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STRATEGICZNE ZMIANY
W ZARZĄDZIE

Karta Oceny Palet Małych
– nowe narzędzie do
oceny jakości palet

Nowym Prezesem firmy Rusak Business Services został Tomasz Rusak. Dotychczasowy
prezes Andrzej Rusak objął funkcję członka zarządu. Oficjalne przekazanie prezesury
nastąpiło w marcu 2018 roku.

Zakończyły się prace nad Kartą Oceny Palet Małych, które dotyczą palet w rozmiarze
800 × 600mm i 400 × 600mm. Jej celem jest
dostarczenie informacji o dostępnych na rynku
paletach wysokiej jakości i z systemem zapewnienia jakości – co z kolei przekłada się na
bezpieczeństwo ich użytkowania.
Karta Oceny Palet Małych powstała na wzór
funkcjonującej od lat Karty Oceny Palet, która
również została wprowadzona przez ECR Polska. Składa się ona z zestawu dwóch plansz:
przedstawiających cechy charakterystyczne
(zielona) oraz wady niedopuszczalne (czerwona). Wydrukowana w postaci plakatów lub
broszur, powinna służyć wszędzie tam, gdzie
są wymieniane, sprawdzane i oceniane palety – w szczególności w miejscach dokonywania operacji transportowych i magazynowych.
Znacznie ułatwia ona ocenę legalności i jakości
palet w obiegu.
– Mamy nadzieję, że Karta Oceny Palet Małych przyjmie się na rynku podobnie jak Karta
Oceny Palet i wydatnie wpłynie na podniesienie
jakości i bezpieczeństwa palet w obiegu otwartym. – tłumaczy Mateusz Boruta, dyrektor zarządzający ECR Polska. Więcej o Kartach Oceny
Palet i możliwościach ich zamawiania: ecr.pl/
projekty/palety/karty-oceny-palet-malych

ÔÔRBS, Fot. RBS

Zmiany w zarządzie firmy Rusak Business
Services są zgodne z obraną kilka miesięcy
temu nową strategią Spółki, która oprócz
kontynuacji realizowanych projektów
z sektora obsługi celnej i Customs Com-

pliance, skupia swoje działania
na stworzeniu nowoczesnych
struktur organizacyjnych i finansowych w firmie.
Jestem przekonany, że blisko dwudziestoletnie międzynarodowe doświadczenie pana Tomasza Rusaka
w dziedzinie zarządzania ludźmi i finansami sprawi, że firma Ruska Business Services
utrzyma status jednego z liderów obsługi celnej w Polsce oraz wzmocni swoją
pozycję na rynkach międzynarodowych.
WIĘCEJ na str. 2

AKWIZYCJA I SZYBSZY
DOSTĘP DO SERWISU
ÔÔCamso, Fot. Camso

Solideal On-Site Service, dział serwisowy Camso, poprzez przejęcie firmy Hull Ltd. i korzystają z jej specjalistów od wózków widłowych, umacnia swoją pozycję w Wielkiej Brytanii.
Firma Hull Ltd. (FTS) z siedzibą w Hull
w hrabstwie Yorkshire, w Wielkiej Brytanii,
specjalizuje się w dostawach opon do wózków widłowych i jest głównym dostawcą
opon w północnej części Wielkiej Brytanii.
Dzięki ponad 40-letniemu doświadczeniu
w branży opon przemysłowych, FTS pomoże Solideal On-Site Service rozszerzyć
zasięg na cały kraj. – Jest to strategiczne
przejęcie, które znacznie przyczyni się do
poprawy zasięgu naszych usług w północno-wschodnim regionie Wielkiej Brytanii
i wypełni lukę, która obecnie znajduje się
w pobliżu portu w Hull – mówi Gregory
Fossey, Vice-President, Aftermarket in Europe, the Middle East and Africa. – Dzięki
FTS, którego siedziba znajduje się godzinę

ÔÔECR Polska

drogi od naszego najbliższego centrum
serwisowego, nasi klienci będą mieli szybszy dostęp do usług wymiany opon w tym
obszarze – kontynuuje.
Dzięki swojemu doświadczeniu i bardzo silnym lokalnym relacjom, FTS jest
doskonałym uzupełnieniem oferty Camso
Solideal On-Site Service i przyczyni się do
poprawy ogólnego zadowolenia klienta.
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Strategiczne połączenie
ÔÔRBS

Rusak Business Services jeden z liderów usług
celnych na polskim rynku, połączył się z firmą
WARCEL – Warszawskie Centrum Celne. Połączenie Spółek zostało zarejestrowane w dniu 1 marca 2018 roku. Tym samym firma Rusak Business
Services przejęła wszystkie prawa i obowiązki
inkorporowanego podmiotu. Wszystkie dotychczasowe umowy zawarte przez Rusak Business
Services oraz WARCEL – Warszawskie Centrum
Celne zachowują swoją ważność bez konieczności wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian,
a sam proces przekształcenia nie wpłynie na
sposób realizacji obowiązujących umów.
– Połączenie Spółek jest kolejnym krokiem
w realizacji obranej przez nas strategii biznesowej. Cieszymy się, że od dziś klientom firmy
WARCEL możemy zaoferować znacznie szerszy
zakres usług, między innymi: dostęp do ogólnopolskiej obsługi celnej, odprawy w procedurze
uproszczonej, możliwość korzystania z proce-

dury tranzytu – T1, T2 i realizacji odpraw przez
całą dobę oraz odprawy importowe z zastosowaniem odroczenia płatności podatku VAT
– powiedział Tomasz Rusak, Prezes Zarządu
Rusak Business Services.

troli). Firma posiada kilkanaście biur w Polsce,
3 oddziały zagraniczne, punkty obsługi składów
celnych oraz szereg miejsc uznanych dla procedury uproszczonej.

RUSAK BUSINESS SERVICES

WARCEL – WARSZAWSKIE CENTRUM
CELNE

Rusak Business Services to jeden z liderów
w zakresie doradztwa celnego na polskim rynku. Blisko 30-letnie doświadczenie w dziedzinie
handlu zagranicznego pozwoliło zbudować niezawodny zespół ekspertów oraz wypracować
partnerskie relacje biznesowe z największymi
polskimi i międzynarodowymi firmami. Działania firmy koncentrują się w dwóch głównych
obszarach: outsourcingu obsługi celnej i Customs Compliance, czyli zapewnieniu zgodności
z regulacjami celnymi. Profesjonalizm i wiarygodność Rusak Business Services potwierdza
certyfikat AEO (Authorised Economic Operator),
a także wdrożony system jakości wg norm ISO
oraz certyfikat WSK (Wewnętrzny System Kon-

Spółka działa na polskim rynku nieprzerwanie od
roku 1994. W imieniu swoich Klientów, WARCEL
zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z procedurami celnymi, spedycyjnymi i magazynowymi łącznie z reprezentowaniem Klientów
wobec organów celnych oraz zabezpieczaniem
i uiszczaniem należności celnych i podatkowych.
Zarówno dwie agencje celne jak i magazyny
Spółki zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie warszawskich urzędów celnych, co
pozwala na maksymalne skrócenie wszystkich
procedur dotyczących obsługi, zarówno importu, jak i eksportu towarów. Od 2009 roku spółka
posiada statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy
AEO – Authorised Economic Operator.

Strategiczne zmiany w zarządzie
– ciąg dalszy ze strony 1.
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Wierzę, iż stery naszej firmy są w rękach
energicznego i kompetentnego człowieka. Życzę nowemu Prezesowi, aby nowe
wyzwania jakie przed nim stoją realizował z sukcesami oraz pasją – powiedział
Andrzej Rusak, Członek Zarządu Rusak
Business Services.
Tomasz Rusak jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu
finansami największych spółek na rynku
nieruchomości w Polsce. Pełnił funkcje
dyrektora finansowego w takich firmach,
jak Atlas Management Company (Poland), ORCO Property Group w Polsce
oraz Hochtief Development Poland. Był
również konsultantem w międzynarodowych firmach doradczych Deloitte oraz
Andersen Business Consulting. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Lunds Universitet w Szwecji, a także Gerhard-Mercator-Universität
w Duisburgu w Niemczech (obecnie: Universität Duisburg-Essen). Ukończył również program Association of Chartered
Certified Accountants (ACCA).
– W ostatnich miesiącach odpowiedzieliśmy sobie na pytania, w którym kierunku
chcemy podążać i gdzie chcemy być za kilka, kilkanaście lat. Wypracowaliśmy solidny
plan działania w który wierzę i który traktuję
jako osobiste zobowiązanie. Mamy stabilną
firmę z dobrą reputacją, co pozwala mi
jako osobie zarządzającej, myśleć bardzo
pozytywnie o przyszłości i realizować nowe
pomysły – skomentował Tomasz Rusak,
Prezes Zarządu Rusak Business Services.
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CERTYFIKAT PROCESÓW LOGISTYKI TRANSPORTOWEJ
ÔÔVIVE Transport

VIVE Transport jako pierwsza ze spółek Grupy VIVE i jedna z kilku w Polsce uzyskała certyfikat TAPA. Potwierdza on najwyższą
jakość usług logistyki transportowej spółki. Dla Grupy VIVE to ważny krok w kierunku zagwarantowania najwyższych norm
bezpieczeństwa w zwinnym łańcuchu dostaw, ale też możliwość zaoferowania nowych usług.
Tym samy VIVE Transport dołącza do elitarnego grona najbardziej renomowanych globalnych operatorów takich jak np. Scheneker, DHL, Danzas itp. Otwiera to również drogę spółkom logistycznym Grupy VIVE do obsługi łańcuchów dostaw najbardziej
znaczących producentów m.in. markowej odzieży, elektroniki
i wielu innych wartościowych dóbr konsumpcyjnych.
„Certyfikacja procesów logistyki transportowej i magazynowej
jest kolejnym elementem konsekwentnie realizowanej przez
spółkę strategii oferowania klientom wyselekcjonowanych
usług w ramach zwinnego łańcucha dostaw. To co nas wyróżnia
w sposobie prowadzenia biznesu to konsekwentne tworzenie,
z klientami i interesariuszami, łańcucha wspólnych wartości
w logistyce. Uzyskany certyfikat jest tego kolejnym dowodem”
– powiedział Grzegorz S. Woelke, Prezes Zarządu VIVE Transport
i VIVE Logistic Services.
„To wielki krok w dziedzinie standaryzacji na najwyższym poziomie procesu przewozowego realizowanego dla VIVE Group
i klientów zewnętrznych. Przyznanie certyfikatu TAPA otwiera
nam drogę do obsługi najbardziej renomowanych klientów.
Osiągniecie to nie byłoby możliwe bez wysiłku i zaangażowania
wszystkich osób, które codziennie tworzą nasz łańcuch dostaw:
kierowców, spedytorów, dyspozytorów, służb wsparcia. Pozy-

tywny audyt naszych procesów transportowych jest dowodem
na to, że po kilkuletniej ewolucyjnej restrukturyzacji zwinny łańcuch dostaw z zastosowaniem nadwozi wymiennych awansuje
do grupy produktów logistycznych Premium, uznanych w skali
międzynarodowej” – dodał Woelke.

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

Chronometr wydarzeń
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NAGRODA
DLA VIVE
TRANSPORT
ÔÔVIVE Transport, Fot. VIVE Transport

W dniu 28 lutego br. podczas uroczystej
Gali w Starej Zajezdni w Krakowie ogłoszone zostały wyniki Gazele Biznesu 2017
– rankingu najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm. W gronie
laureatów tegorocznej edycji rankingu
znalazła się spółka VIVE Transport. Podczas uroczystej Gali spółkę reprezentowali prezes Grzegorz S. Woelke oraz rzecznik
prasowy Grupy VIVE Ewelina Rozpara.

WŁOSKA INTEGRACJA
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, zakończył integrację włoskiego
przedsiębiorstwa Papp Italia, zajmującego się logistyką żywności. W efekcie, nazwa
oddziału w Weronie, w północnej części Włoch, została zmieniona na Dachser Italy
Food Logistics S.R.L. Zakończony proces przejęcia umożliwi Dachser dalszą ekspansję
międzynarodową.
Włochy, jako jeden z głównych producentów i konsumentów na rynku żywności, odgrywają istotną rolę
w transporcie tych towarów w całej Europie. Między innymi właśnie dlatego
w 2012 roku, po dwuletniej
współpracy, Dachser nabył
50% udziałów we włoskiej
spółce Papp Italia, świadczącej usługi w zakresie
logistyki żywności. Całkowite przejęcie miało miejsce w 2017 roku, a obecne
działania, do których należą przejście do systemów
Dachser oraz rebranding,
to ostatnie kroki w całym
procesie zmian.
Najważniejszą częścią
integracji było dostosowanie wszystkich procesów
logistycznych i systemów
informatycznych do standardów Dachser, co zakończono w połowie lutego.
W rezultacie Dachser Italy
Food Logistics jest całkowicie połączony z siecią Dachser. Klienci firmy mogą
korzystać ze spójnego
portfolio produktów, a także z dostępu do platformy
eLogistics, która umożliwia im śledzenie przesyłek

na całej trasie przewozu
w czasie rzeczywistym
oraz bezpośrednie zarządzanie zleceniami i magazynowaniem. Lokalizacja
spółki zapewnia również
połączenie z 33 państwami działającymi w ramach
European Food Network.
Każdego dnia towary przewożone są z Werony do
europejskiego hubu Food
Logistics we Frankfurcie,
a także do innych terminali
należących do sieci.
– Dzięki silnemu strategicznie położeniu w północnej części Włoch, Dachser Italy Food Logistics jest
idealnym punktem wyjścia
do ekspansji i dalszej internacjonalizacji naszej
logistyki kontraktowej
w zakresie żywności na
terenie Włoch. Wdrożenie
ustandaryzowanych procesów sprawiło, że usługi,
które możemy zaoferować
europejskim producentom
żywności i sprzedawcom
detalicznym są jeszcze
bardziej atrakcyjne. Dzięki
temu nasza działalność importowo-eksportowa przechodzi na zupełnie nowy
poziom, co z kolei przekła-

da się na umocnienie roli
Dachser w Europejskiej
Sieci Produktów Spożywczych – mówi Alfred Miller, Dyrektor Zarządzający
Dachser Food Logistics.
Z siedziby i centralnego
terminalu Dachser Italy
Food Logistics w Weronie
rocznie dostarczanych jest
230 tys. ton świeżej, w temperaturze kontrolowanej
i pokojowej żywności. Produkty te trafiają do ponad
1200 odbiorców we Włoszech, zarówno detalicznych jak i przemysłowych.
W pobliżu Werony znajduje
się magazyn o powierzchni wynoszącej 17 tys. m2.,
oferujący różne strefy temperaturowe oraz 41 ramp.
Około 170 pracowników
odpowiada za dystrybucję, magazynowanie oraz
działania administracyjne.
Z kolei w Taranto, włoskim
mieście w regionie Apulia, położony jest oddział
Dachser Italy Food Logistics, którego głównym zadaniem jest organizowanie
transportu ładunków całopojazdowych na terenie
Włoch i przeznaczonych na
eksport.

Laureat nagrody VIVE Transport to jedna
ze spółek wchodzących w skład VIVE Group, z których główna – VIVE Textile Recycling, działając od 26 lat, jest liderem branży
recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie.
VIVE Transport to jedno z największych
na polskim rynku prywatnych przedsiębiorstw transportowo-spedycyjnych, specjalizujących się w przewozach wysokokubaturowych nadwoziami wymiennymi.
Do klientów firmy należą wiodące polskie
i zagraniczne przedsiębiorstwa z branży
automotive, opakowań, AGD, meblarskiej,
materiałów izolacyjnych i przetwórstwa
drzewnego. VIVE Transport dysponuje 80
zestawami przestrzennymi oraz 700 nadwoziami wymiennymi typu BDF. Posiadana przez firmę flota składa się z pojazdów
marki DAF, VOLVO i SCANIA, nie starszych
niż 3 letnie. Wszystkie pojazdy i nadwozia
wymienne monitorowane są w systemie
GPS TRANSICS zintegrowanym z systemem ERP Speed i prowadzone w załogach
dwuosobowych. Głównymi kierunkami
działalności przewozowej spółki są: Niemcy, Szwajcaria, Dania, Holandia, Belgia,
Francja, Włochy i Czechy.

Chronometr wydarzeń
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Ciężarówkę eActros
przetestuje Dachser
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, wkrótce rozpocznie testy w pełni elektrycznego
ciężkiego pojazdu eActros, wyprodukowanego przez Mercedes-Benz. Dachser jest jedną
z pierwszych firm, do której trafi innowacyjny
model ciężarówki. Operator będzie testował
eActrosa przez 12 miesięcy.
Ciężarówka eActros występuje w trzech wersjach, z których Dachser wybrał model o masie
całkowitej wynoszącej 18 ton. W eActros wykorzystywana jest ta sama rama, co w zwykłych
modelach Actros, jednak są one napędzane

przez dwa silniki elektryczne o napięciu 400
V i mocy 125 kW oraz o maksymalnym momencie obrotowym 485 Nm. Takie parametry
pozwalają uzyskać 11000 Nm, co oznacza, że
pod względem osiągów eActros jest na równi z ciężarówkami z silnikiem Diesla. Pojazd
zasilany jest za pomocą jedenastu pakietów
akumulatorowych zabezpieczonych stalową
obudową. Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi wynosi 11,5 tony, zapewniając nawet
200 km zasięgu.
– Projekt dystrybucji miejskiej Dachser, pierwotnie jako projekt badawczy ukierunkowany
na opracowanie zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie dostaw w centrach
miast, osiągnął znaczny rozmach
i wpisał się w ducha czasu. Dzięki wykorzystywaniu różnych rozwiązań, a także doświadczeniu
i danym zebranym na podstawie
testów pilotażowych w Paryżu
i Stuttgarcie, oddziały Dachser
mogą i będą aktywnie działać na
terenie dużych miast oraz współpracować z nimi w celu opracowania rozwiązań przyszłości w zakresie dystrybucji miejskiej – mówi
Stefan Hohm, dyrektor działu
rozwiązań korporacyjnych, badań
i rozwoju w Dachser.

DIAMENTOWY KÄRCHER
ÔÔKärcher

W prestiżowym, organizowanym przez
redakcję miesięcznika Forbes konkursie Kärcher został wyróżniony tytułem Diamentu
“Forbesa” 2018. Firma po raz kolejny znalazła się w gronie najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw w naszym kraju.
Po raz pierwszy firmę wyróżniono w tym
roku w najbardziej prestiżowej kategorii
firm dużych o przychodach przewyższających 250 mln złotych. Był to debiut niezwykle udany dla spółki, gdyż w porównaniu
z zeszłym rokiem, gdy także została wyróżniona diamentem, awansowała odpowiednio: w skali kraju z 311 w 2017 na 58
miejsce i w województwie małopolskim
z 23 na 4 miejsce w 2018.
W rankingu znajdują się firmy, które
w trzech ostatnich latach najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. W rankingu są brane pod uwagę tylko te firmy,
które w terminie złożyły do KRS sprawozdanie finansowe za rok obrachunkowy
lub opublikowały je w Monitorze Polskim.
Dane finansowe brane pod uwagę w tworzeniu listy laureatów tytułu Diamentu
Forbesa 2018 dotyczą roku 2016.

REKLAMA
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TRANSFORMACJA CYFROWA KUEHNE + NAGEL
ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

Dwa nowe Centra Innowacji w Utrechcie (Holandia) i Singapurze w celu nawiązania z klientami współpracy ukierunkowanej
na przyspieszenie rozwoju i wdrażania nowych technologii oraz nowoczesnych rozwiązań logistycznych, otworzyła firma
Kuehne + Nagel.
Głównym obszarem działalności Centrum Innowacji w Utrechcie będą najbardziej znaczące technologie z zakresu
automatyzacji i innowacyjnych rozwiązań
wspierających kompletację zamówień.
Kuehne + Nagel jest jednym z pierwszych
operatorów logistycznych, którzy wprowadzili roboty współpracujące w ramach
partnerstwa z Universal Robots. Centrum
Innowacji dla Azji i Pacyfiku w Singapurze
będzie prowadzić badania i działania realizacyjne w obszarze nowych rozwiązań
ukierunkowanych na systemy komunikacji międzymagazynowej, ze szczególnym
uwzględnieniem analizy danych i Internetu przedmiotów.
Oba centra nawiązały współpracę partnerską z uczelniami wyższymi, start-up’ami
oraz innymi organizacjami. Celem współpracy będzie rozwój innowacyjnych rozwiązań logistycznych. Centra są dostępne
dla klientów, którzy samodzielnie będą
mogli zobaczyć, w jaki sposób nowe technologie i rozwiązania wpłyną na ich łańcuchy logistyczne. Ponadto nowo otwarte
Centra Innowacyjności będą również wykorzystywane jako środowisko testowe
i implementacyjne dla nowych technologii.
Martin Kolbe, Specjalista ds. Systemów
Informatycznych (CIO) w Kuehne + Nagel: „Pracujemy nad zapewnieniem bezproblemowej wymiany danych pomiędzy
różnymi systemami w celu zwiększenia
automatyzacji i minimalizacji udziału pracy fizycznej. Dodatkowo opracowujemy
nowe usługi i interfejsy, aby umożliwić
klientom bezproblemową komunikację
z systemami Kuehne + Nagel. Zastosowanie metod z zakresu przetwarzania

dużych zbiorów danych i analityki predykcyjnej pozwala zwiększyć wydajność
i skuteczność w zarządzaniu łańcuchami
logistycznymi.”
„Centra Innowacji w Singapurze
i Utrechcie pozwolą wzmocnić nasz potencjał cyfrowy w oparciu o badania
i praktyczne wykorzystanie czołowych
technologii na potrzeby bardziej wydajnego i skutecznego zarządzania systemami
logistycznymi naszych klientów. Rynek
kontraktowych usług logistycznych przechodzi istotne zmiany zapoczątkowane
przez postęp cyfryzacji. Dzięki Centrom
Innowacji inwestujemy w badania naukowe i nowe technologie, które mają
przyspieszyć tę transformację.” – mówi
Gianfranco Sgro, Członek Zarządu Kuehne
+ Nagel International AG, odpowiedzialny
za logistykę kontraktową.
Centrum Innowacji dla Azji i Pacyfiku,
wspierane przez Radę ds. Rozwoju Gospo-

darczego (EDB) w Singapurze, pozwoli Kuehne + Nagel poszerzyć zasięg kontaktów
z podmiotami rozpoczynającymi działalność biznesową i działającymi w obszarze
technologii.
Kelvin Wong, Zastępca Dyrektora Naczelnego, EDB, podkreślił: „Cieszymy się,
że Kuehne + Nagel wybrało Singapur na
siedzibę swojego Centrum Innowacji,
które będzie zajmować się opracowywaniem nowych funkcjonalności cyfrowych
i zastosowań Internetu przedmiotów na
potrzeby międzynarodowej działalności.
Centrum Innowacji dla Azji i Pacyfiku
pozwoli umocnić współpracę w ramach
ekosystemu logistycznego oraz przyspieszyć prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami logistycznymi i najwyższej
jakości praktykami zarządzania łańcuchami dostaw.”
W czasie ceremonii otwarcia w Singapurze Kuehne + Nagel ogłosiło początek
partnerstwa strategicznego z Honeywell,
światowym dostawcą oprogramowania
przemysłowego. Celem współpracy będzie wsparcie globalnych inicjatyw innowacyjnych Kuehne + Nagel w obszarze
systemów komunikacji międzymagazynowej. Na całym świecie w magazynach
Kuehne + Nagel zostaną wdrożone wiodące w branży rozwiązania technologiczne oferowane przez Honeywell, m. in.
systemy zarządzania głosowego, oprogramowanie do przetwarzania danych
w chmurze oraz rozwiązania mające na
celu automatyzację procesów magazynowych. Partnerstwo jest ukierunkowane na
doskonalenie produktywności, dokładności i wydajności.
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EUROAZJATYCKI
TRANSPORT KOLEJĄ
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów
logistycznych, oferuje przewozy pomiędzy Europą a Chinami zoptymalizowane
pod kątem czasu i kosztów. Transport koleją na trasie Nowego Jedwabnego Szlaku
oraz linii transsyberyjskiej jest alternatywą dla połączeń lotniczych i morskich,
łączącą dwa silne obszary gospodarcze.
W sytuacjach, gdy transport morski trwałby
zbyt długo, a lotniczy byłby za drogi, rozsądną
opcją jest wybranie drogi kolejowej. Dla przykładu, przewóz koleją między Azją a Europą
trwa od 16 do 22 dni, podczas gdy transport
morski zajmuje od 28 do 36 dni. Co więcej,
droga kolejowa jest bardziej korzystna pod
względem znacznie niższej emisji gazów cieplarnianych – nawet do 90% mniej CO2, niż
w przypadku transportu drogą powietrzną.
Korzystając ze ściśle połączonej europejskiej
sieci liczącej 363 oddziały i 68 placówek partnerów lokalnych, Dachser realizuje transport
lądowy ładunków drobnicowych (LCL) i pełnokontenerowych (FCL) z 37 państw w Europie.
Konsolidacja przesyłek odbywa się w czterech
centralnie położonych terminalach kolejowych:
w Duisburgu, Hamburgu, Warszawie oraz Wiedniu/Bratysławie. Po umieszczeniu ich w kontenerach, wyruszają w podróż liczącą blisko 11
tys. km. Pociągi z ładunkami kursują na jednej
z dwóch dostępnych linii. Pierwszą z nich jest
tzw. Nowy Jedwabny Szlak, w ramach którego
transport lądowy do Chin odbywa się poprzez
Białoruś, Rosję i Kazachstan. Drugą opcją jest
przewóz towarów trasą transsyberyjską, przebiegającą przez Białoruś i Syberię, a następnie
przez północno-wschodnie Chiny, zanim trafią
do odbiorców w centrum kraju.
Po dotarciu przesyłek do docelowego dworca kolejowego, Dachser zajmuje się odprawą
celną i organizuje dalszy transport na terenie
Chin i Azji w ramach własnej sieci Air & Sea
Logistics lub za pośrednictwem partnerów.
Firma posiada 49 oddziałów w 11 krajach w regionie Azji i Pacyfiku. W ramach przewozów
kolejowych Dachser oferuje transporty drobnicowe (LCL) oraz pełnokontenerowe (FCL)
w dwóch kierunkach: z Europy do Chin, oraz
odwrotnie. W Szanghaju, Shenzen oraz Hamburgu dostępne są punkty obsługi kolejowej,
przeznaczone wyłącznie dla klientów Dachser, którzy chcą dokonać rezerwacji. Ściśle
określony czas tranzytu, możliwość śledzenia
przesyłek w czasie rzeczywistym, a także duża
częstotliwość realizowanych w ciągu tygodnia
połączeń, pomaga w planowaniu, a przede
wszystkim wpływa na przejrzystość procesów
logistycznych Dachser.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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Wyższy poziom szkoleń
produktowych

Nowy portal – www.polskamagazyny.pl
ÔÔRedip, Fot. Cresa

ÔÔCamso, Fot. Camso

Camso, dawniej Camoplast Solideal, wprowadziło prezentację produktów i szkolenia produktowe na zupełnie nowy poziom, organizując
pierwszą europejską edycję „Road Free” Camso
Experience – wydarzenie oferujące interaktywne wprowadzenie do sprzedaży nowych produktów, które zorganizowane zostało w dniach
6–8 marca 2018 w Barcelonie.
W ciągu trzech dni szkoleniowych Camso
powitało klientów, swoich członków zespołu
handlowego z poszczególnych krajów i przedstawicieli mediów, prowadząc ich z sali pokazowej na teren zewnętrzny, aby mogli zobaczyć
nowe opony do maszyn budowlanych i wózków widłowych. Dzięki pokazom, oglądaniu
produktów, prezentacjom, jazdom testowym
i zadaniom grupowym uczestnicy poznawali
nowe produkty w sposób interaktywny.
– Wiemy, że klienci najlepiej zrozumieją
wartość i wydajność naszych produktów, jeśli
doświadczą tego osobiście. To samo podejście dotyczy naszych pracowników. Trzeba być
z klientami w terenie, aby poznać ich potrzeby
oraz konkretne zastosowania i rozwiązać ich
problemy związane z mobilnością. W ten sposób będziemy mogli wyprodukować oponę,
która zapewni najniższy koszt eksploatacji –
wyjaśnia Gregory Fossey, wiceprezes, EMEA
(Europa, Środkowy Wschód, Afryka) – Aftermarket w Camso.
Podczas wydarzenia Camso zaprezentowało
13 nowych produktów, w tym 5 zupełnie nowych opon: pełnych, diagonalnych i radialnych
opracowanych specjalnie do maszyn typu MPT,
3 nowe i udoskonalone przemysłowe opony
pneumatyczne, rozszerzoną gamę opon radialnych do robót ziemnych oraz nowe opony
pełne do zastosowań w wózkach widłowych
o dużej i średniej intensywności.
Realizując ideę Camso Experience, „Road
Free”, która będzie stosowana przy dużych
prezentacjach nowych produktów w Camso,
firma pokazuje, że chce być kimś więcej niż
tylko partnerem dostarczającym produkt, pragnie zapewnić niezbędne narzędzia, szkolenie
i wsparcie, aby klienci mogli poznać specyfikę
opon do segmentu „off-the-road” (poza drogowego).

W odpowiedzi na dynamiczny rozwój rynku oraz rosnące
wymagania najemców, Cresa, czołowa firma doradcza
na rynku nieruchomości komercyjnych świadcząca usługi agencyjne wyłącznie w zakresie reprezentacji najemcy,
przygotowała portal dedykowany klientom poszukującym
optymalnych powierzchni
przemysłowych i magazynowych w całej Polsce.
Portal www.polskamagazyny.pl udostępnia szczegółowe
informacje dotyczące lokalizacji obiektów magazynowych
wg regionów, a także specjal-

nych stref ekonomicznych.
Na stronie znajduje się specyfikacja techniczna, moduły
dostępnej powierzchni oraz
status nieruchomości dotyczący obiektów klasy A. Dodatkowo wyszukiwarka powierzchni
magazynowych dostępna na
www.polskamagazyny.pl oferuje funkcję przeglądania nieruchomości według wielu różnych kryteriów technicznych.
Strona zapewnia dostęp do
informacji o najważniejszych
regionach magazynowych Polski oraz do aktualnych raportów i badań rynkowych, jak
i porad dla najemców.

7R z tytułem Lidera Małopolski
ÔÔ7R

Ogólnopolski deweloper został nagrodzony w XVII edycji
konkursu „Najlepsze Przedsięwzięcia Roku w Małopolsce
– Lider Małopolski”. Wręczenie
nagród odbyło się 21 marca
w Pałacu Sztuki w Krakowie.
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski wyróżnia
co roku najważniejsze projekty
o wymiarze społecznym oraz
gospodarczym wpływające na
dynamiczny rozwój regionu.
W najnowszej edycji konkursu
„Lider Małopolski” tytułem został nagrodzony m.in. projekt
dewelopera 7R – I etap Parku
Logistycznego Kraków Kokotów – Brzegi, w ramach którego powstały cztery magazyny
na wynajem o powierzchni

prawie 54 tys. m2. Podczas realizacji projektu zatrudnienie
znalazło już ok. 400–500 osób,
a jego rozwój wciąż trwa – ma
szansę stać się największym
parkiem logistycznym w regionie.
– Tytuł Lidera Małopolski to
dla nas ogromne wyróżnienie i jednocześnie motywacja
do dalszego działania. Park
Logistyczny w Kokotowie na
terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej to wyjątkowa inwestycja. W 2016 roku
mieliśmy zaszczyt gościć tu
Papieża Franciszka przy okazji Światowych Dni Młodzieży,
jako że obiekt był głównym zapleczem magazynowym wydarzenia. Mamy świadomość, że
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– Celem naszej nowej platformy jest dostarczenie niezbędnych danych firmom
lokalnym, jak i globalnym
szukającym powierzchni
magazynowych i przemysłowych w całej Polsce. Chcemy
zapewnić naszym klientom
dostęp do wiarygodnych,
dokładnych i aktualnych informacji o wszystkich nieruchomościach magazynowych
i przemysłowych z podziałem
na obiekty istniejące, w trakcie
realizacji i planowane – mówi
Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych
na Europę Środkowo-Wschodnią w firmie Cresa.

inwestycja w Kokotowie, którą
rozwijamy ma wpływ na cały
region – generuje nowe miejsca pracy i zwiększa wpływy do
budżetu gminy. Chcąc jeszcze
bardziej przyczynić się do rozwoju regionu równie chętnie
wspieramy lokalne instytucje,
m.in. związane ze sportem –
komentuje Tomasz Lubowiecki, prezes zarządu 7R SA.
Park logistyczny w Kokotowie na terenie Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej
to projekt, w ramach którego
powstanie łącznie osiem budynków o łącznej powierzchni
ponad 180 tys. m2. W czerwcu ubiegłego roku deweloper
świętował półmetek budowy
inwestycji. Prace nad wszystkimi obiektami zakończą się
w 2019 roku.
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NOWY CROSS-DOCK W BUDOWIE
ÔÔROHLIG SUUS Logistics, Fot. ROHLIG SUUS Logistics

7R podpisało umowę z operatorem logistycznym ROHLIG SUUS Logistics na wynajem ponad 15,5 tys. m2 powierzchni magazynowej w nowo powstającym Centrum Logistycznym 7R Kraków Kokotów.
Firma ROHLIG SUUS zajmie powierzchnię w szóstym obiekcie powstającym na
terenie parku logistycznego 7R pod Krakowem, którego oddanie jest planowane
na III kw. 2018 r. Budynek będzie oferował
26 000 m2 powierzchni magazynowej na
wynajem.
– 7R dostarczy nam budynek w systemie cross – dock zaprojektowany według
naszych autorskich rozwiązań, zmienionej
siatki słupów czy ponadstandardowej
wysokości. Wprowadzone zmiany umożliwią naszej firmie użycie nowoczesnych
rozwiązań m.in. takich jak wózki systemowe. Wybrane rozwiązania wpłyną na
optymalizację procesów, a w efekcie na
lepsze wykorzystanie miejsca do składowania. Ponadto lokalizacja parku 7R
pod Krakowem jest z naszego punktu
widzenia bardzo atrakcyjna – gwarantuje
sprawną komunikację, zarówno z innymi
regionami kraju, jak też z kierunkami zagranicznymi – mówi Anna Galas, Dyrektor ds. Logistyki Kontraktowej w ROHLIG
SUUS Logistics.
ROHLIG SUUS jest operatorem logistycznym, który oferuje obsługę logi-

styczną firm na wszystkich kontynentach.
Obecnie zatrudnia ponad 1200 pracowników. W Polsce działa od 1989 roku. Oferuje usługi w obszarze zarządzania logistyką
i łańcuchem dostaw, usługi magazynowe,
projekty cargo oraz obsługę celną. Realizuje procesy logistyczne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy.
– Cieszymy się, że kolejna firma postanowiła się rozwijać na terenie Parku Logistycznego Kraków Kokotów – Brzegi. Staramy
się spełniać wszystkie oczekiwania klienta,
aby zapewnić pełną funkcjonalność budynku. Na powierzchni dopasowanej pod
potrzeby ROHLIG SUUS, oprócz podwyższenia wysokości magazynu, zastosowane
zostaną również rozwiązania pozwalające
na optymalne wykorzystanie wynajmowanej powierzchni. Magazyn zostanie wyposażony także w oświetlenie LED – mówi
Maciej Krawiecki, Leasing Director w 7R.
7R wybuduje w swoim parku kolejny
obiekt spełniający zarówno wymogi bardzo sprawnej logistyki szybko rotujących
towarów jak też nowoczesnego składowania w zoptymalizowanej nowoczesnej
powierzchni magazynowej. W transakcji

najmu pośredniczyła firma doradcza Colliers International.
– Jesteśmy dumni, że kluczowy na rynku
operator logistyczny jakim jest ROHLIG
SUUS już po raz kolejny w ciągu ostatnich
kilku lat zdecydował się na współpracę
z Colliers. Jesteśmy przekonani, że dzięki
atrakcyjnej lokalizacji oraz zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań logistycznych
w Centrum Logistycznym 7R Kraków Kokotów ROHLIG SUUS nie tylko zapewni
dotychczasowym klientom obsługę na
najwyższym poziomie, ale również powiększy grono swoich najemców – Paweł Nosal, dyrektor w dziale Powierzchni
Logistycznych i Przemysłowych Colliers
International.
Od samego początku wszystkie obiekty,
które powstają w ramach parku logistycznego 7R pod Krakowem cieszą się bardzo
dużym zainteresowaniem. W ciągu ostatnich 12 miesięcy, w Kokotowie wybudowane zostały i skomercjalizowane cztery magazyny o łącznej powierzchni 67 000 m2.
Docelowo podkrakowski park 7R będzie
oferował blisko 200 tys. powierzchni magazynowej pod wynajem.

Chronometr wydarzeń
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RAPORT O MAGAZYNOWYM RYNKU PRACY
ÔÔRedakcja

Jak wynika z raportu SEGRO i Randstad Polska „Rynek magazynowy i lekkiej produkcji – wyzwania i trendy w zatrudnieniu”,
prawie 40% pracodawców magazynowych i produkcyjnych planuje w najbliższych miesiącach pozyskać nowych pracowników. Na
pytanie, jak ich przyciągnąć i utrzymać w tak dynamicznych warunkach, oraz na wiele innych wyzwań pracodawców odpowiada
nowe, eksperckie opracowanie SEGRO i Randstad Polska.
– Firma SEGRO, działając jako deweloper,
inwestor, ale także zarządca parków logistycznych, rozumie potrzeby swoich klientów, ale także innych firm, które starają
się znaleźć właściwą drogę w dynamicznie
zmieniającym się otoczeniu i w obliczu
ewolucji potrzeb pracowników. Raport
opracowany we współpracy z Randstad
Polska, ekspertem rynku pracy, dostarcza
cennych danych oraz komentarzy. Ułatwią
one naszym obecnym lub potencjalnym
klientom dopasowanie oferty do wymogów rynku, a docelowo pomogą przyciągnąć i utrzymać pracowników – komentuje Magdalena Szulc, Dyrektor SEGRO na
Europę Centralną.
Twórcom raportu zależało na odpowiedzi na kluczowe pytania nurtujące branżę.
Kim jest przeciętny pracownik w tym sektorze? Jakie są jego oczekiwania? Jak dziś
swoją ofertę kształtują pracodawcy? A jak
powinni to robić w przyszłości, aby zwyciężyć na rynku pracownika? Czy liczą się tylko pieniądze? A także, jak wygląda rynek
pracy w najbardziej istotnych dla branży
magazynowej i lekkiej produkcji lokalizacjach? Odpowiedzi na postawione pytania przynosi analiza przygotowana przez
Randstad Polska. Wynika z niej, iż w branży pracuje w Polsce około 2 852 900 osób.
W kontekście płci występuje wśród nich
zdecydowana równowaga, zaś wiekowo
największą grupę, ponad 40%, stanowią
pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze

25 lat. Dane pokazują również, iż nie tylko
prawie 40% pracodawców zwiększy w ciągu najbliższego pół roku zatrudnienie, ale
też ponad 50% z nich planuje podwyżki.
Konkurencja o pracownika będzie zatem
coraz większa.
– Rynek pracownika w Polsce stał się
faktem. Od dłuższego czasu ponad 80%
badanych jest przekonanych, że znajdzie

Bilans

jakąkolwiek inną pracę w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Trend ten szczególnie odczuwają firmy z branży produkcyjnej i magazynowej, zatrudniające duże
wolumeny pracowników w przedziałach
wynagrodzeń zbliżonych do płacy minimalnej. W tym przypadku nawet niewielka zmiana wynagrodzenia jest odczuwana w skromnych budżetach domowych
pracowników – zauważa Paweł Kopeć,
International Account & Bid Manager,
Randstad.
Skoro zatem pracodawcy planują podwyżki, jak firma może wyróżnić swoją ofertę? Na te pytania odpowiadają zarówno
przedstawione w raporcie statystyki, jak
i wypowiedzi eksperckie czy najlepsze
rynkowe praktyki zebrane od klientów
firmy SEGRO z wielu branż i regionów. Raport przedstawia również siedem kroków,
które powinien wykonać pracodawca,
aby przyciągnąć i utrzymać pracowników.
Jednym z nich jest konsekwentna polityka
świadczeń pozapłacowych. Pytani o cechy
idealnego pracodawcy, respondenci aż
w 77% wskazują na poziom wynagrodzenia i właśnie na benefity.
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ROK DYNAMICZNEGO
DWUCYFROWEGO WZROSTU
ÔÔID Logistics, Fot. ID Logistics

ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się
w logistyce kontraktowej, podsumował wyniki finansowe za 2017 rok.
Grupa odnotowała wzrost przychodów o 24,2 proc. do poziomu 1,329 mld
EUR. Firma znacząco wzmocniła swoją pozycję na europejskim rynku usług
logistyki kontraktowej, szczególnie w obsłudze e-commerce, pozyskała
nowych klientów i uruchomiła kolejne centra logistyczne.
Komentując wyniki, Eric Hémar, prezes i dyrektor generalny Grupy ID
Logistics, powiedział: „W 2017 roku
przekroczyliśmy kamień milowy,
osiągając krytyczną wielkość w Europie i rozszerzając naszą działalność
dzięki nowym klientom, światowym
liderom. Co więcej, ekspansja w obszarze logistyki dla e-commerce pozwoliła nam na wsparcie rozwoju naszych klientów i rozszerzenie oferty
o nowe usługi”.
W 2017 roku Grupa rozpoczęła
realizację 16 nowych kontraktów,
zgodnie z założeniami. W tym czasie
przychody z działalności we Francji
wzrosły o 8,8 proc. do 632,6 mln
EUR. Natomiast przychody z działalności wygenerowanej na rynkach
poza Francją wyniosły 696,7 mln
EUR i wzrosły o 42,7 proc.
ID LOGISTICS DLA BRANŻY
E-COMMERCE
W 2017 roku sprzedaż elektroniczna
stanowiła ponad 12 proc. łącznych
przychodów Grupy, procent ten znacząco wzrośnie w ciągu najbliższych
kilku lat. W 4 kwartale przychody
z obsługi branży e-commerce we
Francji wzrosły o 42 proc., natomiast
na innych rynkach o 55 proc.
W ciągu zaledwie kilku lat Grupa ID Logistics stała się wiodącym

dostawcą usług logistycznych dla e-commerce we Francji, teraz wdraża
tę samą strategię w Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Operator zdobył
dużą wiedzę ekspercką w zakresie
rozwiązań dla branży e-commerce i teraz może odpowiedzieć na
potrzeby specjalistów z tej branży,
dystrybutorów i producentów. Dzięki usługom o dużej wartości dodanej
wspiera swoich klientów w najbardziej sprzedażowo gorących okresach roku, takich jak np. Black Friday
czy szczyt przedświąteczny.
2017 ROK DLA ID LOGISTICS
W POLSCE
„Rok 2017 był kolejnym bardzo dynamicznym rokiem dla ID Logistics
w Polsce, dzięki czemu umocniliśmy naszą pozycję na rynku logistyki kontraktowej. Odnotowaliśmy
wzrost sprzedaży o ponad 20 proc.
w porównaniu z 2016 rokiem. Pozyskaliśmy nowych klientów z branży
FMCG, m.in. Mieszko i PepsiCo, rozszerzyliśmy też współpracę z dotychczasowymi klientami, oferując im
nowe usługi i rozwiązania logistyczne” wymienia Marzena Wal, dyrektor
handlowy ID Logistics.

Mieczysław Woźniak

Wysoka dynamika polskiego
rynku leasingu
ÔÔZPL, Fot. ZPL

Leaseurope, europejska federacja leasingowa podała wstępne wyniki rozwoju europejskiego rynku leasingu w ubiegłym
roku. Wyłania się z nich obraz stabilnego, +9,51 proc. wzrostu
wartości nowo zawieranych umów (r/r), jaki europejska
branża leasingowa odnotowała na koniec 2017r. Ponadto,
niemal +5 proc. dynamikę odnotował portfel aktywnych
umów europejskiej branży leasingowej.
Na tym tle zauważamy wyraźnie szybszy od europejskiego, wzrost polskiego sektora leasingowego. „Średnioroczna
dynamika europejskiego rynku leasingu w latach 2013–2017
wyniosła +7,2%2. Porównując te dane z danymi Związku Polskiego Leasingu widzimy, że w ostatnim roku, polski sektor
leasingu zanotował +15,7 proc. wzrost, przy +17,7 proc. średniorocznej dynamice polskiej branży leasingowej w ciągu
ostatnich 5 lat. Dynamika naszego rynku znacznie przewyższa wzrost całego europejskiego sektora, dzięki czemu w ciągu ostatnich 12 miesięcy udział polskiej branży leasingowej
w rynku europejskim wzrósł z 4,4 do 4,8 proc. Sfinansowanie
inwestycji polskich przedsiębiorców w 2017r. na poziomie
67,8 mld zł (15,9 mld euro), pozwoliło Polsce zająć wysoką
siódmą lokatę w rankingu rynków europejskich” – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu
Wykonawczego ZPL, Członek Rady Dyrektorów Leaseurope.
W 2017r. wartość nowych umów, dotyczących leasingu
pojazdów wzrosła w Europie o +9,3 proc., utrzymując trwałą
tendencję wzrostową, obserwowaną na europejskim rynku
od 8 lat. Leasing ruchomości, przy wyłączeniu pojazdów,
odnotował +12,9 proc. wzrost r/r, przy czym na różnych
europejskich rynkach, obserwowano zróżnicowane wyniki
od względnie stabilnego poziomu finansowania do dwucyfrowego wzrostu. Analizy Leaseurope pokazują, że leasing
ruchomości stał się główną siłą napędową wyników 2017r.
Ogólny wzrost leasingu ruchomości znacznie przewyższył
tempo wzrostu europejskich inwestycji w ruchomości, które w 2017 r. wzrosły o około +3,1%3. W tym samym czasie,
w strefie spadków (-3,8 proc. r/r) na rynku leasingu, pozostawał obszar finansowania nieruchomości.
1 2017 Leaseurope Preliminary Statistical Survey.
2 Obliczenia własne ZPL na bazie danych Leaseurope, nie uwzględniające różnic kursowych.
3 Komisja Europejska, Europejska prognoza gospodarcza: Jesień 2017.

Bilans
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KOMUNIKACYJNA PLATFORMA ŁAŃCUCHA DOSTAW
ÔÔKuehne + Nagel, Fot. Kuehne + Nagel

W ramach zbliżającej się corocznej konferencji Trans Pacific Maritime Annual Conference grupa Kuehne + Nagel ogłosiła dzisiaj
wdrożenie systemu KN ESP. Korzystając z platformy, klienci będą mogli łączyć się z fizycznymi i cyfrowymi łańcuchami dostaw
i zarządzać nimi od pozyskiwania towarów po dostawy na poziomie globalnym.
Nowa, kompleksowa platforma do zarządzania łańcuchem dostaw grupy Kuehne +
Nagel o nazwie KN ESP oferuje modułową
architekturę, która umożliwia klientom
międzynarodowego łańcucha dostaw
nawiązywanie kontaktu z dostawcami,
nabywcami i sprzedawcami, uzyskiwanie
dostępu do zasobów i specjalistów wymienionej grupy oraz do przepływów towarów. Wprowadzenie usprawnień w zakresie rzetelności dostawców i dostępności
produktów będzie możliwe dzięki kontroli
całego cyklu życia produktu,
od jego pozyskania, kontroli
jakości, negocjacji i zarządzania zamówieniami po faktury
handlowe, konsolidację nabywców, transport i dostawę.
Dzięki wykorzystaniu analiz
prognozujących i sztucznej
inteligencji platforma KN ESP
umożliwia optymalizację zamówień i nadawanie priorytetu decyzjom transportowym
w oparciu o zestaw reguł handlowych, opcji kosztów i usług
określonych przez klienta.

Stanowi ona uzupełnienie pakietu technologii Kuehne + Nagel dla średnich i dużych klientów, zapewniając im najbardziej
wszechstronne rozwiązanie spełniające
złożone potrzeby łańcucha dostaw. Obejmuje to utrzymywane strategiczne partnerstwo z GT Nexus.
„Unikalne cechy KN ESP zapewniają
zsynchronizowaną, przejrzystą i opartą na
współpracy platformę łańcucha dostaw,
która eliminuje problemy komunikacyjne, niezależnie od liczby zaangażowa-

nych systemów lub graczy” — mówi Otto
Schacht, członek zarządu grupy Kuehne +
Nagel International AG odpowiedzialny za
transport morski. „Częścią naszej strategii
cyfrowej jest dążenie do pozycji dostawcy
usług w łańcuchu opartym na wartości
danych. Wdrożenie platformy KN ESP
wzmacnia naszą pozycję w międzynarodowym łańcuchu dostaw i wspiera naszych
klientów w osiągnięciu długoterminowej
przewagi konkurencyjnej”. Dowiedz się
więcej o KN ESP, klikając tutaj.

Bezpiecznie wejść w świat Przemysłu 4.0.
ÔÔRedip

Dwie firmy technologiczne, BPSC
oraz Edison, chcą ułatwić przedsiębiorstwom produkcyjnym wejście w świat Przemysłu 4.0. Śląski
dostawca systemów wspierających
zarządzanie będzie współpracował z Edisonem, operatorem EDI
w zakresie automatyzacji wymiany
informacji b2b.
Współpraca zakłada dostarczanie rozwiązań uzupełniających
funkcjonalność systemu ERP Impuls EVO, pozwalających m.in.
na jego szybką i łatwą integrację z oprogramowaniem innych
dostawców. W praktyce oznacza
to możliwość wdrożenia automatycznej wymiany informacji
pomiędzy użytkownikami systemu BPSC a klientami czy poddostawcami.
– Przemysł 4.0. wymaga automatycznej wymiany informacji na
każdy poziomie, także na poziomie relacji z klientami czy poddostawcami. Systemy wspierające

zarządzanie będące fundamentem
czwartej rewolucji przemysłowej,
mają jednak swoje ograniczenia.
Np. zmiana wersji oprogramowania wykorzystywanego przez jednego z partnerów firmy produkcyjnej niesie za sobą ryzyko utraty
możliwości automatycznego przesyłania informacji. W tej sytuacji
optymalnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie niezależnych platform EDI pozwalających
w łatwy sposób integrować dowolne procesy – wyjaśnia Sławomir
Kuźniak, dyrektor ds. zarządzania
produktem w BPSC.
Śląska firma podpisała umowę
o współpracy z Edisonem, pierwszym operatorem EDI w Polsce,
by pomóc firmom produkcyjnym
w dostosowaniu się do wymagań
stawianych przez Przemysł 4.0.
Specjalizujący się w integracji oraz
automatyzacji komunikacji B2B
Edison będzie dostarczał szyte
na miarę rozwiązania EDI uzupeł-

niające funkcjonalność systemu
ERP opracowanego przez BPSC.
Technologia EDI – elektronicznej
wymiany danych – gwarantuje
zachowanie ciągłości procesów
produkcyjnych. Pozwala m.in. na
skrócenie cyklu realizacji zamówienia, eliminację błędów w komunikacji z dostawcami, automatyzację
procesów i poprawę przepływu informacji w całym łańcuchu dostaw.
Technologia EDI wykorzystywana
jest m.in. przez firmy z sektora
motoryzacyjnego, spożywczego
czy handlu.
– Dzięki naszej platformie możemy połączyć dowolną firmę
z każdą inną, niezależnie od jej
lokalizacji, używanych standardów
komunikacji czy systemów informatycznych. Nasza technologia
pozwoli klientom BPSC i użytkownikom Impuls EVO automatycznie
wymieniać informacje ze swoimi
partnerami i dostawcami, bez znaczenia z jakiego oprogramowania
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korzystają – przekonuje Tomasz
Kuciel, prezes Edison SA.
Dzięki rozwiązaniu Edisona,
możliwe będzie nie tylko automatyczne przesyłanie dokumentów,
ale również innych danych, np.
dotyczących stanów magazynowych, realizacji produkcji statusu
wysyłki czy prośby o uzupełnienie
stanu magazynowego.
– Dzięki integracji, a w zasadzie
standaryzacji integracji z platformą oferowaną przez Edison, nasi
klienci nie będą mieli problemów
ze zmianami wersji oprogramowania, gdyż raz stworzona integracja
będzie tak przez nas, jak i naszego
partnera utrzymywana dla każdej
nowej wersji systemu. Warto też
zaznaczyć, że integracja ta będzie
rozszerzana wraz z rozwojem potrzeb komunikacyjnych klientów.
Oznacza to możliwość budowy
ekosystemów biznesowych, dzięki
którym współpraca biznesowa będzie prostsza, a przed wszystkim,
zautomatyzowana – przekonuje
Sławomir Kuźniak z BPSC.
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CYFROWE NARZĘDZIE DLA KLIENTÓW CHEP
ÔÔCHEP, Fot. CHEP

CHEP, firma oferujące specjalistyczne rozwiązania dla łańcuchów dostaw, z satysfakcją informuje, że firmowy portal myCHEP™
spotkał się z bardzo przychylnym przyjęciem wśród klientów w Europie, jak i wśród kontrahentów CHEP na pozostałych kontynentach. Jako główną zaletę portalu dla klientów wskazywano łatwość obsługi oraz oszczędność czasu.
myCHEP™ zaprojektowano z myślą
o potrzebach klientów współpracujących
z firmą CHEP. Narzędzie umożliwia niezawodne, zrównoważone i wydajne funkcjonowanie łańcucha dostaw oraz efektywne wykorzystanie środowiska cyfrowego.
W ciągu zaledwie jednego miesiąca – lutego – europejscy klienci zrealizowali ponad milion transferów za pośrednictwem
myCHEP™.
Central Lechera Asturiana (CAPSA), czołowa firma w hiszpańskiej branży mlecznej, jest bardzo zadowolona z wyników.
Pere Joan Massó, dyrektor operacyjny
i ds. łańcucha dostaw CAPSA, potwierdza:
„Nikt nie chce marnować czasu na monitorowanie lokalizacji palet. Harmonogram
myCHEP™ zapewnia przejrzysty przegląd
stanu bieżącego oraz czynności zaplanowanych, a także sygnalizuje kwestie wymagające bliższej uwagi. Ponadto za pomocą
tego narzędzia możemy szybko podjąć
niezbędne działania: wystarczy parę kliknięć, aby zaktualizować lub anulować zamówienia, zażądać dowodów dostawy lub
wyszukać informacje o niekompletnych
transakcjach — w rezultacie oszczędzamy
mnóstwo czasu i nakładu pracy!”.

Portal myCHEP™ jest wdrażany etapami, tak aby klienci mieli czas na zebranie
i przekazanie uwag i sugestii. Obsługa
narzędzia jest bardzo prosta i umożliwia użytkownikom zarządzaniem kontem
z dowolnego miejsca, przez 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu. Obecnie niemal
20 000 klientów CHEP w Europie korzysta z portalu myCHEP™, a zakończenie
konwersji pozostałych europejskich klientów przewiduje się na połowę 2018 roku.
W najbliższych miesiącach zostaną udostępnione nowe funkcje dla klientów
CHEP, np. okno dialogowe dla partnerów
w łańcuchu dostaw, a także nowe opcje
samoobsługi, które powiększą listę zalet
tego cyfrowego rozwiązania.
Marianne Richeux, menedżer ds,
usług cyfrowych CHEP, mówi: „Klienci
są zachwyceni łatwością obsługi nowego narzędzia — wymaga ono bardzo
krótkiego szkolenia lub wręcz można
rozpocząć użytkowanie bez szkolenia.
Portal działa nie tylko na komputerach,
ale także na urządzeniach mobilnych
i tabletach, co umożliwia zdalne administrowanie w trasie. Według klientów
z Europy myCHEP™ jest preferowanym
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narzędziem w zakresie komunikacji i interakcji z firmą CHEP”.
„CHEP będzie nadal ściśle współpracować z klientami podczas opracowywania
innowacyjnych, generujących wartość dodaną rozwiązań modernizujących łańcuch
dostaw. Naszym celem jest także udostępnianie zaawansowanych, niezawodnych
aplikacji i narzędzi cyfrowych, takich jak
myCHEP™, które zapewnią sprawną i efektywną obsługę”.
Jako światowy lider poolingu zrównoważonych palet i kontenerów, obsługujący
m.in. branże artykułów konsumpcyjnych
i świeżych, sklepy detaliczne, producentów napojów oraz branżę samochodową,
firma CHEP angażuje się na rzecz promowania wydajności i zrównoważonego
profilu lokalnych i globalnych łańcuchów
dostaw. Firma CHEP długoterminowo inwestuje, tak aby nieustannie usprawniać
metody komunikacji z klientami. Dzięki
temu przepływy w łańcuchach dostaw są
bezbłędnie realizowane, a cyfrowe rozwiązania są rozwijane z myślą o obecnych
i przyszłych potrzebach użytkowników.
Więcej informacji na temat myCHEP™
można znaleźć w witrynie www.chep.com
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ROBOTYZACJA W FABRYCE CIASTEK
ÔÔKarolina Tokarz – Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PROMAG S.A., Fot. PROMAG S.A.

Firma Brześć to firma rodzinna, która od ponad 30 lat działa na rynku cukierniczym. Jej flagowym produktem jest słomka ptysiowa
wytwarzana na 100-metrowej, w pełni zautomatyzowanej linii, gdzie rola pracowników ograniczona jest do pilnowania receptury
i kontroli wyrobu gotowego. W ostatnim czasie firma zrealizowała kolejne inwestycje w robotyzację, pozwalające na zwiększenie
wydajności nie tylko linii produkcyjnej ale również zapewnienie sprawnego transportu i pakowania. Projektantem i dostawcą
systemu kompletacji, pakowania i transportu była firma PROMAG S.A. – czołowy dostawca rozwiązań intralogistycznych w Polsce.
Słomka ptysiowa z pieców piekarniczych w firmie Brześć podawana jest jednocześnie na
trzy linie pakujące. Jednak to
nie szybka obsługa wszystkich
linii przez jednego robota okazała się największym wyzwaniem dla projektantów PROMAG. Po szczegółowej analizie
danych i pomiarach hali ustalono, że cela robota wypada
w miejscu nie przekraczającym
4.1 m wysokości, przy czym
sama paleta z ładunkiem
może osiągnąć 2.5 m. Infrastruktura budynku i przebieg
instalacji elektrycznych dodatkowo ograniczały pole pracy.
Największą jednak barierą
do pokonania dla inżynierów
PROMAG był betonowy podciąg stropu umieszczony tuż
nad ramieniem robota, który
w znaczny sposób ograniczał
swobodę ruchów maszyny.
Do pracy w tych niełatwych
warunkach wytypowano robota Comau z serii Smart. To
specjalna linia robotów „półkowych” ze zwiększonym zasięgiem ramienia. Dla celów
paletyzacji zróżnicowanych
opakowań, ramię robota
wyposażono w dedykowany
chwytak pobierający jednocześnie pół warstwy wyrobów
umieszczanych za każdym
ruchem na palecie. W przypadku paletyzacji kartonów
1–2 kilogramowych, dodatkowo uzyskano zwiększenie
wydajność linii poprzez zastosowanie stackowarki – urządzenia przygotowującego do
pobrania 3 warstw kartonów.
Tym samym, poprzez jeden
ruch ramienia robota osiągnięto nawet dwunastokrotny
wzrost wydajności paletyzacji
w porównaniu do pracy ręcznej realizowanej wcześniej.
Mechaniczny, trzysekcyjny
chwytak robota wyposażony
został również w moduł pneu-

matyczny służący do aplikacji
przekładek na palecie. Przekładki pobierane są z automatycznego magazynku – podajnika mogącego pomieścić przy
jednorazowym załadunku nawet kilkaset elementów tekturowych. Obsługa tego urządzenia jest zatem sporadyczna,
w zależności od ilości aplikacji
max. do jednego razu na dobę.
Jednocześnie system stale
monitoruje stan urządzenia
i informuje operatorów o pozostałej ilości rezerwowej lub
ostatecznie braku przekładek.
W celu utrzymania maksymalnej wydajności robota i uniknięcia przestojów, PROMAG
opracował system ciągłego podawania i odbioru palet ze strefy paletyzacji. Do tego zadania
wpięto w układ wózki transportowe wyposażone w przenośniki
rolkowe. Urządzenia w sposób
automatyczny pobierają palety
z magazynków, umieszczając
je w jednym z trzech stanowisk

paletyzacji po czym po zakończeniu cyklu odprowadzają pełne palety w kierunku owijarki
Master-Pack. Gotowa do transportu paleta z wyrobem, może
zatem trafić do magazynu już
w kilka minut po skończonym
procesie produkcji.
Za ochronę systemu automatycznego transportu, paletyzacji i pakowania odpowiada
kompleksowy układ bezpieczeństwa składający się m.in.
z dedykowanych wygrodzeń,
barier świetlnych, elektrorygli,
a w przypadku robota – moduł SDM zapewniający bezpieczeństwo pracy potwierdzone
certyfikatem TUV. Dodatkowo
dla zwiększenia bezpieczeństwa w pierwszej fazie pracy
systemu, PROMAG zapewnił
firmie Brześć także asystę automatyczną a w całym trzyletnim okresie gwarancyjnym
usługę teleserwisu.
Dostarczony przez PROMAG
system trzech linii transporto-
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wych, zasilających strefę pakowania poprzez kilkupoziomową
sieć przenośników wałkowych
i taśmowych stanowi doskonały pokaz możliwości maksymalnego wykorzystania hali.
Dodatkowo kompletny system
pakowania umieszczony zaledwie na 40m2 udowadnia, iż
poprzez zastosowanie robotów
i pełną automatyzację procesów zmniejszamy niezbędną
przestrzeń pracy i poszerzamy
ją dla innych procesów. Ilość
wymaganych operatorów zajmujących się do tej pory żmudnym, ręcznym pakowaniem została ograniczona z czterech
do zaledwie jednej osoby obsługującej linię automatyczną
w czasie zmiany. Nie oznacza to
jednak utraty pracy przez operatorów lecz przeniesienie ich
do bardziej odpowiedzialnych
zadań produkcyjnych. Zwrot
całkowitych kosztów poniesionych na inwestycję szacowany
jest na 2–3 lata.

14

LO GIS T Y K A KON TRAKTOWA

Jaka przyszłość czeka polską
branżę transportową?
ÔÔBlulog, Fot. Blulog

Rodzima branża transportowa ma
za sobą świetny czas. Wynika to
z dobrej kondycji polskiego eksportu, dzięki czemu firmy transportowe sukcesywnie zwiększają
flotę i zatrudnienie. Aby jednak
zachować tempo wzrostu, przedsiębiorcy muszą zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Jakimi?
Według aktualnych danych GUS
w ciągu ostatniej dekady (2006–16)
liczba nowych zarejestrowanych
samochodów ciężarowych wzrosła niemal dwukrotnie. Jeszcze
w roku 2006 zarejestrowano 279
tys. nowych pojazdów, po czym
w 2016 odnotowano ich już 508
tys. Przybywa również nowych samochodów dostawczych – według
danych PZPM* w 2016 roku wydziały komunikacji zarejestrowały
59,8 tys., a w niedawno zakończonym 2017 – już 61 tys. pojazdów.
Świadczy to po pierwsze o rozwoju
branży, a po drugie – co równie
ważne – potwierdza, że sytuacja
ekonomiczna przedsiębiorców jest
na tyle dobra, by mogli inwestować w nową flotę.

RYNEK PRACOWNIKA
Rozwój branży wymusza nie tylko
potrzebę powiększania floty, ale też
zwiększenie zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Znalezienie osób o odpowiednich uprawnieniach, doświadczeniu, ale też
gotowych do pracy w delegacjach
to nie lada wyzwanie. Szacuje się, że
w branży transportowej jest około
100 tys. miejsc pracy do wypełnienia
od zaraz, zaś analizy Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
potwierdzają, że kierowca samo-

chodu ciężarowego to najbardziej
deficytowy zawód w kraju.

KOMISJA EUROPEJSKA
SZYKUJE REWOLUCJĘ
Z pewnością wpływ na funkcjonowanie branży transportowej
w następnych latach będzie miało
wprowadzenie przez Komisję Europejską tzw. pakietu mobilności.
Nowe przepisy mają objąć rynek
wewnętrzny, przepisy socjalne
oraz opłaty za korzystanie z infrastruktury drogowej. Oto podstawowe założenia „pakietu”:
• kierowca będzie traktowany
jako pracownik delegowany jeśli
w danym kraju spędzi więcej niż
3 dni w skali miesiąca i wówczas
powinien mieć zagwarantowane minimalne wynagrodzenie
według standardów danego
kraju. Również tzw. przewozy
kabotażowe mają zostać objęte
nowymi regulacjami;
• obowiązek rejestrowania przez
GPS faktu, że transport przekroczył granicę;
• wprowadzenie tzw. boxu, dzięki
któremu będzie można realizować płatności za korzystanie
z dróg całej Unii Europejskiej;
• walka z tzw. firmami skrzynkami pocztowymi – założonymi,
aby obejść przepisy związane
z podatkami, ubezpieczeniem
społecznym lub wynagrodzeniem. Komisja Europejska zakłada zwiększoną współpracę oraz
skuteczną wymianę informacji
pomiędzy służbami poszczególnych państw.
Szykowane zmiany mają wejść
w życie w ciągu dwóch lat. Dla pol-

skich firm transportowych oznacza
to zwiększenie wydatków, ale też
potrzebę uporządkowania wielu
kwestii formalnych.

PRODUKTY SPOŻYWCZE
WYMAGAJĄ MONITORINGU
Przewóz produktów spożywczych
staje się jednym z większych
wyzwań branży transportowej,
o czym świadczą statystyki. Według danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi wartość eksportu polskich produktów rolnych
w trzech pierwszych kwartałach
2017 roku był o 12,3% wyższa
niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Co więcej, modna
staje się żywność tzw. ekologiczna.
Firmy transportowe, aby sprostać
wymaganiom branży spożywczej,
muszą zadbać o utrzymanie produktów we właściwych warunkach.
Ręczna kontrola temperatury to
zbyt mało, przewoźnicy potrzebują rozwiązania systemowego.
Właśnie takie opracowała polsko-francuska firma Blulog.
– Nasz system jest oparty o bezprzewodową komunikację pomiędzy urządzeniami, co umożliwia
pełną automatyzację procesu pomiaru. Temperatura transportowanych produktów spożywczych
znajduje się pod stałą i ścisłą kontrolą, pomiar odbywa się bezprzewodowo za pomocą rejestratorów
o wielkości karty kredytowej, w czasie rzeczywistym – mówi Jérémy
Laurens, CEO w firmie Blulog.
Zastosowanie systemowego
monitoringu temperatury od
firmy Blulog pozwoli w różnych
konfiguracjach odczytywać dane
zdalnie z magazynu w prostej aplikacji, kontrolować dane z ekranu
smartfona kierowcy ciężarówki lub
w razie potrzeby odczytywać je za
pomocą urządzenia wyposażonego w NFC (np. smartfona). W razie
wykroczeń poza wskazane ramy,
system automatycznie poinformuje o tym SMS-em lub mailem.

tów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem
dostępności w Polsce.
Co nowe regulacje oznaczają
w praktyce? Otóż każdy przedsiębiorca transportujący wymienione
wyżej produkty będzie musiał zgłosić Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu (GIF) zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich
zbycia podmiotowi prowadzącemu
działalność poza naszym krajem.
Wejście w życie nowych regulacji
planuje się na czerwiec, zaś przedsiębiorcy w ciągu następnych 30
dni będą musieli przekazać GIF
aktualne listy środków transportu
wraz z ich numerami rejestracyjnymi, wykorzystywane w zakresie
działalności objętej zezwoleniem.
Zaniechania mogą przedsiębiorców sporo kosztować. Jeśli nie
dojdzie do przedstawienia środka transportu wraz z towarem do
wskazanego miejsca w określonym czasie, spowoduje to nałożenie na przewoźnika kary 20 tys. zł
(powinno to zabezpieczyć wykonanie obowiązku zawiadomienia
o dostarczeniu towaru). 100 tys. zł
wyniesie kara za niedostarczenie
środka transportu wraz z towarem
do wskazanego miejsca w określonym czasie.
– Wykorzystanie naszego systemu sprawia również, że w razie potrzeby przedstawiciel firmy
transportowej może pobrać potwierdzenie lokalizacji pojazdu, historię jego położenia czy potwierdzenie dostawy – dodaje Jérémy
Laurens.
DANE:
Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego na podstawie CEP
http://www.pzpm.org.pl/pl/
Rynek-motoryzacyjny/Rejestracje-samochody-osobowe-i-dostawcze/Grudzien-2017r/Tabeledot.-rejestracji-samochodowosobowych-i-dostawczych-o-DMC-

PRZEWÓZ LEKÓW POD
KONTROLĄ

3-5t-XII-2017r

Jeszcze w grudniu 2017 roku Rada
Ministrów przyjęła projekt ustawy
o zmianie ustawy o systemie monitorowania przewozu drogowego.
Co ważne, wśród nowych przepisów znalazł się rozdział dotyczący
monitorowania przewozu produk-

http://stat.gov.pl/statystyka-miedzy-
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Głównego Urzędu Statystycznego
narodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/transport-i-lacznosc/
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
Wsi
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NOWE TRENDY W SEKTORZE DIY
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, globalny operator logistyczny, przewiduje wpływ jednego z największych trendów ostatnich lat, jakim jest rozwój
branży e-commerce, na zmianę sposobu dokonywania zakupów w sektorze DIY. Wielokanałowość, postępująca cyfryzacja,
a także coraz większa rola operatorów logistycznych, to tylko niektóre z czynników towarzyszących ewolucji handlu w branży
budowlano-remontowej.
Potwierdzeniem tych trendów są m.in.
badania rynkowe dotyczące największego
rynku DIY w Europie – Niemiec. Według
firmy badawczej Klaus Peter Teipel Research & Consulting niemiecki sektor DIY
tylko z samej sprzedaży internetowej wygenerował w ubiegłym roku prawie 2,77
mld euro przychodu, czyli o 14% więcej niż
w poprzednim roku. Widoczne jest to również na przykładzie internetowych platform, jak Amazon, który posiada w swoim
portfolio około miliona artykułów z branży
DIY, czyli dziesięć razy więcej niż standardowy sklep stacjonarny.
Wzrost znaczenia e-commerce nie musi
się jednak wiązać z kresem tradycyjnych
sklepów. Wielu klientów preferuje model
mieszany – sprawdza produkty online
w celu porównania ofert, a następnie idzie
do sklepu, by „na żywo” przyjrzeć się danemu przedmiotowi i dokonać zakupu
właśnie w sklepie stacjonarnym. Zachowanie to, nazywane „channel hopping”,
stawia przed firmami poważne wyzwanie,
wymagając perfekcji w każdym z kanałów
sprzedaży – online i offline. Sprzedawcy
muszą bowiem przewidzieć, czego ocze-

kuje klient i skierować zamówienie na odpowiednie ścieżki logistyczne. Operatorzy,
tacy jak Dachser, który co roku dostarcza
ponad 4 miliony przesyłek do 18 tysięcy
europejskich sklepów DIY, towarzyszą im
w tym procesie.
Cyfryzacja jest bez wątpienia niezwykle obiecującym narzędziem w kształtowaniu procesów logistycznych, ale
ma także potencjał do wykorzystania
w samych modelach biznesowych. Firmy z sektora DIY coraz częściej przekonują się, że duża powierzchnia sklepu
z szeroką gamą produktów w ofercie nie
stanowi już wyłącznego przepisu na sukces sprzedażowy. Przykładem może być
niemiecka sieć sklepów Hornbach, która
wpadła na ciekawy pomysł – w wybranych punktach klienci na wejściu otrzymują tablet, za pomocą którego mogą
skanować zarówno produkty fizycznie
dostępne, jak i zdjęcia innych artykułów.
W ten sposób, mają natychmiastowy
wgląd do wszelkich informacji o produktach – po ich przeanalizowaniu mogą
przekierować zakupy do „koszyka”. Następnie produkty są przygotowywane

i czekają na klientów przy wyjściu albo
są dostarczane do domu we wskazanym
przez klienta terminie.
Jednak bez względu na to, gdzie dokonuje się zakupu – stacjonarnie czy online, logistyka zawsze jest częścią całego
procesu. Ostatecznie towar i tak musi
być fizycznie zmagazynowany i przetransportowany do klienta. Dlatego niezwykle
istotna jest ścisła współpraca między dostawcą a operatorem logistycznym oraz
posiadanie odpowiednich systemów służących wymianie danych. Operatorzy,
w tym Dachser, w coraz większym zakresie
dokonują standaryzacji i cyfryzacji swoich
procesów, co prowadzi do wzajemnego
oddziaływania między fizycznym przemieszczaniem towarów a inteligentnymi
systemami IT.
Era postępującej technologii oraz wiążąca się z tym nieustanna transformacja
w handlu będzie dalej wywierać znaczący
wpływ na logistykę. Dlatego Dachser stale
pracuje nad wprowadzeniem możliwie
pełnej digitalizacji procesów logistycznych
dla sprawnej obsługi wielokanałowych
zakupów.
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Rozładunek dostaw
na czas
ÔÔRedip, Fot. Log4.pl

Wietnamski ślad Dachser
ÔÔDachser, Fot. Dachser

Dachser, jeden z wiodących operatorów logistycznych, chce
wykorzystać potencjał gospodarczy Wietnamu i jego rosnącą
rolę w azjatyckim oraz globalnym handlu. Znaczący wzrost
eksportu i liczne inwestycje światowych firm – to tylko niektóre z czynników stymulujących wietnamską gospodarkę.
Podążając za tymi trendami Dachser planuje rozszerzać
działalność swoich oddziałów w Hanoi i w Ho Chi Minh City.
Wietnam jest jednym z miejsc, do których wielu producentów przeniosło swoje zakłady w poszukiwaniu niższych kosztów płac i produkcji. Dachser znalazł się w tym kraju podążając za swoimi klientami i z dwóch oddziałów – w Hanoi oraz
w Ho Chi Minh City (dawniej Sajgonie) – realizuje zamówienia
głównie dla przemysłu odzieżowego, motoryzacyjnego, ciężkiego oraz tworzyw sztucznych. Jednocześnie w Wietnamie
są obecni giganci tacy jak Samsung, Hon Hai Precision, LG
Innotek, Foxcon, Microsoft czy Intel, inwestujący znaczne
środki. W ten sposób wprowadzają kraj na zupełnie nowy
poziom rozwoju, jako centrum zaawansowanych technologii.
– Można się spodziewać, że Wietnam stanie się kluczowym
hubem dla handlu międzynarodowego. Dlatego też chcemy
znacznie rozwinąć nasze oddziały w Hanoi i Ho Chi Minh City,
a także zwiększyć oferowaną przestrzeń ładunkową. Mamy nadzieję, że wietnamski rząd rzeczywiście zrealizuje swoje plany
dotyczące rozbudowy portów i infrastruktury, ponieważ jest
to jedyna droga dla rozwoju Wietnamu – mówi Jean Cassiot,
Dyrektor Generalny Dachser Air & Sea Logistics w Wietnamie.
Dla kraju będącego producentem produktów rolnych i tanich wyrobów tekstylnych, przekształcenie gospodarki w ciągu zaledwie 30 lat w lokalizację przemysłową z potencjałem
dla rozwoju branży high-tech jest z pewnością ogromnym
osiągnięciem. Jest to spowodowane przede wszystkim
licznymi umowami handlowymi, które Wietnam podpisał
w ciągu ostatnich kilku lat, np. z Unią Europejską (EVFTA).
Ponadto, Wietnam jest także członkiem Partnerstwa Transpacyficznego (TPP). Do największych partnerów handlowych
Wietnamu należą Chiny, do których w 2016 roku eksportowano towary o łącznej wartości 22 miliardów dolarów,
a także inne kraje członkowskie ASEAN-u (Stowarzyszenie
Narodów Azji Południowo-Wschodniej) oraz Indie – już
same te państwa stanowią ogromny rynek z ponad dwoma
miliardami ludzi. Mimo tego, że w Wietnamie nie brakuje
wyzwań gospodarczych, obecne warunki sprzyjają dalszemu
wzrostowi, w których swoje szanse upatruje także Dachser.

Sieć Intermarché zdecydowała się na
wdrożenie innowacyjnego rozwiązania
w logistyce – automatycznie dostosowywanego czasu trwania okna czasowego
do wielkości zamówienia oraz rodzaju asortymentu w dostawie. Za system
i jego wdrożenie odpowiada Mercareon,
platforma Grupy Transporeon.
Zdecydowaliśmy się na wdrożenie
internetowej platformy Mercareon, by
lepiej i efektywniej zarządzać dostawami towarów do naszych magazynów.
Naszym celem było również uzyskanie
dostępu do informacji o rzeczywistych
(a nie jedynie planowanych) godzinach
dostawy i liczbie palet w dostawie do
centrum dystrybucyjnego – mówi Dariusz Kierski, dyrektor logistyki w Grupie
Muszkieterów.
Platforma Mercareon umożliwia wydajniejsze planowanie pracy zespołu i czasu
potrzebnego na rozładunek. Oprogramowanie systemu, oparte o chmurę,
przynosi korzyści wszystkim uczestnikom
procesu – dostawcom, przewoźnikom,
pracownikom operacyjnym magazynu
i sieci handlowej. Jest to szczególnie
ważne w tzw. szczytach logistycznych,
do których należy m.in. ostatni kwartał
każdego roku.
Rzeczywistość pokazuje, że samochody
dostawcze nie zawsze są całkowicie wypełnione, a realizowana dostawa w pełni
zgodna ze złożonym zamówieniem. Stąd
wśród funkcjonalności platformy, które
zostały wypracowane pod naszym kątem, są formuły automatycznego dostosowywania długości okna czasowego do
realnych parametrów dostawy – dodaje
Dariusz Kierski.
Jedna zintegrowana platforma, z której
korzystają dostawcy, przewoźnicy i sieć

handlowa, to także lepszy dostęp do
informacji. Wpływa to m.in. na szybkość
raportowania o ewentualnych odstępstwach, które mogą być spowodowane
np. warunkami atmosferycznymi czy nieprzewidzianymi sytuacjami na drodze.
W ramach współpracy poszliśmy
o krok dalej niż stałe okna czasowe, gdzie
wyznaczone są godziny dostawy i czas
na ich rozładunek. Ważnym elementem wdrożenia platformy i jej nowych
funkcjonalności było włączenie w proces
przewoźników. To oni – odbierając towar
od dostawcy – dokładnie wiedzą, ile palet
będzie przywiezionych do sieci, a także
są w stanie określić rzeczywistą godzinę
dostawy. Dzięki wiedzy uzyskanej od
przewoźników, sieć handlowa może lepiej zarządzać swoimi zasobami – mówi
Łukasz Hińcz, Business Development
Manager CEE w Mercareon. Przewoźnicy, w momencie tworzenia awizacji,
mają dostęp do informacji o czasie, jaki
jest potrzebny do rozładunku danego
transportu. Czas ten obliczany jest dynamicznie, na podstawie asortymentu
oraz rzeczywistej liczby palet w dostawie.
Przewoźnicy i dostawcy wiedzą, ile czasu
zajmie poszczególna dostawa, w efekcie
mogą skuteczniej planować kolejne zlecenia transportowe – dodaje przedstawiciel Mercareon.
Tylko do końca listopada z narzędzia
Mercareon skorzystało już 450 dostawców Intermarché i 150 przewoźników.
Kolejnym krokiem współpracy na linii
Mercareon i Intermarché będzie ponowne zmapowanie procesu awizacji, aby
jeszcze lepiej dostosować platformę do
potrzeb operacji magazynowych i szersza kooperacja z przewoźnikami. Jej celem jest eliminacja błędów w awizacji,
by w efekcie osiągnąć 100% właściwych
awizacji, co wpłynie na redukcję kosztów
każdej ze stron.
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MINIMALIZOWANIE RYZYK KLUCZEM DO
SUKCESU POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW
ÔÔJanusz Władyczak

Prowadzenie działalności eksportowej jest obarczone wieloma ryzykami m.in. związanymi z niepewnością kontrahenta, utratą
płynności finansowej w związku z przeterminowanymi należnościami, czy wahaniami kursów walut. Szczególnie podatne na
utratę płynności są małe i średnie przedsiębiorstwa, których źródła przychodów mogą być mało zdywersyfikowane, a płynność
finansowa niska. Faktoring może nie tylko poprawić płynność finansową eksportera, ale także zapewnić bezpieczeństwo wymiany
handlowej. Rynek już zauważył tę możliwość – wartość obrotu w ramach faktoringu eksportowego pełnego wyniosła w 2017
roku 22,3 mld PLN wobec 18,8 mld PLN w roku 2016, co oznacza wzrost o 18,65%1.
1 dane Polskiego Związku Faktorów

Korzyści wynikające z wykorzystania faktoringu w eksporcie są widoczne na wielu
płaszczyznach prowadzonej
działalności. Faktoring to wykup nieprzeterminowanych
należności w obrocie handlowym udokumentowany fakturą VAT. Zastosowanie tego
narzędzia znacznie przyspiesza obrót gotówki w przedsiębiorstwie uwalniając środki na
dalsze transakcje i zwiększając płynność finansową, której utrata jest jedną z głównych przyczyn ogłaszania
przez spółki upadłości. Daje
to także możliwość lepszego
konkurowania na rynku przez
oferowanie kontrahentom
dłuższych terminów płatności.
Dzięki natychmiastowemu odzyskaniu należności eksporter
unika także ryzyka związanego z wahaniami kursu walut,
co może być przyczyną utraty
zysku.
Faktoring zapewnia też
bezpieczeństwo współpracy
z zagranicznymi odbiorcami
– ponieważ istotą faktoringu
pełnego jest – oprócz finansowania – przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahentów
objętych umową faktoringu.
Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu istniejącej polisy zawartej
przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. To właśnie ubezpieczyciel weryfikuje odbiorcę,
a w przypadku niewypłacalności kontrahenta zajmuje się
jego windykacją. W obu wariantach eksporter – podpisując umowę faktoringu pełnego
– pozbywa się ryzyka braku
zapłaty przez odbiorcę za do-
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starczony towar lub wykonaną
usługę. KUKE Finance, spółka
faktoringowa KUKE, obejmuje finansowaniem należności
z rynków podwyższonego ryzyka, takich jak Rosja czy Ukraina, a także niektórych rynków
Afrykańskich czy Azjatyckich
pod warunkiem nadania przez
KUKE S.A. limitu kredytowego
na kontrahenta lub kontrahentów ze wskazanego rynku.
To co wyróżnia KUKE Finance na rynku usług finansowania wierzytelności to
umiejętność finansowania
dostaw towarów o charakte-

rze inwestycyjnym. Mowa tu
np. o dostawie maszyn, urządzeń czy środków transportu gdzie terminy płatności są
dłuższe niż w przypadku dóbr
szybko zbywalnych, a wartość
transakcji wysoka. Co istotne można go stosować także
w przypadku pojedynczych
transakcji.
Nie należy również zapominać, że faktoring może
obniżać koszty prowadzenia
działalności przez uwolnienie
przedsiębiorstwa od działalności operacyjnej polegającej na
pracochłonnych i uciążliwych
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procedurach związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności.
Liczne korzyści wynikające ze stosowania faktoringu
stawiają to narzędzie wysoko
wśród realnych sposobów na
zabezpieczenie przedsiębiorstwa – także w działalności
eksportowej. Warto pamiętać,
że odpowiedzialne minimalizowanie ryzyk prowadzonej
działalności może decydować
o sukcesie na arenie międzynarodowej i być znaczącym
elementem umożliwiającym
rozbudowę biznesu.
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