magazyn palet to specjalne rozwiązanie w zakresie transportu wewnętrznego dla przedsiębiorstw, które transportują produkty
na paletach. Palety mogą być układane na wysokich stosach, co przyczynia się do oszczędności miejsca w zakładzie. Tak ułożone
palety mogą być potem wydawane w postaci całego zebranego stosu lub też pojedynczych sztuk. System jest zawsze indywidualnie dopasowywany do potrzeb użytkowników, co powoduje wzrost wydajności i produktywności pracy.

Magazyny palet mogą być sterowane
z głównego sterownika linii, pracować bezobsługowo w linii transportu i paletyzacji
przy użyciu robotów lub być sterowane
z pulpitu lokalnego przez operatora. System wspiera pobieranie oraz wydawanie
palet do kompletacji lub paletyzacji manualnej przy użyciu wózków widłowych.
Pobieranie palet z magazynu rejestrowane
jest za pomocą dokumentów wydawania. Wydawania dzielą się na różne typy,
w tym: Wydanie zewnętrzne – Dokument
WZ; wydanie bezpośrednie – Dokument
WZB; Rozchody wewnętrzne – Dokument
RW. Przyjęcia palet w programie rejestruje
się na podstawie tzw. kwitu paletowego,
jaki wystawiany jest na bramie wjazdowej
na teren zakładu lub magazynu. Zwrot
palet ewidencjonowany jest ilościowo,
a same palety podlegają ocenie i dokumentacji jakościowej oraz podziałowi na
kategorie.
Kartoteki palet w programie wyświetlają
zestawienie palet, dla których podawany
jest m. in. magazyn, indeks, nazwa, jednostka miary, stan, czy cena ewidencyjna. Po wskazaniu raportu oraz wybraniu
przedziału czasowego można wygenerować raporty wskazujące salda wszystkich
odbiorców, dostawców i przewoźników.
Ponadto istnieje możliwość ewidencji i raportowania stanów magazynowych palet
z dokładnością do kierowcy oraz przewoźnika.
Przewoźnik realizujący zlecenia transportu często przewożąc towar odpowiada
za powierzone palety. W programie każ-

de wydanie i przyjęcie wpływa na saldo
wskazanego przewoźnika, a informacje
o przewoźnikach zapisywane są w ich kartotekach. Klient posiada możliwość: dopisania, edycji oraz podglądu kierowców,
wyświetlenia zestawienia operacji magazynowych, dopisania oraz podglądu notatek
i podglądu oraz dołączenia załączników
w postaci dowolnych plików graficznych
bądź tekstowych. System paletowy posiada również funkcjonalność dotyczącą
zestawień w wielu różnych ujęciach. Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę
paletami korzystają z gotowych podsumowań w celu uzgadniania sald i prowadzenia rozliczeń palet z kontrahentem.
Program rozliczania palet wspomaga
pracę firm kontrolujących obrót paletami
własnymi, jak i firm logistycznych świad-

czących usługi rozliczania palet pomiędzy
dostawcą (producentem) a odbiorcami
(sprzedawcami).
Prosta obsługa programu jest możliwa
dzięki temu, że jest to aplikacja webowa, dostępna z poziomu przeglądarki
internetowej. Program można więc uruchomić na dowolnym komputerze bądź
urządzeniu mobilnym – zarówno w sieci
lokalnej jak i przez Internet. Bogatą funkcjonalność dedykowaną magazynowi
palet uzupełniają standardowe funkcje
platformy takie jak np. zapis danych do
plików Excel, automatyczna wysyłka raportów oraz powiadomień droga mailową. System dzięki instalacji na serwerze
może udostępniać wybrane dane również dla kontrahentów.
Oprogramowanie daje również spore
możliwości integracji z innymi systemami
dostępnymi w ramach naszej platformy
oraz rozwiązaniami zewnętrznymi. Kartoteki i dokumenty operacyjne mogą być
importowane oraz eksportowane offline

poprzez pliki xml, csv, czy xls lub online poprzez WebService np. SAP. Cała

platforma natywnie wspiera również terminale pracujące pod systemem Windows
Mobile/CE oraz Android.
Sama instalacja oprogramowania nie
wymaga posiadania serwera przez klienta,
gdyż może ono działać w chmurze obliczeniowej. Wszystkie standardowe funkcjonalności programu można ponadto
wygodnie sprawdzić za pomocą ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej, co niewątpliwie jest dodatkowym atutem.
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SZYNY DANYCH
ÔÔ , New Business Developer w Grupie Unity, fot.: Unity

Możemy stwierdzić z przekonaniem graniczącym z pewnością,
że w dzisiejszych czasach szeroko pojęty obszar Supply Chain
Management w głównej mierze bazuje na danych – ich aktualności i dostępności. Takie mierniki jak ‚backorders’, ‚on time
in full’, ‚lead time’ nie są tylko numerkami w arkuszach, lecz
wartościami krytycznymi dla przedsiębiorstwa, relacji z klientami i oferowanej jakości. Dlatego też tak istotnym jest aby
dane z różnych systemów, na których bazują liczne procesy
biznesowe w organizacji były najwyższej jakości, tj. aktualne,
ustandaryzowane i zintegrowane, np. poprzez rozwiązanie
typu ‘szyna danych’ (ESB).
Wspomniana powyżej integracja danych w wydatny sposób
wspiera także komunikację w obrębie jednej organizacji. Tzw.
‘biznes’, produkcja czy inne funkcje wpierające pracują na tych
samych polach, dane mają ujednolicone formaty etc. Pozwala to
uniknąć potencjalnych nieporozumień. Integracja danych przy
wykorzystaniu szyny to także wzrost szybkości – aktualne dane
szybciej propagowane są pomiędzy różnymi aplikacjami, które
z tych danych korzystają. Jest to szczególnie istotne np. przy
produkcji towarów gdzie ‘lead time’ wynosi 1-2 dni.
Dodatkowo, integracja danych pozwala na systematyzację
i konsolidację zarządzania procesami transakcyjnymi. Ma to
szczególne znaczenie w funkcjonowaniu tzw. centrów usług
wspólnych, które mogą sprawnie i efektywnie funkcjonować.
Integracja aplikacji i systemów za pomocą szyny danych to także
możliwość uzyskania nowych wskaźników i danych z różnych
źródeł, dzięki ich łączeniu. To z kolei wspiera zarządzanie i monitorowanie jakości działań.
Szyna danych to nie tylko systematyzowanie procesów wewnątrz organizacji, ale także efektywne dzielenie się danymi na
zewnątrz np. Podczas współpracy z partnerami biznesowymi czy
klientami, co w logistyce jest właściwie podstawą. Wykorzystanie
kompleksowej platformy integracyjnej pozwala w bezpieczny
sposób udostępniać istotne informacje i dane np. dostawcom,
podwykonawcom, czy firmom spedycyjnym. Co istotne, dane
te mogą być przekazywane praktycznie w czasie rzeczywistym,
co wydatnie podnosi jakość komunikacji, ogranicza potencjalne

Łukasz Rychliński

błędy i przekłamania oraz pozwala błyskawicznie reagować na
zmieniające się otoczenie biznesowe.
Aby uzyskać powyżej wspomniane, istotne korzyści biznesowe
nie jest konieczna wymiana istniejących aplikacji i rozwiązań
i zastępowanie ich jednym, zazwyczaj niezwykle drogim rozwiązaniem klasy ERP, jak np. SAP. Z rozwiązaniem przychodzi tu
platforma integracyjna, np. Anypoint Platform firmy Mulesoft,
która poprzez wbudowane mechanizmy i komponenty, takie jak
szyna danych, czy API Gateway – pozwala na uzyskanie nowej
jakości pracy ikonkurencyjności, przy wykorzystaniu posiadanej
przez firmę architektury IT.

REKLAMA

Poznaj wiodące firmy w branży logistycznej
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KULTURA KIWI ZDOBYWA POLSKI
RYNEK LOGISTYCZNY
ÔÔŹródło: Mainfreight, fot.: Mainfreight

Nowozelandzka Grupa Mainfreight, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, rozwija działalność na rynku
europejskim. W ciągu najbliższych 5 lat firma zamierza podwoić przychody w Europie dzięki inwestycjom w siatkę drogowych
połączeń drobnicowych, w logistykę kontraktową oraz zwiększenie zatrudnienia i liczby oddziałów. W Polsce, Mainfreight będzie też rozwijać na szeroką skalę usługi 3PL. Wszystko, co robi firma, realizowane jest zgodnie z KIWI CULTURE INTEGRITY
WORLDWIDE INNOVATION.
W Europie Grupa Mainfreight jest obecna
od 2011 roku, kiedy to przejęła holenderską firmę Wim Bosman, jednego z największych przewoźników samochodowych
z flotą 1,5 tys. pojazdów ciężarowych i powierzchnią magazynową ponad 340 tys.
mkw. W wyniku tego przejęcia, Mainfreight zapewnił sobie silną pozycję na rynku usług drogowych, które dziś stanowią
około 65 proc. europejskich przychodów
Grupy. W tym roku firma rozpoczęła realizację strategii dynamicznego rozwoju na
rynku europejskim i w Polsce. Aktualnie
w naszym kraju Mainfreight Poland oferuje usługi spedycyjne air&ocean oraz regularne przewozy drobnicowe do Holandii,
Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Ukrainy, a także do krajów bałtyckich. Wkrótce
do tej listy dołączą kolejne kierunki, na
linii których wymiana towarowa Polski jest
największa, czyli Niemcy, Francja i Wielka
Brytania.
– Przede wszystkim słuchamy naszych
Klientów. Tworzymy rozwiązania, które są
odpowiedzią na ich potrzeby, jednocześnie myśląc o tym, jakie skutki będą miały
nasze działania za 100 lat – mówi Beata
Krawczyk, Dyrektor Zarządzający Mainfreight Poland Sp. z o.o.
Przyjęta strategia działalności firmy
w Europie zakłada w ciągu najbliższych
5 lat intensywny rozwój siatki drogowych
połączeń drobnicowych, frachtu lotniczego i morskiego (air&ocean), logistyki kontraktowej oraz kompleksowych usług 3PL.
W planach jest otwarcie kolejnych oddziałów w innych krajach Europy, a także nowych powierzchni magazynowych (firma

rozpoczęła właśnie budowę magazynu
o powierzchni 24 tys. mkw. w holenderskim ‘s-Heerenberg i planuje już kolejne).
– W ciągu 5 lat zamierzamy podwoić
przychody z działalności w Europie, a Polska ma istotne znaczenie w realizacji naszych planów. Tak intensywny rozwój na
europejskim rynku usług logistycznych
wynika z globalnej strategii Grupy Mainfreight. Zakłada ona zwiększenie liczby oddziałów z 240 do ponad 400 w 30 krajach
na świecie oraz wzrost zatrudnienia z 6 tys.
do ponad 10 tys. pracowników – zapowiada Ben Fitts, European Regional Manager
Mainfreight.

KULTURA KIWI* – KIWI CULTURE
INTEGRITY WORLDWIDE INNOVATION
Swoją biznesową strategię Grupa Mainfreight opiera na tradycyjnych wartościach silnie związanych z kulturą i stylem życia mieszkańców Nowej Zelandii.
„Zrób to, bo wszystko jest możliwe”,
„Podejmując decyzję, pomyśl jak wpłynie ona na naszą firmę za 100 lat” – to
główne zasady pracy w nowozelandzkim
koncernie. Kultura KIWI wyróżnia się
dużą dyscypliną pracy, otwartością, innowacyjnością a jednocześnie samodzielnością. Nowozelandzkie podejście do
biznesu jest praktyczne, mniej formalne,
za to mocno ukierunkowane na działanie
i decyzyjność. Zgodnie z zasadami firmy,
jedyną drogą do wyprzedzenia konkurencji są osiągnięcia pracowników, a jedynym miernikiem tych osiągnięć jest ich
postrzeganie przez Klientów. Stąd, dużą
wagę w Grupie Mainfreight przywiązuje
się do procesu rekrutacji w myśl zasady „find people for the future”, a także
do stałego rozwoju kompetencji całego
zespołu.
Na co dzień istotne są relacje międzyludzkie, które opierają się o wzajemne
zaufanie i szacunek do każdego człowieka. Wynikają one głównie z wartości
rodzinnych, tj. wspólne posiłki, wspólne
działanie, które są podstawą nowozelandzkiego stylu życia.
– Kulturę naszej organizacji wyróżnia nie
tylko otwartość na pomysły pracowników,
ale przede wszystkim uważność ich słuchania. Tak samo uważnie słuchamy potrzeb
naszych Klientów, dzięki czemu możemy
tworzyć dla nich najlepsze rozwiązania.
Takie podejście do
biznesu sprawia, że
Mainfreight bardzo
szybko zdobywa
wysoką pozycję na
europejskim rynku
usług logistycznych.
Po prostu „special
people, special
company” – podsumowuje Beata
Krawczyk.
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SPEED DOCKING 2016 –
PODSUMOWANIE DRUGIEJ EDYCJI
ÔÔŹródło: ECR Polska, fot.: ECR Polska; Log4.pl

Zakończyła się druga polska edycja badania Speed Docking, zorganizowanego przez ECR Polska. W minionych dniach wręczono
nagrody najlepszym Centrum Dystrybucyjnym, w których mierzony proces wyładunku trwał najkrócej: Wola Krzysztoporska,
należące do Kaufland Polska Markety, i Ruda Śląska, należące do Jeronimo Martins Polska. Speed Docking dowiodło, że w procesie najważniejsi są ludzie.
Zakres tegorocznego badania Speed Docking znacznie się poszerzył względem
ubiegłego roku, co przełożyło się na bardziej miarodajne wyniki. Wzięło w nim
udział 6 producentów (Coca-Cola Hellenic,
Danone, Kompania Piwowarska, Mars,
Nestle, Pepsico), 3 dostawców usług logistycznych (Raben, Schenker, FM Logistic)
i 8 sieci handlowych (Auchan, Biedronka,
Carrefour, Kaufland, Lidl, Makro, Tesco,
Żabka). W okresie od 16 marca do 24 maja
zmierzono czas rozładunku łącznie 12 773
dostaw w 38 centrach dystrybucyjnych.
Średni czas cyklu dostawy (łączny czas spędzony przez kierowcę w DC, od rejestracji
od opuszczenia bram), który wyniósł 2h
36m, jest nieco wyższy niż w 2015 r. i ma
duży potencjał do poprawy. W porównaniu do innych krajów biorących udział
w badaniu, większy był przeciętny rozmiar
dostawy w Polsce, który wyniósł 22,9 palety, i jest porównywalny do rezultatów
z wiodącej prym Holandii.
Ze względu na liczbę i różnorodność
uczestników, badanie w tym roku zostało
podzielone na dwie kategorie: 1) sieci multiformatowe, convenience, cash & carry
oraz 2) dyskonty.
Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
• sieci multiformatowe, convenience,
cash & carry: Centrum Dystrybucyjne
Wola Krzysztoporska, należące do Kaufland Polska Markety (średni czas cyklu
dostawy: 2h 30m, średni ważony czas
cyklu dostawy po przeliczeniu do ekwiwalentu pełnej przyczepy: 3h 23m);

• dyskonty: Centrum Dystrybucyjne Ruda
Śląska, należące do Jeronimo Martins
Polska (średni czas cyklu dostawy: 2h
18m, średni ważony czas cyklu dostawy
po przeliczeniu do ekwiwalentu pełnej
przyczepy: 3h 47m).
Nagrody zostały wręczone pod koniec
września. Jak podkreślali dyrektorzy obu
zwycięskich DC, na wyniki miała wpływ
dobrze zgrana załoga, która sprawnie realizuje wypracowane procesy. Wyrazili oni
również uznanie dla idei badania Speed
Docking i wynikających z niego wniosków,
które mogą wpłynąć na dalszą optymalizację działań.
Speed Docking to badanie mające charakter pozytywnego współzawodnictwa,
polegające na mierzeniu i porównywaniu
całkowitego czasu rozładunku ciężarówek
w centrach dystrybucji (DC) od momentu
przekroczenia bramy do opuszczenia centrum (from gate to gate). Odbywa się ono
równolegle w kilku krajach. Od pierwszej
edycji w 2012 r. zmierzono ponad 250 000
dostaw w ponad 1000 DC w 6 krajach.
Dane zbierane dzięki komputerom
umieszczonym na pokładzie ciężarówek

pozwalają mierzyć realną efektywność
procesów rozładunku towarów i kontroli
jakości oraz analizować czynniki je wydłużające. Udział w badaniu przynosi korzyści
zarówno producentom, dostawcom usług
logistycznych, jak i sieciom handlowym,
usprawniając współpracę w łańcuchu dostaw. Ponadto, dzięki wprowadzeniu elementów grywalizacji, Speed Docking nie
tylko realnie poprawia wskaźniki logistyczne, ale również buduje zaangażowanie,
ducha rywalizacji i zwiększa motywację
pracowników w centrach dystrybucyjnych.
Wzrost liczby uczestników i ich zaangażowanie podczas tegorocznej edycji,
jak również pochlebne opinie na temat
udziału w Speed Docking pozwalają mieć
nadzieję, że badanie zadomowi się w naszym kraju oraz że wyciągnięte z niego
wnioski przełożą się na jeszcze korzystniejsze rezultaty za rok.
Organizatorem polskiej edycji Speed
Docking jest ECR Polska (koordynator projektu) we współpracy z firmą Caroz (obsługa pomiarów i danych). Więcej informacji
o Speed Docking na stronie speeddocking.pl
oraz pod adresem ecr@ecr.pl.
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ABONAMENT RTV ZA
RADIO W CIĘŻARÓWCE

ÔÔIzabela Mrozek, aplikant radcowski, pracownik Kancelarii Prawnej Iuridica, zajmuje się obsługą
przedsiębiorców branży transportowej, autorka publikacji w czasopismach branży TSL, fot.: Kancelaria
Prawna Iuridica

Niejednokrotnie wśród przedsiębiorców z branży transportowej pojawia się pytanie dotyczące obowiązku uiszczania
opłaty abonamentowej za odbiorniki radiowe znajdujące się
w ciężarówkach. Zagadnienie pozostaje aktualne szczególnie
w kontekście standardowego wyposażenia nowoczesnych samochodów ciężarowych, gdzie odbiornik radiowy jest zazwyczaj w podstawowym wyposażeniu pojazdu.

Z ŻYCIA PRZEDSIĘBIORCY
TRANSPORTOWEGO
W stosunku do jednego z klientów kancelarii na przełomie 2015 i 2016 r. toczyło się
postępowanie administracyjne w sprawie
stwierdzenia używania niezarejestrowanych odbiorników radiowych. W wyniku
przeprowadzonej kontroli w przedsiębiorstwie transportowym klienta ujawniono 15
niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych. Stwierdzono, że odbiorniki są
w stanie umożliwiającym natychmiastowy
odbiór programu, a w związku z tym Dyrektor Centrum Obsługi Finansowej Poczty
Polskiej S.A. wydał decyzję ustalającą opłatę za używanie 15 niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych. Mimo złożonego odwołania organ II instancji – Minister
Infrastruktury i Budownictwa – utrzymał
w mocy zaskarżoną decyzję. Czy zasadnie?
OBOWIĄZEK OBOWIĄZKIEM
Analizując sytuację klienta kancelarii na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, wskazać należy, że odbiornik radiowy
w samochodzie wiąże się z takimi samymi
obowiązkami dla właściciela pojazdu jak
odbiornik radiowy stacjonarny czy odbiornik telewizyjny. Każdy posiadacz sprawnego odbiornika radiofonicznego czy odbior-

nika telewizyjnego
zobowiązany jest
do jego rejestracji
w ciągu 14 dni od
wejścia w ich posiadanie i regularnego
wnoszenia opłat
abonamentowych.
Opłaty abonamentowe są świadczeniem przymusowym i bezzwrotnym
o charakterze publicznoprawnym,
z góry nakierowanym na realizację
określonych przez
Izabela Mrozek
ustawodawcę celów. Obowiązek ich uiszczania ma swoje
źródło w ustawie abonamentowej, a także
w art. 84 Konstytucji RP. Ustawodawca
w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21.04.2005 r.
o opłatach abonamentowych wprowadził
domniemanie, że osoba która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny używa tego odbiornika, jeżeli znajduje się on
w stanie umożliwiającym natychmiastowy
odbiór programu. Okoliczność, że posiadanie odbiornika nie rzutuje w żaden sposób na prowadzoną przez przedsiębiorcę
transportowego działalność gospodarczą
pozostaje bez znaczenia dla obowiązku
uiszczania abonamentu. Obowiązkiem
przedsiębiorcy, który posiada samochód
firmowy z zainstalowanym odbiornikiem
radiowym jest regularne opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego za każdy
odbiornik radiowy i telewizyjny, również
za taki który znajduje się w jego samochodzie. Zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy abonamentowej wszystkie jednostki centralne,
przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty
prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do wnoszenia opłaty abonamentowej za każdy posiadany odbiornik
telewizyjny i radiofoniczny, w tym również
za odbiorniki w samochodach służbowych.
Przedsiębiorca jest także zobowiązany
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opłacać abonament radiowo-telewizyjny
od odbiornika radiowego w samochodzie
leasingowanym. Co istotne, obowiązek
taki spoczywa na przedsiębiorcy, nie zaś
na kierowcy czyli osobie korzystającej
z samochodu służbowego i wykonującej
obowiązki pracownika.
REJESTRACJA ODBIORNIKA
RADIOWEGO I WYSOKOŚĆ
ABONAMENTU
Zgodnie z zapisami § 2 i § 3 rozporządzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
17.12.20113 r. w sprawie warunków i trybu
rejestracji odbiorników radiofonicznych
i telewizyjnych, rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych dokonuje
operator wyznaczony, na podstawie zgłoszenia podmiotu posiadającego odbiorniki. Oznacza to, że aby zarejestrować odbiornik radiowy należy odwiedzić dowolnie
wybrany urząd pocztowy, pobrać i wypełnić druk Zgłoszenie rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych albo
zmiany danych oraz przekazać wypełniony
i podpisany wniosek pracownikowi urzędu
pocztowego. Potwierdzeniem zarejestrowania odbiorników RTV jest Zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru
identyfikacyjnego użytkownika. Obecnie
możliwa jest również rejestracja odbiorników RTV za pośrednictwem Internetu, poprzez stronę internetową Poczty Polskiej
S.A. Zgłoszenie rejestracji odbiorników
radiofonicznych i telewizyjnych albo zmiany danych lub Zawiadomienie o nadaniu
indywidualnego numeru identyfikacyjnego należy zachować i okazywać w trakcie
przeprowadzanych kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV. W 2016 r. opłata abonamentowa za odbiornik radiowy
wynosi 7,00 zł miesięcznie. Jeżeli abonent
każdego miesiąca uiszcza opłatę wówczas
za okres 12 miesięcy opłatawyniesie 84,00
zł, natomiast płacąc z góry za dłuższy okres
opłata ulega zmniejszeniu (np. opłacając
abonament za rok z góry opłata wyniesie
75,60 zł).
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KONTROLA, KONTROLERZY I SKUTKI
KONTROLI
Na podstawie ustawy abonamentowej podmiotem uprawnionym do przeprowadzenia
kontroli obowiązku rejestracji odbiorników
RTV oraz uiszczania opłaty abonamentowej
jest Poczta Polska S.A. Z ramienia Poczty
Polskiej S.A. kontroli dokonują upoważnieni i stosownie przeszkoleni pracownicy.
Mimo powszechnego przekonania kontroli
takich nie wykonują listonosze. Podczas
procedury kontrolnej kontroler ma obowiązek okazać upoważnienie do wykonania
czynności kontrolnych, legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego nawet
dowód osobisty, zaś podmiot kontrolowany powinien umożliwić przeprowadzenie
kontroli lub okazać dowód potwierdzający
rejestrację odbiorników radiofonicznych
i telewizyjnych. W przypadku odmowy kontrolowanego, kontroler może żądać przeprowadzenia kontroli w trybie egzekucji
administracyjnej.
W mechanizmie odpowiedzialności za
używanie niezarejestrowanych odbiorników podstawowe znaczenie ma ustalenie
stanu faktycznego w toku kontroli. Jeżeli
podczas przeprowadzonej kontroli w przedsiębiorstwie stwierdzone zostanie używanie
niezarejestrowanego odbiornika wówczas
wydana zostaje decyzja nakazująca rejestrację wszelkich odbiorników radiowych i telewizyjnych, a także ustalana jest opłata za
używanie niezarejestrowanego odbiornika,
która stanowi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej
w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika. Powyższa opłata
stanowi de facto karę finansową.
PODSUMOWANIE
Niemniej jednak obowiązek opłacania
abonamentu jest obecnie obowiązkiem
powszechnie nieprzestrzeganym przez
polskie społeczeństwo, w tym również
przez przedsiębiorców transportowych.
Przedsiębiorcy, którzy nie dokonali rejestracji odbiorników nie płacą opłat abonamentowych, a bez przeprowadzenia
kontroli przez uprawnionych kontrolerów
Poczty Polskiej S.A. nie ma możliwości
zmuszenia ich do uiszczania należnych
opłat. Temat związany z opłacaniem abonamentu za odbiorniki radiowe w samochodach, w tym w ciężarówkach, powraca
regularnie w środowisku transportowym,
zazwyczaj jednak dopiero w momencie
kontroli w danym przedsiębiorstwie i ogniskuje się wokół zasadności uiszczania opłat
oraz konieczności rejestracji odbiorników,
co jednak pozostaje bezsporne w świetle
obowiązujących regulacji prawnych.

Cyberprzestępczość
– jak się chronić?

ÔÔJoanna Worona Adwokat z kancelarii Gardocki i Partnerzy
Adwokaci i Radcowie Prawni, fot: Gardocki i Partnerzy
Co grozi w przypadku nieuprawnionego dostępu, czyli tzw. „wycieku” danych osobowych?1.
Mogłoby się wydawać, iż przestępca, który dysponuje naszym imieniem nazwiskiem, adresem,
numerem PESEL oraz numerem dowodu osobistego może zaciągnąć na naszą rzecz zobowiązania, o których nawet nie będziemy wiedzieli.
Ale czy aby na pewno?
Zaciągnięcie kredytu w banku nawet przy dysponowaniu danymi innej osoby wydaje się mało
prawdopodobne. Banki zobowiązane są do
przestrzegania szeregu procedur oraz stosują
serię zabezpieczeń, które chronią przez wyłudzeniami. Przede wszystkim chcąc zaciągnąć
kredyt, bank poprosi nas o skan bądź ksero
dowodu osobistego, dokładnie sprawdza dokumenty i tożsamość osoby wnioskującej o kredyt.
Mniej szczegółowe procedury stosowane są
w instytucjach finansowych, które proponują
szybkie pożyczki, tzw. „chwilówki”. Pożyczkę taką
można zaciągnąć bez konieczności fizycznego
stawienia się w biurze instytucji finansowej, bowiem wiele firm oferuje możliwość zawarcia
umowy pożyczki przez Internet. Jednakże nawet
wówczas potencjalny pożyczkobiorca poproszony jest – w celu weryfikacji danych – o skan
dowodu osobistego bądź dokonanie małego
przelewu z konta osobistego osoby, która ma
zaciągnąć pożyczkę. Wynika z tego, że nawet
jeżeli ktoś będzie dysponował naszymi danymi,
to procedury bezpieczeństwa w bankach i innych
instytucjach finansowych prawdopodobnie spowodują odrzucenie wniosku kredytowego.
Jeżeli jednak dojdzie do wycieku danych osobowych należy postawić sobie pytanie w jaki
sposób się chronić – ewentualnie, w jaki sposób
dowiedzieć się, że ktoś próbuje wykorzystać nasze dane osobowe. Dwa razy do roku bezpłatnie
w Ministerstwie Cyfryzacji można sprawdzić
w systemie PESEL swoje dane oraz czy zwracały
się o nie konkretne instytucje.
Inną instytucją, w której można sprawdzić
swoje dane osobowe jest Krajowy Rejestr
Długów, który na stronie www.konsument.krd.pl
umożliwił wszystkim konsumentom bezpłatne założenia konta. Dzięki temu będą mogli
1 Według ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych za dane osobowe uważa
się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba,
której tożsamość można określić bezpośrednio lub
pośrednio, w szczególności poprzez powołanie się na
numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne,
fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub
społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą
określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to
nadmiernych kosztów, czasu lub działań. Do danych
osobowych zaliczyć można imię, nazwisko, adres,
datę urodzenia, numer PESEL czy numer dowodu
osobistego.
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sprawdzić, czy jakiś podmiot złożył zapytanie
dotyczące jego osoby oraz jakie informacje
zostały udzielone. Strona wprowadza możliwość powiadomienia smsem bądź e-mailem
w sytuacji, gdy ktoś spyta o historię kredytową
bez naszego pozwolenia. Daje to możliwość
szybkiej reakcji – skontaktowania się z firmą,
która pobrała raport bądź z Policją. Podobną
funkcję oferuje Biuro Informacji Kredytowej,
które alertem powiadomi nas o tym, że ktoś
sprawdzał naszą historię kredytową.
Z kolei jeżeli wiemy lub mamy podejrzenie,
że nasz dowód osobisty czy paszport znalazł się
w posiadaniu innej osoby, powinniśmy przede
wszystkim zastrzec dowód osobisty i wyrobić
nowy. Informację o utracie dowodu osobistego
możemy zgłosić w większości banków, nawet
gdy nie jesteśmy ich klientami. W momencie
zgłoszenia fakt utracenia dowodu zostaje wpisany do systemu Dokumenty Zastrzeżone, do
którego dostęp mają wszystkie banki. Dowód
można zastrzec również elektronicznie – za
pomocą strony Biura Informacji Kredytowej.
Pamiętać również należy o tym, że o zgubieniu
lub kradzieży dowodu osobistego powinniśmy
również poinformować Policję (w przypadku
kradzieży) oraz organ gminy.
Jako ciekawostkę należy wskazać, iż zaledwie
kilka miesięcy temu wydane zostało Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE)2, które zastąpi poprzednio obowiązujące
rozporządzenie o ochronie danych osobowych
z lat 90. Rozporządzenie dostosowuje ochronę
danych osobowych do nowoczesnych standardów, stanowi konsekwencję rozwoju nowych
technologii oraz wprowadza obowiązki dla wielkich firm, tj. Google czy Facebook, które do tej
pory nie podlegały pod dyrektywę 95/46/WE.
2 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)
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RYNEK FRACHTU MORSKIEGO
W PRZEWOZACH KONTENERÓW
ÔÔMichał Kołodziejski, Dyrektor ds. produktu morskiego DHL Global Forwarding, fot.: DHL

Pierwsza połowa 2016 roku to okres stabilizacji w volumenach globalnych przewozów kontenerowych. W porównaniu z rokiem
poprzednim wzrosły one minimalnie, najczęściej nie więcej niż 2% na głównych kierunkach przepływu ładunków (np. Azja
– Europa). Nieco wyższe obroty odnotowały polskie porty morskie – w granicach 9%. Zdecydowana większość tego wzrostu
została wygenerowana przez terminal kontenerowy – DCT Gdańsk, a to dzięki drugiemu bezpośredniemu połączeniu kontenerowemu z Azją, który realizują armatorzy z aliansu G6 (Alians tworzony przez 6 armatorów kontenerowych – APL, Hyundai Merchant Marine, Mitsui O.S.K. Lines (MOL), Hapag-Lloyd, Nippon Yusen Kaisha (NYK) oraz Orient Overseas Container Line (OOCL)
– w I połowie 2015 roku go nie było, stąd duży skok w statystykach.
Podaż powierzchni ładunkowej na statkach kontenerowych rosła
szybciej, co jeszcze bardziej pogłębiło utrzymującą się od dwóch
lat różnicę między popytem a podażą. Obniżyło to wypełnienie
statków, powodując coraz silniejszą presję na obniżanie stawek.
Stawki spadały od początku roku (nie wpłynął na nie nawet tradycyjny szczyt bukingowy przed Chińskim Nowym Rokiem), by
18 marca br. odnotować swój najniższy wynik w historii indeksu
SCFI, który wskazał tego dnia poziom 205 USD za kontener 20’,
chociaż na rynku obserwowaliśmy stawki jeszcze niższe. Dopiero w czerwcu i kolejnych miesiącach ilość ładunków i utylizacja
wzrosły na tyle istotnie, że sytuacja bukingowa do dziś odbiega
od komfortowej, a stawki zostały kilka razy podwyższone.
Rekordowo niskie stawki wpłynęły niekorzystnie na sytuację
finansową armatorów, z których większość w 1. i 2. kwartale
2016 roku zanotowała straty na działalności kontenerowej.
W najtrudniejszej sytuacji znaleźli się armatorzy koreańscy,
w procesie restrukturyzacji nie odbyło się bez zaangażowania
banku centralnego tego kraju. W międzyczasie CMA przejęło
APL, Cosco połączyło się z China Shipping a na początku wakacji
Hapag Lloyd ogłosił połączenie z UASC. Te konsolidacje potrwają
jeszcze co najmniej kilka miesięcy, ale trend jest oczywisty – coraz mniejsza liczba armatorów zrzesza się w coraz potężniejsze
alianse, umożliwiające korzyści skali i podział ryzyka, a co za tym
idzie kontrolę kosztów.
Głównym tematem w branży była jednak konwencja SOLAS,
a więc weryfikacja wagi brutto kontenerów. Mimo że o zmianach
w tym zakresie wiedzieliśmy od ponad roku, przygotowania poszczególnych uczestników projektu – ustawodawcy, terminali, armatorów, załadowców czy spedytorów – nabrały tempa dopiero
w 2016 roku i to nie od początku roku. Podobnie sytuacja miała
się w innych krajach, dlatego IMO (International Maritime Organization) w końcu ogłosiła „grace period” na pierwsze 3 miesiące
funkcjonowania nowych przepisów. Mija obecnie drugi miesiąc
i trzeba przyznać, że uczestnicy rynku polskiego przyzwyczają
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się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Oferowane
rozwiązania idą w dobrym kierunku i nie obserwujemy żadnych
istotnych niedogodności wpływających negatywnie na procesy
logistyczne w eksportach kontenerowych z Polski, bądź innych
krajów partnerskich.
W dalszym ciągu bardzo dynamicznie rozwijały się połączenia
kolejowe z Chin. Liczba regularnie operujących szybkich serwisów
kolejowych oscyluje obecnie w okolicach 10, a niektóre z połączeń osiągają już nawet częstotliwość 5 – 6 wyjazdów w tygodniu.
Przez nasz kraj przejeżdża też coraz więcej pociągów transportujących towary z Azji do krajów Europy Zachodniej, w tym
nawet do Hiszpanii. Coraz większym uznaniem klientów cieszy
się drobnica kolejowa. Co ciekawe, interesują się nią zwłaszcza
klienci wykorzystujący do swych transportów fracht lotniczy, gdyż
po niewielkim dopasowaniu łańcucha logistycznego, okazuje się
że mogą osiągać znaczące oszczędności. W pierwszej połowie
tego roku DHL Global Forwarding przewiózł na trasie Azja – Polska ponad 700 TUE kontenerów FCL (Full Container Load) oraz
ponad 2000 CBM (cubic meter) drobnicy kolejowej, co plasuje
DHL Global Forwarding na pozycji lidera w tym segmencie usług
transportowych.
Prognozy rynku kontenerowego na drugą połowę roku 2016
niewiele różnią się od pierwszej. Szczyt sezonu z 3. kwartału powoli zbliża się ku końcowi i armatorom trudno będzie forsować
kolejne podwyżki. Jednak nie wydaje się by stawki mogły spaść
tak znacząco, jak na początku 2. kwartału br. Z pewnością zostaną
sfinalizowane kolejne przejęcia i fuzje pomiędzy armatorami.
Główne alianse kończą swój żywot na początku 2017, i już dziś
wiadomo że większość z nich zmieni swój skład w kolejnym roku.
Niektóre rozwiązania mogą być zaskakujące. Na rynku lokalnym
ważnym wydarzeniem będzie oddanie do użytku drugiego nabrzeża w gdańskim terminalu kontenerowym – DCT II, który potwierdzi dominację tego portu na polskim wybrzeżu przyciągając
zapewne kolejny bezpośredni serwis kontenerowy z Dalekiego
Wschodu lub innego rejonu świata.
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