8

ELEKTRONICZNY MIESIĘCZNIK
INFORMACJI LOGISTYCZNEJ

2016
Tankowiec typu VLCC z ropą w Porcie Gdańsk

ÔÔ Źródło: Port Gdańsk Foto: Port Gdańsk

Do Bazy Paliw Płynnych Naftoport w Porcie Gdańsk, zacumował największy w historii portu tankowiec wielkości trzech boisk
piłkarskich, przywożąc na pokładzie blisko 300 tys. ton ropy naftowej z Iranu. To pierwsza tego typu operacja od momentu
zniesienia sankcji międzynarodowych w zakresie handlu ropą naftową nałożonych na Iran.
Otwarcie rynków USA i Unii Europejskiej na surowiec Iranu, mającego drugie co do wielkości złoża ropy na świecie, w praktyce
oznacza możliwość zaopatrywania się w ten surowiec także polskich rafinerii. Z takiej możliwości skorzystał Lotos podpisując
umowę na testową dostawę 2 mln baryłek ropy, która na pokładzie statku Atlantas pod koniec czerwca wyruszyła z terminalu
eksportowego Kharg znajdującego się na niewielkiej irańskiej
wyspie zlokalizowanej w północnej części Zatoki Perskiej, aby
w niespełna 2 miesiące później dotrzeć do gdańskiego portu.
Z uwagi na swoje gabaryty statek nie mógł przebyć rejsu przez
Kanał Sueski, bowiem Atlantas to tzw. statek typu VLCC (Very
Large Crude Carrier), którego szerokość sięga 60 metrów, długość 333 metrów, natomiast zanurzenie maksymalne statku wynosi aż 22,5 metra (o 2,5 metra więcej niż dopuszcza się w Kanale
Sueskim). Takie parametry jednostki nie tylko uniemożliwiały jej
przejście przez Kanał Sueski, ale również przez Cieśniny Duńskie,
w których maksymalne dopuszczalne zanurzenie statków sięga
15 metrów. Z tego też względu przed wpłynięciem do cieśnin,
na redzie duńskiego portu Frederikshavn, Atlantas został częściowo odładowany w systemie STS, aby zmniejszyć zanurzenie
jednostki i umożliwić jej wejście na Bałtyk.

REKLAMA

Dwustronna współpraca
ÔÔ Źródło: Bisnode

Bisnode Polska sp. z o.o. podpisał w czerwcu br. umowę o współpracy z ING Usługi
dla Biznesu S.A. - właścicielem otwartej
platformy zakupowej dla firm www.aleo.
com.
Umowa dotyczy udostępniania informacji gospodarczej użytkownikom platformy. W tym przede wszystkim możliwości
zamawiania online raportów handlowych
Bisnode Polska, a zarejestrowanym użytkownikom wgląd w ocenę wiarygodności
współpracy, wskaźnik moralności płatniczej, wielkość sprzedaży i zysk/stratę firmy
oraz wielkość zatrudnienia dostawców.
Zdaniem Bernarda Knapika, Business
Solutions Director w Bisnode Polska, do-

stęp do informacji gospodarczej pozwala
dostawcom platformy Aleo podejmować
lepsze decyzje biznesowe poprzez możliwość lepszego sprawdzenia kontrahentów
oraz zwiększyć swoją wiarygodność dając
wgląd innym uczestnikom w swoje dane
finansowe.
Informacje Bisnode w platformie Aleo
dostępne są dla uczestników od 21 lipca
2016 roku.
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NOWE MOŻLIWOŚCI W BALTIMORE

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser, jeden z największych globalnych operatorów logistycznych, otworzył swoje biuro w amerykańskim Baltimore. To trzecia lokalizacja Dachser w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych po Nowym Jorku i Bostonie. Do 2020 roku Dachser
planuje uruchomić w USA łącznie 25 oddziałów Air & Sea Logistics.
Nowo otwarty oddział Dachser mieści się
w pobliżu Portu Morskiego w Baltimore im.
Helen Delich Bentley - jednego z najważniejszych morskich terminali kontenerowych w USA, obsługującego ok. 10 mln ton
ładunków rocznie. Jest to jeden z dwóch
portów Wschodniego Wybrzeża mogących
przyjmować statki klasy Post Panamax. Odgrywa istotną rolę w amerykańskim przemyśle motoryzacyjnym, nazywany jest też
„bramą do Środkowego Zachodu” - regionu, w którym Dachser notuje w ostatnim
czasie bardzo duże wzrosty. Dogodne położenie nowego oddziału w pobliżu portu
w Baltimore daje Dachser szereg możliwości, m.in. dostęp do największego na
Wschodnim Wybrzeżu morskiego terminala kontenerowego, dwunastu terminali
publicznych i pięciu prywatnych.
- Rozwijając naszą działalność w USA
zdecydowaliśmy się na otwarcie oddziału
w Baltimore ze względu na bardzo duże znaczenie handlu w regionie Stanów Środkowoatlantyckich – mówi Frank Guenzerodt,
Dyrektor Generalny Dachser USA. – Baltimore jest zlokalizowane bliżej Środkowego Zachodu niż jakikolwiek inny port na
Wschodnim Wybrzeżu. Biuro w tym mieście pozwoli nam utrzymać szybkie tempo wzrostu, jakie notujemy w tej części Stanów
Zjednoczonych. Dachser USA posiada obecnie cztery oddziały na
Środkowym Zachodzie w Cincinatti, Chicago, Minneapolis i St. Louis, które wspierają nasz rozwój w tym regionie.

Dachser łączy wydajną sieć drogową w Europie z usługami
transportu powietrznego i morskiego na całym świecie, oferując klientom kompleksową obsługę logistyczną u jednego
operatora i optymalizację ich globalnych łańcuchów dostaw.
Koncentrując się niezmiennie na europejskich i azjatyckich
szlakach handlowych, Dachser USA rozszerza również działalność operatora obsługując transporty do i z Ameryki Łacińskiej.
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Modele scoringowe dla KUKE S.A.
ÔÔ Źródło: Bisnode Polska

Analitycy Bisnode Polska, metodami statystycznymi
zbudowali dla KUKE trzy modele scoringowe oceniające prawdopodobieństwo upadłości kontrahenta
w okresie jednego roku od momentu zawarcia transakcji.
Pierwszy z nich odnosi się do przedsiębiorstw
z krajów o podwyższonym ryzyku. Drugi dotyczy firm
pochodzących z krajów o wysokim stopniu rozwoju
gospodarczego. Trzeci dedykowany jest ocenie podmiotów krajowych.
Według Arkadiusza Skowronia, Dyrektora Biura Ryzyka Ubezpieczeniowego w KUKE, pozyskane modele
uzupełnią zestaw narzędzi wykorzystywanych przez
ubezpieczyciela w procesie zarządzania portfelem limitów ubezpieczeniowych. Planowane jest również ich
wykorzystanie na potrzeby taryfikacji stawek i wyliczenia wymogu kapitałowego w ramach Solvency II.
Bernard Knapik - Business Solutions Director w Bisnode Polska, wyjaśnia że modele scoringowe zbudowane
przez Bisnode zostały opracowane przy wykorzystaniu
najnowocześniejszych technik statystycznych i modelujących, a projekt został wykonany w terminie 3 miesięcy.
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CIĘŻAROWA ZMOWA CENOWA

ÔÔ Źródło: Iuridica Grafika: Iuridica

W dniu 19 lipca 2016 r. Komisja Europejska nałożyła na producentów ciężarówek – MAN, Volvo/Renault, Daimler, Iveco i DAF
rekordową karę w wysokości prawie 3 miliardów euro za zmowę cenową w zakresie ustalania cen pojazdów.
Postępowanie zakończono ugodowo, a większość z producentów, oprócz Scanii, przyznała się do winy. Kara nałożona przez
Komisję Europejską daje podstawę dla każdego przewoźnika,
który w latach 1997-2011 kupił pojazd od wymienionych wyżej
producentów, do żądania odszkodowania. Prawnicy Kancelarii
Iuridica od początku 2016 r. monitorują postępowanie prowadzone przez Komisję i przygotowują się do złożenia pozwu zbiorowego.
- Aktualnie czekamy na ujawnienie przez Komisję Europejską dalszych dokumentów, które odsłonią szczegóły dotyczące
funkcjonowania zmowy producenckiej. Wtedy będziemy mogli
dokładnie oszacować kwoty roszczeń dla poszczególnych przewoźników - mówi adw. Bartosz Majerski z krakowskiej kancelarii
Iuridica.
Istotne w sprawie pozostaje ugodowe załatwienie sprawy
przed Komisją Europejską wobec większości producentów, co
otwiera przedsiębiorcom realną możliwość dochodzenia swoich
roszczeń.
Szacuje się, że w latach 1997-2011 polscy przewoźnicy zakupili około 140-160 tysięcy ciągników. - Do tej pory zgłosiło się do
nas już ponad kilkudziesięciu przewoźników z całej Polski i liczba
ta bardzo szybko rośnie – podsumowuje mec. Majerski.
REKLAMA
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FEDEX ZWIĘKSZA AKTYWNOŚĆ NA ŚLĄSKU

ÔÔ Źródło: FedEx Foto: FedEx

Czołowy światowy gracz na rynku usług kurierskich FedEx Express, spółka zależna FedEx Corp., otworzyła nowy oddział w Chorzowie. „Zależy nam na ciągłym zwiększaniu jakości naszych usług. Wierzymy, że połączenie oddziałów FedEx w Katowicach
i Kędzierzynie-Koźlu, ich załóg, doświadczeń oraz potencjałów, pozwoli na wzrost możliwości operacyjnych i podwyższenie
standardów obsługi klientów” – mówi Mariusz Mik, Dyrektor Zarządzający FedEx Express Polska.
Nowa placówka o powierzchni 7 tys. m², z możliwością powiększenia o kolejne 3,3 tys. m², zlokalizowana jest w nowoczesnym
kompleksie logistycznym Prologis Park Chorzów. Znajduje się
ona w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 oraz w pobliżu węzła Gliwice-Sośnice, stanowiącego skrzyżowanie dwóch
największych międzynarodowych korytarzy transportowych
w Polsce. Nowa lokalizacja jest o wiele lepiej skomunikowana
pod względem infrastruktury drogowej, co usprawnia proces
dostarczania przesyłek w dowolne miejsce w kraju i na świecie.
OTWARCIE NOWEJ LOKALIZACJI W CHORZOWIE
POZWALA NA ZWIĘKSZENIE MOŻLIWOŚCI
OPERACYJNYCH
i podwyższenie standardów obsługi klientów. Rozbudowana
infrastruktura placówki umożliwia kurierom FedEx sprawniejsze
załadowywanie samochodów, co z kolei przekłada się na ich
wcześniejszy wyjazd i dostarczenie przesyłek, a w konsekwencji
– szybszą obsługę klientów. Oddział został wyposażony między
innymi w 9 ramp Line Haul, 15 stanowisk postojowych Line Haul,
a także 22 pomosty załadunkowe dla aut kurierskich oraz 32 bramy kurierskie.
Firma FedEx w swojej nowej lokalizacji uruchomiła również
sortownię, która obsługuje przesyłki z południa Polski oraz
z Wrocławia i Poznania. Uruchomienie innowacyjnego systemu

sortowania paczek, składającego się z modułów rolek z wbudowanymi wagami paczkowymi znacznie przyspiesza dostarczanie paczek do klientów w tych regionach. „Stale doskonalimy
sieć transportową oraz strukturę Operacji” - mówi Mariusz Mik,
Dyrektor Zarządzający FedEx Express Polska. „Otwarcie oddziału
w Chorzowie jest tego potwierdzeniem. Jesteśmy pewni, że pozwoli to na zwiększenie zadowolenia naszych klientów, co jest
dla nas najwyższym priorytetem” – dodaje.

DACHSER ROZWIJA SIĘ
W INDIACH I TAJLANDII

ÔÔ Źródło: Dachser

Dachser, jeden z największych operatorów logistycznych na świecie, rozwija
swoją sieć w Azji. Inwestycje w Indiach i Tajlandii są realizowane w ramach obszaru biznesowego Air & Sea Logistics odpowiedzialnego w Dachser za transport lotniczy i morski.
By sprostać wzrastającemu popytowi na przewozy lotnicze i morskie oraz usprawnić
obsługę celną klientów, Dachser zmienił lokalizację na większą we wschodniej części
Indii w okolicach Kalkuty, w centrum technologicznym w tzw. Salt Lake City. Z tego
miejsca Dachser oferuje też przesyłki do sąsiednich krajów jak Bangladesz, Bhutan
czy Nepal. Dachser jest obecny w Bengalu Zachodnim – czwartym największym stanie w Indiach, liczącym 91 mln mieszkańców – od ponad 30 lat, obsługując przede
wszystkim klientów przemysłowych. Gospodarka tego stanu bazuje głównie na firmach produkujących chemikalia i nawozy oraz naturalne produkty, jak herbata czy
juta. W sumie Dachser utrzymuje obecnie sieć 25 oddziałów w Indiach.
Dachser otworzył też swój własny oddział na lotnisku Bangkok-Suvarnabhumi
w Tajlandii w związku z realizacją usług w zakresie transportu lotniczego, obsługi procedur celnych oraz odbioru i dystrybucji przesyłek. Operator posiada obecnie trzy lokalizacje w Bangkoku i okolicach. Dachser w Tajlandii zwiększył ostatnio także swoje
biuro spedycji morskiej w porcie w Laem Chabang.
- Nieustannie inwestujemy w naszą światową sieć przewozów drogą lotniczą i morską oraz rozwijamy możliwości transportu tymi środkami w różnych lokalizacjach.
Tylko wtedy globalny wzrost Dachser dotrzyma kroku naszym ciągle wzrastającym
standardom jakościowym – wyjaśnia Thomas Reuter, dyrektor wykonawczy Air & Sea
Logistics w Dachser.
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Georg Utz w gronie najlepszych

Nowe centrum serwisowe
czerwonych palet

ÔÔ Źródło: Georg Utz Foto: Georg Utz

Firma Georg Utz, producent profesjonalnych
opakowań dla przemysłu, magazynowania
i transportu, znalazł się w gronie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce, otrzymując tytuł Gazeli Biznesu. Gazele Biznesu — to
ranking najdynamiczniej rozwijających się
małych i średnich firm, od 16 lat organizowany
przez dziennik gospodarczy Puls Biznesu. Gazelami zostają firmy, które w trzech poprzedzających latach (2013, 2014 i 2015) odnotowały
sukcesywny wzrost przychodów ze sprzedaży.
Gazela Biznesu jest dla firmy potwierdzeniem silnej pozycji na rynku i stałego rozwoju oraz uczciwej i rzetelnej postawy wobec
swoich klientów. Założenia strategii dobrych
praktyk są dla firmy podstawą działalności biznesowej. Georg Utz przekazuje swoje kompetencje, dzieli się z klientami doświadczeniem
i wspólnie z nimi tworzy rozwiązania idealnie
odpowiadające ich potrzebom.
Obecność w czołówce firm o największej
dynamice rozwoju świadczy o profesjonalnym podejściu do rynku i klientów oraz podążaniem za ich potrzebami. Firma Georg Utz,

ÔÔ Źródło: LPR Foto: LPR

swoje bogate doświadczenie z rynków rozwiniętych gospodarek zachodnich skutecznie
implementuje w obszarach które tego wymagają, stając się kompetentnym dostawcą rozwiązań w gospodarce magazynowej i logistyce. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania
dotychczasowych osiągnięć i wkładu w rozwój
rynku.
Autorem rankingu jest wywiadownia gospodarcza Coface Poland, która jest odpowiedzialna za weryfikację danych finansowych.

Przedłużony kontrakt z AkzoNobel
ÔÔ Źródło: Kuehne + Nagel Foto: Kuehne + Nagel

Firma AkzoNobel, wiodący na świecie producent farb i powłok malarskich, przedłużył umowę na obsługę logistyczną z Kuehne + Nagel
w Salzburg-Bergheim na kolejne 2 lata. Kuehne + Nagel zarządza logistyką magazynową
dla AkzoNobel od 2007 roku.
Produkty są przechowywane i przeładowywane na powierzchni ponad 6.000 m2, włączając w to specjalnie zaprojektowaną przestrzeń
dla składowania towarów niebezpiecznych,
zgodnej ze wszystkimi wytycznymi i przepisami dotyczącymi przechowywania takich substancji.

Dodatkowo, Kuehne + Nagel jest odpowiedzialna za proces obsługi, mieszania i kompletacji kolorów w zależności od wymagań
klienta. W tym sektorze, co miesiąc przeprowadza się setki zamówień mieszania kolorów.
„Kuehne + Nagel dzięki doświadczeniu
okazała się być wiarygodnym partnerem,
który jest w stanie sprostać wymaganiom
naszego biznesu. Jesteśmy przekonani, że
nasza współpraca będzie wspierać nasze ambicje rozwoju w ciągu najbliższych lat” – skomentował Stefan Kapeller, Logistics Manager
AkzoNobel Austria.
Vincent
Malhaire,
dyrektor logistyki kontraktowej Kuehne + Nagel w Austrii: „Cieszymy się z przedłużenia
pomyślnej współpracy
z AkzoNobel. Naszym
celem jest dostarczanie korzyści dla klienta
opartych na poprawie
wydajności i jakości
usług. Ponadto, nasza
siła leży w zrozumieniu potrzeb naszych
klientów, co znajduje
odzwierciedlenie w dodatkowych usługach jakie możemy zaoferować”.

W czerwcu 2016 roku został otwarty nowy
magazyn firmy LPR w Radonicach, nieopodal
Grodziska Mazowieckiego. Hala ma ponad
3000 metrów kwadratowych, oraz przylegający do niej teren o powierzchni około 1000
metrów kwadratowych. Magazyn wyposażony
jest w 8 ramp, dzięki którym uzyskano dużą
przepustowość oraz znacznie zwiększono
szybkość obsługi. Dogodna lokalizacja magazynu, tuż obok zjazdu z autostrady A2 na Grodzisk Mazowiecki oraz blisko wjazdu na teren
parku magazynowego Panattoni, dodatkowo
usprawnia przepływ czerwonych palet.
Zmiany w LPR zostały poprzedzone przygotowaniem wdrażanego w życie, dokładnego
planu inwestycyjnego, który zakłada wyposażenie magazynów w maszyny automatyzujące
procesy sortowania, naprawiania oraz malowania palet na miejscu, co bezpośrednio przekłada się na efektywność pracy.
Także w czerwcu firma LPR zmieniła siedzibę
i obecnie mieści się w Poleczki Business Park
na warszawskim Ursynowie.
“Otwarcie nowego centrum serwisowego
LPR w Radonicach oraz otwarcie nowej centrali w Warszawie, są rezultatem dynamicznego rozwoju firmy LPR w Polsce. Nowoczesne
centrum serwisowe i przestrzeń magazynowa
znajdują się w strategicznym miejscu, które
umożliwia zastosowanie najnowocześniejszych rozwiązań w sektorze poolingu palet
oraz konsekwentne przybliżanie się do klientów LPR i pozwala oferować najwyższy poziom obsługi. Ścisła współpraca pomiędzy
LPR oraz głównymi graczami w sektorze FMCG
i Sieciami Handlowymi jest czynnikiem, który
napędza rozwój branży wynajmu palet” – podsumował Tiago Costa, Country Manager firmy
LPR.
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WYNIKI UPS ZA DRUGI KWARTAŁ ROKU

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Pozytywny trend zanotowany w pierwszym kwartale roku widoczny jest również w drugim, poprawiła się też rentowność operacyjna spółki UPS, która opublikowała dane dotyczące rozwodnionego zysku na akcję za drugi kwartał 2016 r. Wyniósł on 1,43
USD i był o 6% wyższy w porównaniu z wynikiem za analogiczny okres poprzedniego roku. Zysk operacyjny w segmencie rynków międzynarodowych wzrósł o 11% do 613 mln USD, a zatem omawiany kwartał był szóstym z kolei, w którym odnotowano
dwucyfrowy wzrost.
Przychody ze sprzedaży ogółem wyniosły 14,6 mld USD, o 3,8% więcej niż w tym
samym okresie poprzedniego roku. Dynamikę wzrostu przychodów ograniczyły
zmiany wysokości opłat paliwowych oraz
kursów walutowych. Po wyeliminowaniu
wpływu różnic kursowych, wzrost przychodów ze sprzedaży ukształtował się na
poziomie 4,0%.Niższe stawki opłat paliwowych obniżyły dynamikę przychodów
o około 120 punktów bazowych.
− Inwestujemy w rozwój naszej ogólnoświatowej sieci, wdrażamy nowe technologie i zyskujemy nowe strumienie przychodów na rynkach charakteryzujących
się silną dynamiką wzrostu − powiedział
David Abney, prezes i dyrektor generalny
UPS. − Te strategiczne inwestycje w naszą zróżnicowaną działalność ponownie
wytworzyły wysoką wartość dla naszych
klientów i akcjonariuszy.
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE
W okresie sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca UPS
wygenerowała środki pieniężne z działalności operacyjnej na
poziomie 4,7 mld USD oraz wolne przepływy pieniężne (po
uwzględnieniu nakładów inwestycyjnych w wysokości 1,0 mld
USD) na poziomie 3,7 mld USD. Spółka wypłaciła dywidendę
w łącznej wysokości około 1,3 mld USD. Dywidenda na akcję
wzrosła o 6,8% w ujęciu rok do roku. Spółka dokonała także wykupu 13,3 mln akcji za kwotę ok. 1,3 mld USD.
PRZESYŁKI KRAJOWE W STANACH ZJEDNOCZONYCH
Zysk z działalności operacyjnej w segmencie przesyłek krajowych w Stanach Zjednoczonych wzrósł do 1,2 mld USD, natomiast marża operacyjna poprawiła się o 10 punktów bazowych,
do 13,7%.Poprawa efektywności, uzyskana dzięki lepszym technologiom, w połączeniu z niższym kosztem paliwa, umożliwiła

obniżenie kosztu jednostkowego o 0,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015.
Przychody ogółem wzrosły o 2,4% w stosunku do drugiego
kwartału 2015 r. i ukształtowały się na poziomie 9,0 mld USD.
Średni dzienny wolumen przesyłek wzrósł o 2,5%, przy czym
wzrost w zakresie przesyłek lotniczych Next Day Air wyniósł
5,6%, a w zakresie przesyłek lądowych – 2,4%. W omawianym
kwartale obserwowano kontynuację silnego trendu wzrostowego na rynku transakcji B2C (od sprzedawcy do konsumenta) −
tempo wzrostu na tym rynku ponad pięciokrotnie przewyższyło
tempo wzrostu na rynku dostaw dla biznesu.
Przychody w przeliczeniu na przesyłkę kształtowały się na poziomie porównywalnym z tym samym okresem roku poprzedniego. Stawki opłat paliwowych ograniczyły wzrost rentowności o ponad 100 punktów bazowych. Wzrost stawek bazowych
zrekompensował efekt zmian w ofercie produktowej i strukturze
klientów.

ID Logistics przyspiesza
ÔÔ Źródło: ID Logistics

Grupa ID Logistics, międzynarodowy lider logistyki kontraktowej,
odnotowała w drugim kwartale 2016 roku przychód w wysokości
239,4 mln EUR, osiągając wzrost 5.1% w stosunku do tego samego
okresu z roku ubiegłego. Sumując przychody z pierwszego półrocza bieżącego roku, ich kwota przekroczyła już 460 mln EUR. Grupa
ID Logistics, zdobywając nowe kontrakty we Francji i aktywnie rozwijając biznes w Belgii, w najbliższym czasie umocni też pozycję
na Półwyspie Iberyjskim, finalizując kupno spółki Logiters w Hiszpanii i Portugalii.
„ID Logistics zaksięgował szczególnie dobry wynik w pierwszej
połowie tego roku, osiągając przychód powyżej 460 mln EUR.
Grupa kontynuowała organiczny wzrost w zrównoważonym tem-

pie. Zdobyliśmy znaczącą liczbę nowych kontraktów w Europie,
w szczególności we Francji. Nadal rozwijaliśmy się w różnych krajach wschodzących, gdzie jesteśmy aktywni, pomimo ujemnych
różnic kursowych, spowodowanych przede wszystkim silną deprecjacją argentyńskiego peso, brazylijskiego reala i południowoafrykańskiego randa. Osiągnięte wyniki za pierwsze półrocze dobrze
rokują na przyszłość, a to z dwóch powodów: wypracowaliśmy
solidne przychody i jesteśmy bardzo blisko finalizacji zakupu Logiters, przed końcem lata, co zapewni nam wyjątkową pozycję strategiczną na Półwyspie Iberyjskim” skomentował Eric Hemar, CEO
i Prezes ID Logistics.
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WYNIKI PROLOGIS ZA II KW. 2016R.

ÔÔ Źródło: Prologis Foto: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości logistycznych, podsumował wyniki działalności w drugim kwartale 2016 roku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

WYNIKI OPERACYJNE
Spółka wynajęła ponad 400 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej, czyli o ponad 7 procent więcej niż
w analogicznym okresie roku ubiegłego. Rekonfiguracja łańcucha
dostaw i e-commerce w dalszym ciągu napędzają popyt.
Prologis zamknął drugi kwartał ze współczynnikiem zajętości
portfolio operacyjnego na poziomie 94,8 procent, co świadczy
o stabilizacji rynku i umacnianiu się silnej pozycji Prologis w CEE.
Na koniec kwartału portfolio operacyjne spółki wyniosło 4,35
miliona metrów kwadratowych. Po uwzględnieniu nowych inwestycji portfolio obejmowało 4,52 miliona metrów kwadratowych.

Czwarty to obiekt spekulacyjny o powierzchni 21 000 metrów kwadratowych wynajęty już w 23 procentach. Z rozpoczętymi w drugim kwartale inwestycjami spółka ma obecnie w budowie dziewięć
budynków o łącznej powierzchni 217 000 metrów kwadratowych.
Większość inwestycji powstaje w już istniejących parkach w Polsce,
zlokalizowanych na kluczowych rynkach logistycznych.

Rozpoczęte inwestycje (II kw. 2016)
Powierzchnia

Typ

Lokalizacja

34 200 m²

BTS dla Sportisimo

Prologis Park Prague-Rudna, Czechy

22 200 m²

BTS dla firmy z
branży odzieżowej

Prologis Park Stryków,
Polska

21 000 m²

Spekulacyjny –
23% wynajęty

Prologis Park Budapest-Sziget, Węgry

11 740 m²

BTS dla firmy spedycyjnej

Prologis Park Stryków,
Polska

KLUCZOWE UMOWY
Nowe umowy najmu (II kw. 2016)
Powierzchnia

Klient

Lokalizacja

Sportisimo

Prologist Park Prague-Rudna, Czechy

20 500 m²

Mall.cz

Prologis Park Prague-Jirny, Czechy

17 200 m²

Grupa Allegro

Prologis Park Błonie,
Polska

34 200 m²

„Drugi kwartał 2016 roku pokazuje, że rynek powierzchni magazynowych w Europie Środkowo-Wschodniej stabilnie się rozwija, a perspektywy napawają optymizmem.
Przedłużenia (II kw. 2016)
Rośnie popyt na powierzchnię magazynową, a co za tym
Prologis Park Budaidzie zwiększa się wskaźnik zajętości naszego portfolio,
20 800 m²
Fiege
pest-Harbor, Węgry
który w II kwartale 2016 roku wyniósł prawie 95 proc.– poPrologis Park Wrocław
wiedział Martin Polak, senior vice president i szef regio12 800 m²
Yusen Logistics
IV, Polska
nalny Prologis CEE. „Urzeczywistnia się spodziewany rozPrologis Park Wrowój e – commerce i jego wpływ na wzrost wynajmu
11 700 m²
OST SPED
cław, Polska
powierzchni magazynowej. Wśród naszych Klientów coraz
Prologis Park Nove
częściej widzimy firmy z tego sektora, co świadczy o jako11 100 m²
Raben Logistics
Mesto, Słowacja
ści i odpowiedniej lokalizacji obiektów Prologis.”
Działając aktywnie w czterech krajach w CEE z portfoROZPOCZĘTE INWESTYCJE
lio 4,3 miliona metrów kwadratowych, Prologis jest najW minionym kwartale Prologis z rozpoczął budowę czterech większym właścicielem i zarządcą obiektów logistycznych
budynków magazynowych o łącznej powierzchni ponad 123 000 w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 30 czerwca
metrów kwadratowych, z których trzy budynki to obiekty typu BTS. 2016 r.).
12 000 m²

Producent
żywności

Prologis Park Wrocław, Polska

PEKAES odnotował wzrost przychodów ze sprzedaży
ÔÔ Źródło: CargoNEWS

Grupa Kapitałowa PEKAES podsumowała wyniki finansowe za I półrocze
2016 r. W okresie tym Grupa odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 353 mln zł, czyli o 1,94% wyższe niż w analogicznym okresie roku
poprzedniego. Grupa konsekwentnie realizuje przyjętą strategię, która koncentruje się na rozwoju dystrybucji drobnicowej i przewozów intermodalnych.
Kluczowe wskaźniki:
•
•
•
•

353 mln zł przychodów ze sprzedaży, wzrost r/r o 1,94%
5,3% wskaźnik rentowności EBITDA
18,71 mln zł wyniku EBITDA, spadek r/r o 1,06%
10,91 mln zł zysku brutto, spadek o 0,6%

Wskaźnik rentowności EBITDA z działalności biznesowej Grupy PEKAES
utrzymał się na poziomie 5,3% porównywalnym w stosunku do osiągnięte-

go w pierwszym półroczu roku poprzedniego. Grupa odnotowała niewielki
spadek wyniku EBITDA oraz zysku brutto, które wyniosły odpowiednio 18,71
mln zł i 10,91 mln zł. Na obniżenie wskaźników wpłynęły rezultaty transakcji
sprzedaży nieruchomości, które zostały zrealizowane w pierwszym półroczu bieżącego roku. Transakcje te nie były związane bezpośrednio z podstawową działalnością biznesową Grupy, a są wynikiem przyjętej strategii
Grupy PEKAES, która zakłada konsekwentne wyzbywanie się nieruchomości
pozabiznesowych, przy jednoczesnym intensywnym rozwoju infrastruktury
sieci terminali drobnicowych.
W drugim kwartale 2016 r. Grupa w całości spłaciła zobowiązania wynikające z kredytu bankowego na poziomie 28,1 mln zł. Po tym fakcie, na koniec
czerwca br. Grupa nadal dysponowała 128,4 mln zł środków pieniężnych
oraz aktywów finansowych.
prawiając jednocześnie swoją efektywność, co przejawia się rekordowym
wskaźnikiem absorbcji w historii działalności DAF w Polsce.
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POLSKA SZÓSTYM RYNKIEM W EUROPIE

ÔÔ Źródło: ZPL Foto: Log4.pl

Europejski rynek leasingu na koniec 2015 roku osiągnął wartość 314,9 mld euro, przy 9,4 proc. wzroście (r/r). Polska branża
leasingowa z 16,3 proc. dynamiką znajduje się w gronie sześciu największych rynków leasingu w Europie – wskazują najnowsze
dane Leaseurope.
Leaseurope, federacja reprezentująca europejski rynek leasingu podała, że dynamika europejskiej branży leasingowej na koniec 2015 r. wyniosła 9,4% (r/r), przy łącznej wartości sfinansowanych inwestycji na poziomie 314,9 mld
euro . W ubiegłym roku większość europejskich rynków
odnotowała wysoką, dwucyfrową dynamikę dla leasingu
pojazdów osobowych. Wartość nowych umów leasingowych samochodów osobowych w 2015r. wzrosła według
danych Leaseurope o 15,9%, w porównaniu do 2014 roku,
przy nieco wolniejszym, ale nadal silnym wzroście finansowania samochodów dostawczych na poziomie 11,3%.
Dobre wyniki odnotowano także w obszarze finansowania
sprzętu IT (średnio ok. 10%), przy nieznacznym 0,5% wzroście dla finansowania maszyn i urządzeń przemysłowych.
„Polska jest jednym z sześciu najważniejszych rynków
leasingu w Europie (Wielka Brytania, Niemcy, Francja,
Włochy, Szwecja, Polska), wyróżniając się w tym gronie
16,3 proc. dynamiką . Udział polskiej branży leasingowej
w europejskim rynku leasingu wynosi obecnie 3,8 % i systematycznie wzrasta. Awans polskiej branży leasingowej
w europejskich rankingach wskazuje na wysoką popularność leasingu wśród polskich firm, głównie z sektora MŚP
oraz zaufanie, jakim firmy obdarzają branżę. Ponad 500
tys. polskich firm, w tym mikro, małych i średnich, w ten
właśnie sposób finansuje swoje inwestycje. To bardzo dobra wiadomość dla sektora leasingowego, który od 25 lat
finansuje i wspiera firmy działające na polskim rynku” – powiedział Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, członek
zarządu Leaseurope.

sowania działalności europejskich przedsiębiorców, w tym
47% przedsiębiorców wskazało leasing i zakup ratalny jako
istotny dla ich działalności. „Aż 57% polskich przedsiębiorców uczestniczących w badaniu Komisji Europejskiej
wskazało leasing i zakup ratalny jako źródła finansowania
działalności” – zauważa Mieczysław Woźniak, wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego
Leasingu, członek zarządu Leaseurope. „Nas oczywiście
najbardziej interesuje struktura finansowania inwestycji
przez przedsiębiorców, w tym przede wszystkim przez
MŚP. Zgodnie z opublikowanymi w 2015 r. wynikami badania Oxford Economics, 18,9% wartości wszystkich inwestycji MŚP w Europie finansowanych jest przy wykorzystaniu
leasingu. W Polsce wskaźnik ten jest jeszcze wyższy i wynosi ok. 30 % ” – dodaje Mieczysław Woźniak.

Wykres 2. Struktura finansowania inwestycji MŚP w Europie. Oxford Economics /Leaseurope.

Wykres 1. Wartość inwestycji sfinansowanych za pośrednictwem leasingu
w latach 2014 i 2015 (mld EUR). ZPL/Leaseurope.
FINANSOWANIE ROZWOJU FIRM
Dane Komisji Europejskiej opublikowane na koniec
2015r. przedstawiły znaczenie zewnętrznych źródeł finan-

„Aby zilustrować te dane, rosnąc średniorocznie o 12,5%,
w latach 2011 – 2015, branża leasingowa sfinansowała
inwestycje polskich firm o wartości około 190 mld PLN.
Zakładając średnioroczne tempo wzrostu rynku leasingu
w Polsce na poziomie 8% w latach 2016-2020, w okresie
najbliższych 5 lat (tj. do roku 2020) polskie firmy leasingowe sfinansują inwestycje o wartości 300 – 320 mld PLN.
To istotny wkład w rozwój i modernizację polskich firm,
a w konsekwencji wzrost PKB w naszym kraju” – podsumowuje Mieczysław Woźniak.
Dynamika finansowania inwestycji za pośrednictwem
leasingu na polskim rynku jest nadal wysoka - w I połowie
2016 r. wyniosła 17,7%, co wskazuje na wysoki optymizm
inwestycyjny wśród polskich przedsiębiorców. W całym
2016 r. branża leasingowa sfinansuje inwestycje polskich
firm, głównie mikro, małych i średnich, o wartości blisko
59 mld zł.

Bilans

8

WZROST WARTOŚCI PORTFELA MLP GROUP

ÔÔ Źródło: MLP Group Foto: MLP Group

MLP Group opublikowało skonsolidowane wyniki za I półrocze 2016 r. W tym okresie Grupa wypracowała 26,2 mln zł zysku
netto. Wartość nieruchomości inwestycyjnych w ciągu pierwszego półrocza tego roku wzrosła o 5,5% do 892 mln zł.

MLP Group, deweloper nowoczesnych powierzchni magazynowych, na koniec czerwca br. osiągnął wzrost wartości
nieruchomości inwestycyjnych do poziomu 892 mln zł. To
o 5,5% więcej niż na koniec minionego roku. „Wartość wszystkich naszych parków logistycznych zwiększyła się w ciągu
pierwszych sześciu miesięcy tego roku. To oznacza, że realizowane przez nas projekty charakteryzują się bardzo dobrą
lokalizacją i wysokim standardem, co jest doceniane przez
niezależnych ekspertów. Ze względu na różne lokalizacje
i cechy nieruchomości inwestycyjnych Grupy przyjęte przez
rzeczoznawców yield rates dla poszczególnych naszych parków logistycznych znajdują się w przedziale 7,25%-8,50%”
- podkreślił Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group
S.A. Jednocześnie wartość aktywów netto (NAV) na koniec
czerwca br. wyniosła 632,9 mln zł i była na zbliżonym poziomie względem grudnia minionego roku.
W I półroczu 2016 roku Grupa wypracowała 26,2 mln zł
zysku netto. Z kolei skonsolidowane przychody wyniosły
43,4 mln zł. W I półroczu 2016 r. Grupa prowadziła projekty
inwestycyjne o łącznej powierzchni 61,6 tys. m2. Na koniec
czerwca br. MLP Group wynajmowało łącznie 313,5 tys. m2
powierzchni komercyjnej. Łączna wielkość posiadanego
przez MLP Group banku ziemi w Polsce to 93,9 hektarów.

„W II połowie tego roku zamierzamy znacznie zwiększyć naszą aktywność w zakresie komercjalizacji parków i w najbliższym okresie
będziemy informować o kolejnych umowach, które w sposób znaczący powinny się przełożyć na zwiększenie wartości zarządzanych
przez nas aktywów. Poza rozbudową posiadanych parków wystartujemy w okolicach Wrocławia oraz Gliwic. Powinniśmy również uruchomić projekt w Łodzi oraz kolejny na Górnym Śląsku w Czeladzi”
– dodał Radosław T. Krochta.
Aktualnie w skład portfela nieruchomości MLP Group wchodzi
pięć parków logistycznych zlokalizowanych w Polsce: MLP Pruszków I, MLP Pruszków II, MLP Poznań, MLP Lublin oraz MLP Teresin.
W przygotowaniu są kolejne inwestycje w okolicach Wrocławia oraz
Gliwic. W planie jest również uruchomienie projektów w Łodzi oraz
kolejnego na Górnym Śląsku. Docelowa powierzchnia magazynowa
MLP Group sięga blisko 1 mln mkw.

REKLAMA
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DZIESIĘĆ NA DZIESIĘĆ - PODCZAS
WYBORU SYSTEMU WMS

ÔÔ Źródło: Sente Systemy Informatyczne sp. z o. o. Foto: Fotolia

Wybór systemu WMS nie jest wbrew pozorom łatwą sprawą, zwykle wiąże się to z lawiną pytań. Wątpliwości są nie tylko liczne,
ale też bardzo różnorodne: od technicznych zagadnień po kwestie organizacyjne. Aby ułatwić odnalezienie się w gąszczu wątpliwości, wybraliśmy kilka najistotniejszych pytań, które warto sobie zadać, decydując się na wprowadzenie systemu WMS we
własnym biznesie.

JAKIE KRYTERIA NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ DECYDUJĄC
SIĘ OBECNIE NA WYBÓR SYSTEMU WMS?
Dzisiaj system WMS to coś znacznie więcej niż system do
ewidencjonowania miejsc położenia towaru w magazynie,
aby łatwiej było magazynierowi go znaleźć. Niektórym firmom
proste systemy ewidencyjne wystarczą, szczególnie tym, które
zaczynają informatyzację swojego magazynu. Ale znacznie lepsze efekty osiąga się po wdrożeniu systemu, który może realnie
przejąć zarządzanie pracą magazynu. Automatyka zarządzania,
w której nie będzie odstępstw od przyjętych reguł, - przynosi realne korzyści biznesowe. Rozwiązanie, w którym kierownik magazynu może się skupić na zarządzaniu ludźmi, a nie na sterowaniu ich bieżącą pracą. Struktura systemu powinna umożliwiać
wdrożenie takiej wizji, a zespół je szykujący powinien posiadać
doświadczenie w przygotowywaniu takich rozwiązań.
Innym ważnym kryterium są narzędzia integracji, w jakie wyposażony jest system. Posiadanie gotowego rozwiązania jest nie
wystarczające. Świat elektroniczny dookoła nas bardzo szybko
się zmienia, dzisiaj ważne jest nie tyle co gotowy plugin integracyjny, co zdolność systemu do adaptacji do zmieniających się
warunków. Przez zdolność rozumiemy tutaj nie to, czy w ogó-

le technicznie jest to możliwe (bo zawsze usłyszymy, że tak),
ale koszty zmian, czasochłonność adaptacji oraz niezawodność
wdrażania zmian.
OD CZEGO UZALEŻNIONE SĄ EFEKTY WDROŻENIA
KONKRETNEGO SYSTEMU?
To nie zmienia się od lat. W mojej opinii, najważniejsze są doświadczenia i umiejętności zespołu wdrożeniowego. Owo doświadczenie powinno dotyczyć przede wszystkim osiągniętych
rezultatów biznesowych tam, gdzie dany zespół wdrażał rozwiązania. Na pewno znajomość i doświadczenie z konkretnym
systemem WMS jest przydatna. Ważne, by najpierw uświadomić
sobie swoje wymagania biznesowe względem określonego projektu, bo kupowanie systemu WMS na zasadzie “najlepszy i najtańszy” zwykle kończy się porażką. Warto wybrać taki system,
w którym zakres zmian koniecznych do przygotowania będzie
najmniejszy. A jeśli już, to by zespół realizujący dane wdrożenie
był doświadczony wykonywaniu takich modyfikacji, a nie robił
tego po raz pierwszy.

CYFRYZACJA LOGISTYKI WEWNĘTRZNEJ

ÔÔ Wojciech Podsiadły Foto: Still

Organizatorzy targów CeMAT 2016 obrali dobry kierunek , żywa reakcja wystawców i gości na hasło „Inteligentne rozwiązania
łańcucha dostaw” oraz dane płynące z rynku nie pozostawiają wątpliwości, że w najbliższych latach w europejskiej intralogistyce dominującą będzie koncepcja Przemysłu 4.0. Czy w Polsce jest miejsce na innowacyjne systemy tego typu?
Według relacji organizatorów CeMAT 2016, centralna rola zagadnień z zakresu oprogramowania i automatyzacji widoczna była
na niemal wszystkich targowych stoiskach. Wymiernym wskaźnikiem wzrostu znaczenia aplikacji oraz produktów autonomicznych dla transportu wewnętrznego było również wygospodarowanie na ich potrzeby odrębnej hali. – Inteligentne rozwiązania
IT mają fundamentalne znaczenie we współczesnej logistyce.
Są dziś najważniejszym czynnikiem i źródłem innowacji w tym
sektorze. Mobilny Internet i jego wykorzystanie w celu integracji wszystkich uczestników łańcucha dostaw tworzą nowe
możliwości i dają początek innowacyjnym modelom bizneso-

wym – twierdzi Andreas Gruchow, członek zarządu Deutsche
Messe. W związku z tym, na tegorocznej edycji wydarzenia po
raz pierwszy utworzono pawilon „Zintegrowana Logistyka”. Zaproszono do niego SAP, jedną z największych firm dostarczających oprogramowanie dla przemysłu, oraz współpracujące z nią
spółki. Globalny wzrost znaczenia systemów klasy ERP – również
w branży TSL – wydaje się więc bezdyskusyjny. Warto jednak
postawić sobie pytanie, czy również rodzime przedsiębiorstwa
uczestniczą w technologicznym marszu do realizacji idei Przemysłu 4.0.
POLSKA I ŚWIAT W BADANIACH RYNKOWYCH
Analizując skalę wykorzystywania oprogramowania klasy ERP,
można przekonać się, że polskie przedsiębiorstwa znajdują się
poniżej unijnej średniej. Według danych GUS za 2014 rok opublikowanych w raporcie „Społeczeństwo informacyjne w Polsce.
Wyniki badań statystycznych z lat 2011-2015”, stosowało je 22%
badanych firm (w 2015 – 20,9%). Przeciętna wartość dla krajów
Wspólnoty Europejskiej wynosiła natomiast 31%. - Wśród naszych klientów występują spore dysproporcje w zakresie zastosowania wspomagających zarządzanie systemów IT w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.
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TEST TABLETÓW DLA BRANŻY LOGISTYCZNEJ

ÔÔ Źródło: Panasonic Foto: Panasonic

Ponad 60 proc. pracowników branży logistycznej skarży się na
bóle nadgarstków spowodowane zbyt ciężkimi lub niewygodnymi urządzeniami do skanowania kodów kreskowych. Jak
wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Panasonic,
oczekiwaliby oni, aby urządzenia wykorzystywane do pracy
posiadały bardziej precyzyjne pióro, wyprofilowany czytnik kodów kreskowych i lepszą jakość ekranu. Aby dokładnie określić
potrzeby branży, wybrani użytkownicy przetestowali w swojej
codziennej pracy trzy konkurencyjne tablety do skanowania.
Kurierzy, pracownicy magazynów i firm dostawczych szacują, że dzienBadanie „Panasonic UK Worker and UK Manager Barcode Scanning
nie wykonują około 197 skanów i liczba ta z roku na rok rośnie o blisko Research”zostało przeprowadzone na grupie 500 pracowników branży
¼. Intensywna praca często przekłada się na urazy i kontuzje. Aż 63 logistycznej w kwietniu 2016 r. Wcześniej, w marcu br. 8 pracowników
proc. ankietowanych w ciągu ostatnich 12 miesięcy miało do czynie- przetestowało 3 konkurencyjne tablety z czytnikiem kodów kreskonia się z bólami nadgarstków lub ramion wywołanymi przeciążeniem wych, w tym Panasonic Toughpad FZ-N1. Oba badania przeprowadziła
w pracy, a ponad połowa zmaga się z zespołem RSI (ang. Repetitive firma Opinion Matters na zlecenie Panasonic.
REKLAMA
Strain Injury). W rezultacie aż 78 proc. z nich musiało
skorzystać ze zwolnienia z pracy. Średnio pracownik
z zespołem RSI musi z tego powodu wziąć 3 dni wolne
w ciągu roku, co dla pracodawcy oznacza koszt rzędu
1800 zł .
W rozwiązaniu problemów zdrowotnych pracowników mobilnych mogą pomóc najnowsze technologie, szczególnie lekkie i sprawne urządzenia do
skanowania kodów kreskowych. Jak wynika z przeSUPERELASTYCZNE
PNEUMATYCZNE
OPASKI AMORTYZUJĄCE
prowadzonego badania, pracownicy terenowi branży
logistycznej oczekują lepszej jakości urządzeń do skanowania i przyjmowania podpisów, a na pierwszym
miejscu wskazują na precyzyjne pióro. 49 proc. użytkowników uważa, że powinno być ono lepszej jakości.
Na drugim miejscu wśród przydatnych udoskonaleń
pracownicy wymienili czytnik kodów kreskowych – to
element, który poprawiłoby 36 proc. użytkowników.
Z kolei 22 proc. zależy na lepszej jakości wyświetlacza,
szczególnie by był on czytelny w ostrym słońcu.
Aby określić potrzeby użytkowników, firma Opinion Matters przeprowadziła test wśród 8 pracowników magazynów, firm kurierskich i dostawczych.
Zostali oni poproszeni o przetestowanie trzech konkurencyjnych tabletów do skanowania kodów kreskowych w swojej codziennej pracy i ocenę ich pod
kątem ergonomii i łatwości obsługi. Za najprostszy
w użytkowaniu uznali model z wyprofilowanym czytnikiem kodów kreskowych – Toughpad FZ-N1.
Niemal jednogłośnie wskazali to urządzenie jako
najprostsze rozwiązanie do skanowania. Każdy z nich
Światowy lider w projektowaniu, produkcji i dystrybucji
był przy tym w stanie operować urządzeniem jedną
opon do wózków widłowych.
ręką, a siedmiu na ośmiu pracowników było zadowoSzeroka gama wysokiej jakości opon superelastycznych, pneumatycznych, opasek
amortyzujących oraz felg do wózków widłowych i innych pojazdów transportu
lonych z czytelności, jaką zapewnia ekran w słońcu. wewnętrznego. Zapewniają one wysoką wydajność, wytrzymałość, bezpieczeństwo,
Cieszymy się, że model Panasonic okazał się najlepszy
komfort oraz wydłużony okres eksploatacji. Naszym celem jest dbanie o klienta i
osiąganie przez niego najniższych kosztów eksploatacji - LOCS.
w teście użytkowników. To dla nas bardzo ważne, że
otrzymaliśmy informację zwrotną od tych pracowników mobilnych, którym to urządzenie jest dedykowane - mówi Jan Kaempfer, General Manager for Camso Polska S.A.
Trakt Brzeski 35
Marketing w Panasonic Computer Product Solutions. ul.
05-077 Warszawa
DAWNIEJ
22 783 35 89-90
CAMOPLAST
- Pracownicy branży logistycznej to dla nas bardzo tel.
camso.co
SOLIDEAL
biuro@camso.co
ważna grupa odbiorców. Na pewno postaramy się
uwzględnić ich uwagi w naszych kolejnych produktach – dodaje Jan Kaempfer.
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KRYSTALICZNIE CZYSTA, ZDROWA WODA

ÔÔ Źródło: Kärcher Foto: Kärcher

Czołowy producent urządzeń czyszczących i specjalista do spraw czystej wody - firma Kärcher, dodała do swojej oferty właśnie
jej dystrybutory. Nowy dystrybutor WPD 100 podłącza się bezpośrednio do wodociągu. Urządzenie wytwarza 100 litrów higienicznie czystej wody na godzinę. Woda jest dostępna w wielu postaciach: schłodzona lub nie, gazowana lub gorąca na przykład
na herbatę czy inne napoje. Dystrybutor może być używany w biurach, domach spokojnej starości, szpitalach, sklepach, fabrykach, siłowniach, szkołach i budynkach użyteczności publicznej.
Wysokiej jakości woda jest potrzebna przede wszystkim w miejscach takich jak szpitale czy domy spokojnej starości. W takich
obiektach dystrybutor WPD może zostać wyposażony w układ
filtra wielostopniowego i funkcję automatycznej dezynfekcji. Dzięki higienicznym dozownikom nie ma bezpośredniego
kontaktu z otworem wylotowym. Całe urządzenie jest gładkie
I łatwe do wyczyszczenia. W supermarketach lub innych miejscach publicznych są używane dystrybutory, które wydają wodę
w dwóch wariantach: schłodzoną lub nie. Przedni panel dystrybutora można spersonalizować, tak, by odpowiadał identyfikacji
wizualnej firmy czy wystrojowi salonu. Wszystkie dystrybutory
wody WPD wyposażone są w filtr Active Pure, który poprawia
smak wody.
Filtr Hy-Protect zapewnia, że można delektować się krystalicznie czystą I smaczną wodą. Wszelkiego rodzaju bakterie i wirusy
są usuwane w procesie filtracji. Inżynierowie Kärcher opracowali specjalny system zapewnianiający higieniczne warunki we
wszystkich tych części dozownika, przez które przepływa woda.
Wszystkie przewody, moduł ogrzewania i chłodzenia oraz zawór
dozujący są dezynfekowane termicznie w regularnych odstępach czasu.

Modele WPD 100,
WPD 200 i WPD 600
mogą dozować od 20 litrów do 80 litrów zimnej
wody na godzinę. Dozownik zaprojektowany
jako urządzenie modułowe, może być indywidualnie konfigurowany
dla danego typu wody, koloru urządzenia, oferty części elektronicznych, zakresu filtracji oraz higieny możemy też wybrać czy
potrzebne nam jest urządzenie wolnostojące czy też do postawienia na blacie. Umożliwia to dostosowanie dystrybutora wody,
do różnych wymagań klientów, lokalizacji instalacji i budżetów.
Opcjonalne połączenie sieciowe umożliwia komunikację między
dozownikiem a komputerem czy smartfonem. Pozwala to operatorowi, na sprawdzenie, czy nie trzeba zmienić filtra lub butelki
z CO2 lub też czy urządzenie nie wymaga odkamieniania
Dozowniki wody marki Kärcher to urządzenia niezwykłe, które
pozwalają za jednym dotknięciem guzika na cieszenie się krystalicznie czystą, zdrową wodą.

NOWA USŁUGA ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ OPERACYJNĄ

ÔÔ Źródło: Zebra Technologies Foto: Zebra Technologies

Zebra Technologies Corporation, rozszerzyła oferty usług zarządzanych Zebra OneCare o nową usługę pozwalającą śledzić zasoby
firmy – Asset Visibility Service (AVS). Rozwiązanie, zaprojektowane z myślą o zwiększeniu wydajności komputerów mobilnych
i drukarek termicznych, zapewnia wgląd do takich informacji jak stan, stopień wykorzystania i dostępność urządzeń używanych
przez klienta, co z kolei przekłada się na wyższą produktywność i wydajność operacyjną.
AVS wykorzystuje instalowanego fabrycznie agenta w urządzeniach Zebra, który po aktywacji zapewnia organizacjom z sektorów takich jak handel detaliczny, produkcja, opieka zdrowotna
oraz transport i logistyka szybki i łatwy wgląd w zasoby bez długiego procesu konfiguracji.
Przy pomocy innowacyjnej, chmurowej platformy Asset Visibility Platform (AVP) do przetwarzania dużych zbiorów danych,
AVS zapewnia przejrzyste konsole, które pokazują stopień wykorzystania, wydajność i dostępność zasobów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania firmy. AVS wykorzystuje zaawansowaną analizę predykcyjną do dostarczania rekomendacji, dzięki
którym klienci i partnerzy mogą zmaksymalizować wydajność
operacyjną.
Jenna Stanley, wiceprezes działu usług zarządzanych i usług
wsparcia, Zebra Technologies
„Mobilne komputery i drukarki to kluczowe narzędzia dla personelu, który musi pracować wydajnie – bez względu na wielkość
firmy. Produktywność zmniejsza się, kiedy nie można określić lokalizacji urządzeń, gdy wyczerpują się ich baterie albo w przypadku gdy pracują w oparciu o przestarzałą wersję aplikacji lub
systemu operacyjnego. Usługa Asset Visibility Service dostarcza
informacji, które pozwalają aktywnie zapobiegać problemom

serwisowym,
dzięki
czemu klienci i partnerzy zyskują przewidywalność w obszarze
operacyjnym i większą
wydajność,
jednocześnie
ograniczając
koszty związane ze
zmniejszania się liczby
zasobów i wykorzystywania urządzeń zamiennych”.
Nowa, atrakcyjna kosztowo usługa, jest odpowiednia dla
klientów oraz dystrybutorów, którzy potrzebują użytecznych danych o stanie i stopniu wykorzystania urządzeń, ale mogą obyć
się bez funkcji dwukierunkowego zdalnego zarządzania, jakie
zapewniają droższe narzędzia do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). AVS uzupełni możliwości usługi PartnerConnect
i zaoferuje partnerom nowe źródła przychodów w takich dziedzinach, jak analiza dużych zbiorów danych (big data). Równocześnie rozwiązanie nie wymaga ponoszenia przez partnerów
dużych dodatkowych wydatków.
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OPTYMALNE NARZĘDZIE DO ZARZĄDZANIA FLOTĄ

ÔÔ Źródło: WDX Foto: WDX

Firma Crown, wiodący producent wózków magazynowych, zintegrowała swój flagowy system zarządzania flotą InfoLink z programem do optymalizacji kosztów FleetSTATS. Dzięki temu stworzono kompleksowe narzędzie, które dostarcza w czasie rzeczywistym szczegółowych informacji na temat wydajności floty i jednocześnie kosztach eksploatacyjnych, pozwalając firmom stale
doskonalić swoje wyniki operacyjne.
Ideą, która przyświecała powstaniu Crown Insite, było zapewnienie całościowego spojrzenia na flotę przedsiębiorstwa, umożliwiając identyfikację problemów na wczesnym
etapie, wyznaczanie realistycznych celów i podejmowanie
właściwych decyzji kosztowych na podstawie szczegółowych informacji dotyczących pojazdów magazynowych.
FLEETSTATS – PEŁEN OBRAZ WYDATKÓW NA FLOTĘ
Podczas, gdy system zarządzania flotą InfoLink wykorzystuje intuicyjny interfejs użytkownika, aby w przejrzysty
sposób dostarczyć ogromne ilości przydatnych informacji
na temat wózków widłowych i ich operatorów, FleetSTATS
udostępnia i analizuje całkowite wydatki ponoszone na ich
utrzymanie i wynajem. System wyposażono w funkcję elektronicznego monitorowania części zamiennych i możliwości
wezwania serwisu, dzięki czemu proces ten może być zarządzany jeszcze szybciej i bardziej precyzyjnie.
Dzięki przyjaznej dla użytkowników prezentacji analizowanych danych, menedżerowie mogą śledzić każdy aspekt
operacji magazynowych - od pojedynczych wózków widłowych do floty jako całości. Przykładowo system wykrywa
przyczyny dokonywanych napraw i ponadprzeciętne zużycie części zamiennych lub eksploatacyjnych. Dzięki temu
menedżerowie mogą szybko zidentyfikować potencjalne
obszary do optymalizacji, podejmować odpowiednie działania naprawcze, zmniejszyć koszty serwisowe i poprawić
ogólną wydajność floty.
INFOLINK - SPRAWDZONE ROZWIĄZANIE DO
ZARZĄDZANIA FLOTĄ
Bezprzewodowy system zarządzania flotą Infolink pomaga użytkownikom monitorować i zarządzać efektywnością
użytkowania wózków widłowych. Jego funkcjonalności

obejmują rejestrację i analizę takich informacji jak zużycie
baterii, historię uderzeń i kolizji, czas pracy poszczególnych
wózków, zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo i wiele innych.
W 2013 roku InfoLink został nagrodzony w międzynarodowym konkursie IFOY za zrewolucjonizowanie transportu
bliskiego w hurtowni Spicers w Wielkiej Brytanii, redukując
koszty konserwacji i napraw o 90%, a całkowitą wielkość
floty o 40 %. Więcej informacji na temat rozwiązań Crown:
www.wozkicrown.pl

REKLAMA
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KONIECZNE INNOWACJE W TRZECH
KLUCZOWYCH OBSZARACH LOGISTYKI

ÔÔ Źródło: UPS

W najnowszym badaniu przeprowadzonym na zlecenie UPS wskazano problemy, które napotykają sprzedawcy detaliczni podczas dostosowywania swojej działalności do potrzeb konsumentów internetowych. Ankieta UPS Pulse of the Omni-channel
Retailer pokazuje, że aby utrzymać lub zwiększyć udział w rynku sprzedaży detalicznej, który jest coraz bardziej globalny i zdominowany przez podmioty międzynarodowe, trzeba wprowadzać innowacje.
„Konsumenci korzystają z wielu różnych kanałów sprzedaży, zarówno tradycyjnych, jak i internetowych, i dobierają je według swoich potrzeb” — powiedziała Carrie
Royle, menedżer ds. marketingu w kanałach detalicznych
UPS Europe. „Używają też sieci społecznościowych do porównywania i oceny ofert”. Rozwiązania UPS pomagają
sprzedawcom rozwijać i zwiększać zadowolenie klientów
z transakcji online.
Na początku roku eksperci ds. logistyki z ponad 700
firm z sektora handlu detalicznego podzielili się swoimi
opiniami w ramach ankiety. Sprzedawcy detaliczni w Europie mają konkretne plany w zakresie inwestycji i restrukturyzacji, które mają na celu umożliwienie konkurowania
z czołowymi rywalami z branży. Ponad 30% dyrektorów
przedsiębiorstw przyznało, że boryka się z poważnymi
problemami w zakresie inwestowania w informatykę, organizacji logistyki, zrozumienia zachowań klientów i dostosowania zarządzania do sprzedaży wielokanałowej.
Dostosowując swoje łańcuchy dostaw do potrzeb tzw.
„elastycznych konsumentów”, którzy często kupują przez
Internet, sprzedawcy powinni się skupić na trzech kluczowych obszarach: sklepach tradycyjnych, przypadkach braku towaru i zwrotach zagranicznych.
LEPSZE WYKORZYSTANIE TRADYCYJNYCH SKLEPÓW
Jeśli sprzedawcy detaliczni w Europie chcą utrzymać
konkurencyjność, powinni uwzględnić fakt, że liczba klientów w sklepach tradycyjnych spada, a w internetowych
rośnie. Oznacza to, że tradycyjne sklepy detaliczne będą
musiały służyć także innym celom, np. stać się częścią sieci
magazynowej lub dystrybucyjnej.

punkty odbioru w celu zapewnienia klientom kupującym
online wygodniejszego odbioru towaru. „Przeprowadzone
badanie dotyczące handlu detalicznego potwierdza nasze
doświadczenia z elastycznymi konsumentami. Zabiegani
klienci odbierają swoje paczki w jednym z 24 tys. punktów UPS Access Point™ w Europie i Ameryce Północnej” —
dodaje Royle. „Blisko 27 milionów konsumentów na całym
świecie korzysta z UPS My Choice®, usługi online i aplikacji
mobilnej, która umożliwia zmianę terminu dostawy i miejsca odbioru zależnie od potrzeb”.
WYELIMINOWANIE PRZYPADKÓW BRAKU TOWARU
W poprzednim badaniu konsumenckim UPS 41% konsumentów w Europie stwierdziło, że w przypadku braku
danego towaru w sklepie skorzystałoby ze strony internetowej lub aplikacji konkurencji, a 20% poszłoby do tradycyjnego sklepu konkurenta. Tylko 17% powiedziało, że byliby skłonni poczekać, aż towar będzie dostępny. Ankieta
dotycząca sprzedaży wielokanałowej pokazuje, że sprzedawcy detaliczni działający online dość dobrze sobie radzą
z problemami związanymi z brakiem towaru: 68% oferuje
śledzenie i dostawę do wskazanego miejsca w momencie,
gdy produkt stanie się dostępny, a 59% śledzi zamówienie
i na bieżąco informuje klienta o dostępności. Sklepy tradycyjne pozostają jednak w tyle. Prawie połowa (45%) z nich
sugeruje klientom, by po prostu poczekali, bez zaoferowania alternatywy. UPS oferuje pełne wsparcie dla rozwoju
i wdrażania rozwiązań omnichannel w ramach strategii
logistycznych u detalistów, pozwalając im wybrać najlepsze dostępne rozwiązania, które pozwolą przekuć syutację
niedostępności towaru w możliwości sprzedaży.

ZARZĄDZANIE ZWROTAMI ZAGRANICZNYMI
Powszechnie wiadomo, że zarządzanie zwrotami to kluczowy czynnik warunkujący sukces dowolnego sprzedawcy
detalicznego, w tym działającego online. Zaufanie klienta
i integralność marki zależą od skutecznej obsługi zwrotów.
Sprzedawcy detaliczni stwierdzają, że ich największe problemy w tym obszarze dotyczą zarządzania zwrotami wadliwych towarów (64%) i przeprowadzania kontroli jakości
(50%). Z ankiety wynika również, że sprzedawcy detaliczni
potrzebują pomocy ze strony zewnętrznych firm logistycznych. Ponad 60% respondentów stwierdza, że potrzebuje
wsparcia ze strony wielu zewnętrznych firm logistycznych
w zakresie zarządzania zwrotami, a ponad 70% przyznało,
że takie wsparcie zwiększa ekonomiczność. „Zarządzanie
Prawie jedna trzecia (27%) europejskich firm detalicz- zamówieniami klientów i zwrotami z zagranicy może stanych korzysta już sklepów jako miejsca realizacji zamó- nowić wyzwanie” — powiedziała Royle. „UPS oferuje sprzewień internetowych, ale jak widać na wykresie, istnieją dawcom detalicznym szeroki zakres opcji obsługi zwrotów.
duże rozbieżności między krajami objętych badaniem.
Klienci mogą zostawić przedpłacone i oznakowane paczki
Z danych UPS wynika, że w ciągu najbliższych 12–24 ze zwracanymi produktami w jednym z 15 tys. punktów
miesięcy 31% sprzedawców detalicznych w Europie pla- UPS Access Point w Europie”.
nuje wykorzystać swoją sieć sklepów lub alternatywne
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DOMINACJA NA PLATFORMACH E-COMMERCE

ÔÔ Źródło: Gemius Foto: Gemius

Zakupy w sieci to już nie moda, już blisko połowa Polaków korzysta z wygody, jaką dają zakupy online, a konkurencja pomiędzy
poszczególnymi markami e-commerce jest coraz większa. Które z nich są najbardziej rozpoznawalne przez polskich internautów? Sprawdź w najnowszym raporcie o e-handlu w Polsce.
Według najnowszego raportu „E-commerce w Polsce 2016. Ge- prywatnych, jak i po prostu sprzedaży towarów od drobnych
mius dla e-Commerce Polska” Polacy chętnie kupują przez in- przedsiębiorców, którym bardziej opłaca się poleganie na infraternet. W rankingu rozpoznawalności serwisów zakupowych strukturze i systemie zaufania Allegro, niż budowanie własnego
w polskiej sieci niekwestionowanym liderem jest platforma e- e-sklepu. Ciekawe, czy Allegro zdecyduje się kiedyś na eksterna-commerce Allegro.pl (69 proc.). Marka ta dominuje nie tylko lizację systemu zaufania, czyli na posługiwanie się ich gwiazdkaw ogólnej kategorii zakupów online, ale też w wielu poszczegól- mi na innych serwisach internetowych – odpowiedź poznamy
nych kategoriach produktów (np. odzież czy sprzęt RTV/AGD). zapewne dopiero, gdy nowy nabywca Allegro, które jest aktualDrugi w rankingu rozpoznawalności jest serwis OLX.pl (28 proc.). nie na sprzedaż, określi swoją strategię mówi Jemielniak.
Widoczna różnica wskazań pomiędzy tymi domenami, z ogromną przewagą Allegro.pl, potwierdza silną pozycję tej marki
REKLAMA
w świadomości polskich e-konsumentów.
Dominująca pozycja Allegro absolutnie
nie dziwi. Marka ta przez wiele lat działalności wypracowała sobie bardzo solidną
pozycję, na tyle mocną by skutecznie walczyć ze światowymi liderami jak choćby
eBay’em. W przypadku tej platformy możemy nawet powiedzieć, że tak jak Google
jest synonimem wyszukiwania w sieci,
tak Allegro jest w Polsce synonimem e-commerce mówi Marek Molicki, ekspert
Gemiusa. W porównaniu do ubiegłorocz»Rozwiązania energetyczne dla
nego raportu zmiany w czołówce są nieświata w ciągłym ruchu«
wielkie z grona najbardziej rozpoznawanych e-sklepów wypadł m.in. Merlin, co
aż tak bardzo nie zaskakuje, oraz Amazon,
co już może nieco dziwić. Mimo że w tegorocznej edycji raportu lider czyli Allegro ma nieco słabszy wynik, to i tak różnica między miejscem pierwszym a drugim
jest na tyle duża, że musiałoby wydarzyć
się coś naprawdę spektakularnego, żeby
za rok sytuacja diametralnie się zmieniła.
Co pewien czas słychać również głosy, że
zagrożeniem dla Allegro może być Aliexpress. Patrząc jednak na wyniki badania
możemy zdecydowanie powiedzieć, że
są to głosy dziś zupełnie nieuzasadnione
dodaje Molicki.
Sukces Allegro.pl jest w pełni zasłużony. Chociaż serwis powstał jako klon idei
amerykańskiego eBaya, to konsekwentnie rozwijał się i budował swoją przewagę
konkurencyjną, a także własne, autorskie
rozwiązania i narzędzia ─ tłumaczy Prof.
Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego. Co prawda eBay przegrał tę
konkurencję na własne życzenie, latami
nie wchodząc na rynek polski, a następnie robiąc to w sposób amatorski. Allegro
zbudowało w międzyczasie prawdziwą,
GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
trudną do podrobienia wartość dodaną,
wśród baterii przemysłowych
którą doceniają klienci całego regionu. Co
ciekawe, Allegro skutecznie wypracowawww.exide.com
ło sobie model hybrydowy − sprzedaży
zarówno towarów z drugiej ręki od osób
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INTERNAUCI WSKAZUJĄ DHL

ÔÔ Źródło: DHL

Według raportu „E-Commerce w Polsce. Gemius dla e-Commerce Polska”, firma DHL jest najczęściej wybieranym dostawcą zakupów internetowych. Kolejny rok z rzędu Klienci docenili szeroki wachlarz możliwości odbioru paczek, jak i cieszące się ogromną
popularnością dostawy door to door, zarówno do miejsca zamieszkania, jak i pracy.
„To dla nas niezwykły zaszczyt, że już drugi rok z rzędu internauci wskazali DHL Parcel jako preferowanego dostawcę zakupów
internetowych. Przez ostatni rok stale pracowaliśmy nad naszą
ofertą, tak by była ona uszyta na miarę naszych Klientów.” – mówi
Dyrektor Zarządzający DHL Parcel, Igor Caban.
„Stale staramy się wypracowywać coraz wygodniejszy dla
Klientów sposób doręczania przesyłek, tak by był on dostosowany do ich planu dnia. Oferujemy elastyczne formy dostawy,
w tym przekierowanie paczki m.in. do jednego z 1400 Punktów
DHL Parcelshop i automatów DHL Parcelstation, a także na inny
dzień czy inny adres. Myślę, że to dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości jesteśmy często wybierani przez Klientów i mam
nadzieję, że za rok znów staniemy na podium.” – dodaje Dyrektor
ds. marketingu DHL Parcel, Anna Kania.
Celem badania Gemius było poznanie postaw, zwyczajów
i motywacji związanych z kupowaniem online. Dane zbierane
były od 7 do 14 kwietnia 2016 roku. Przeanalizowano wywiady
pochodzące od 1500 internautów w wieku 15 i więcej lat. Przyjrzano się osobom, które są klientami sklepów czy aukcji online.
Badano znajomość marek obecnych w e-handlu, a także motywację w zakresie wyboru sklepów internetowych.
Z badania wynika, że osoby robiące zakupy online, wybierają
taką formę przede wszystkim ze względu na wygodę, oszczęd-

ność czasu, pieniędzy oraz większy wybór dostępnych produktów, niż ma to miejsce w sklepach stacjonarnych. Osoby, które
zdecydowały się na zakupy przez internet posiadają wysoką
świadomość marek i serwisów e-commerce. Jednym z kluczowych czynników motywujących badanych do zakupów online
są m.in. brak konieczności jechania do sklepu oraz wiele dostępnych sposobów dostarczania zakupów.

SIEĆ SAMODZIELNEGO ODBIORU PRZESYŁEK DLA EKUPUJACYCH

ÔÔ Źródło: Poczta Polska

Klienci e-sklepów doceniają możliwość samodzielnego odbioru zakupionych towarów, swobodnie wybierając dogodny dla siebie czas i miejsce podjęcia przesyłki - wynika z badania „E-commerce w Polsce w 2016 r.” Poczta Polska oferuje największą liczbę
punktów odbioru przesyłek oraz jako jedyna firma na rynku daje możliwość sprawdzenia zawartości przed pokwitowaniem
odbioru przesyłki.
Klienci oczekują od e-sklepów coraz wyższych standardów
obsługi między inny w zakresie form dostawy zakupionych
towarów. Stosowanie dywersyfikacji dostaw to metoda często
używana przez e-sprzedawców aby zachęcić konsumentów do
zakupów. Klienci chcą mieć możliwości wyboru formy dostawy tak aby w zależności od potrzeb odebrać przesyłkę w domu
lub pracy lub w zdefiniowanym punkcie odbioru. Poczta Polska jest niekwestionowanym liderem z ponad 5 tys. punktami
odbioru - kupujący mogą wybrać dogodne miejsce odbioru
spośród ponad 4100 placówek pocztowych, ale także w prawie
1000 stacji paliw ORLEN.
– Dla eKupującego to możliwości odebrania przesyłki w wybranym miejscu, czasie i przede wszystkim przy okazji codziennych czynności: po drodze z domu czy pracy. W zakresie możliwości form dostawy przesyłki posiadamy najszerszą ofertę na
rynku - kurier/placówka pocztowa/Orlen/automat pocztowy
(pilotaż), którą stale poszerzamy – podsumowuje Rafał Pietrwalski, odpowiedzialny za eCommerce w Poczcie Polskiej.
Rozbudowana oferta Poczty Polskiej w zakresie opcji odbioru przesyłki to także duża korzyść dla eSprzedawacy który
może przygotować ofertę dostawy dopasowaną do potrzeb
klientów, co powoduje mniejszą liczbę porzuconych koszyków.

Dodatkowo dzięki współpracy z Pocztą Polską eSprzedający
otrzymuje pełną obsługę logistyczną na terenie całej Polski,
również na terenach trudno dostępnych, często nie obsługiwanych przez innych przewoźników.
NA CO EKUPUJĄCY ZWRACAJĄ NAJWIĘKSZĄ UWAGĘ?
Autorzy raportu podkreślają że możliwość obejrzenia towaru przed zakupem, obawy o bezpieczeństwo płatności czy dostawy to główne przeszkody powstrzymujące klientów przed
zakupami online. – Poczta Polska jako jedyna firma oferuje
możliwość sprawdzenia stanu zawartości przesyłki dzięki czemu klienci unikają ryzyka kupna towaru uszkodzonego czy niezgodnego z zamówieniem – mówi Rafał Pietrwalski z Poczty
Polskiej.
Usługi zwiększające pewność bezpiecznych zakupów takie
jak płatności przy odbiorze czy gwarantowany czas dostawy
często decydują finalizacji o transakcji. Raport „E-commerce
w Polsce w 2016 r.” został przygotowany na zlecenie Izby Gospodarki Elektronicznej. Pokazuje postawy, zwyczaje i motywacje związane z kupowaniem online. Badanie zrealizowano
w maju 2016 roku na grupie 1500 internautów w wieku 15
i więcej lat.
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INFORMACJA KLUCZEM DO SUKCESU OSTATNIEJ MILI

ÔÔ Źródło: ROHLIG SUUS Logistics Foto: ROHLIG SUUS Logistics

W dostawach e-commerce jednym z największych wyzwań związanych z realizacją zamówienia staje się tzw. ostatnia mila,
czyli komfort klienta B2C przy odbiorze przesyłki. Ma ona wpływ nie tylko na jakość całego procesu doręczenia ale również na
wizerunek e-sklepu.
Ostatnia mila stanowi wyzwanie dla operatorów logistycznych, bowiem rynek e-commerce rozwija się bardzo prężnie, a e-konsumenci
coraz częściej kupują w sieci już nie tylko drobne towary ale również
produkty o większych gabarytach takie jak meble ogrodowe, wyposażenie siłowni, czy sprzęt RTV/AGD, oczekując od sklepów internetowych podobnego serwisu usług, jak w przypadku przesyłek o niewielkich rozmiarach. Dostawa tak niewymiarowych produktów wiąże
się jednak z szczegółowym zaplanowaniem każdego etapu dostawy
i obejmuje bardziej złożony proces.
Klienci sklepów internetowych, zwracają ponadto szczególną uwagę na wysoką jakość całego procesu realizacji zamówienia. Oprócz
ceny produktu, czasu i kosztu dostawy, nadzwyczaj ważna jest dla
nich estetyka samej przesyłki, zadeklarowany termin jej doręczenia,
kompletność paczki oraz zachowanie kierowcy. Zgodnie z danymi
agencji badawczej PMR, dotyczącymi problemów konsumentów,
występujących przy zakupach w Internecie, aż 55% respondentów
znalazło się w sytuacji, w której nie byli zadowoleni z dokonanych e-zakupów. Na uwagę zasługuje również fakt, że 40% klientów wskazało czas dostawy jako dłuższy niż w umowie, a 22% że otrzymana
przesyłka była uszkodzona. Są to jedne z najczęściej wymienianych
w badaniu trudności, z jakimi spotykają się kupujący w Internecie, a za
które odpowiedzialny jest operator logistyczny.
Chcąc zatem budować lojalność klientów oraz kreować swój wizerunek, sklepy internetowe dbają o pozytywne doświadczenia e-konsumentów na każdym etapie realizacji zamówienia - od momentu
zakupu towaru, po jego odbiór, wykorzystując tzw. ,,customer experience’’. Rolą firmy logistycznej jest więc nie tylko dostawa zapewniająca maksymalną elastyczność w doborze optymalnego miejsca i czasu
doręczenia ale również wysoka dbałość o szereg pozostałych czynni-

ków, które wpływają
na korzystny odbiór
sklepu internetowego przez klientów.
Zwłaszcza, że wraz
z rozwojem rynku
e-commerce, kupujący coraz częściej
oczekują od e-sklepów także serwisów
dodatkowych, obejmujących m.in. wniesienie zakupionego towaru, jego rozpakowanie
czy dostawę w godzinach niestandardowych. W odpowiedzi na wciąż
rosnące potrzeby e-klientów ROHLIG SUUS Logistics wprowadził do
swojej oferty bogatą paletę usług takich jak ,,white gloves’’ - pakowanie przesyłek ze szczególną starannością czy awizacja, dzięki której
klient otrzymuje mailowo i telefonicznie powiadomienie o nadchodzącej przesyłce, tuż po jej załadowaniu na samochód dostawczy.
Operator wysyła także do odbiorców smsowe komunikaty dotyczące dostawy. Pierwszą wiadomość klient otrzymuje w momencie
przygotowania towaru do wysyłki, a kolejną przed jego planowanym doręczeniem. Zawiera ona informacje dotyczące wagi przesyłki oraz powiadomienie o zamówionej (lub nie) usłudze wniesienia
zakupionego towaru. Niewątpliwą zaletą oferowanego serwisu
jest czytelna komunikacja między kierowcą a finalnym klientem,
w zakresie usługi wniesienia, bowiem komfort dostawy w problemie
ostatniej mili jest kwestią rzetelnej informacji, przekazanej odbiorcy
w odpowiednim czasie.

Sprostać wyzwaniom logistycznym
ÔÔ Źródło: CargoNEWS

Dla operatorów logistycznych lipiec był szczególnym miesiącem, dwa wydarzenia,
które w Polsce się odbywały, skutecznie utrudniały swobodny przepływ towarów.
PEKAES, czołowa grupa logistyczna, podsumował działania operacyjne w okresie
Światowych Dni Młodzieży. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu operacji logistycznych do obsługi Klientów w czasie trwania tego ważnego wydarzenia, Spółka
sprawnie zrealizowała dystrybucję towarów na obszarze objętym ograniczeniami
dla ruchu samochodów ciężarowych.
Światowe Dni Młodzieży okazały się sporym wyzwaniem dla operatorów logistycznych. Niektóre firmy postanowiły w tym okresie całkowicie zawiesić dostawy
i odbiory przesyłek w rejonie objętym ograniczeniami, a inne – jak PEKAES, zdecydowały się podjąć wyzwanie logistyczne i z dbałością o każdy szczegół rozpisać
poszczególne fazy przygotowań do godziny „0”. Kluczową rolę w całym procesie
odegrała komunikacja.
WYZWANIE DLA FIRM
Podczas Światowych Dni Młodzieży przez kilka dni obowiązywały znaczne ograniczenia w ruchu, a duża część dróg dojazdowych w aglomeracji krakowskiej i czasowo w regionie została wyłączona z użytkowania. Przed operatorami stanęło więc
ogromne wyzwanie realizacji dystrybucji na obszarze objętym utrudnieniami. Autostrada A4 była ograniczona tylko do jednego pasa ruchu w każdą stronę, a część
dróg dojazdowych została zamknięta i przeznaczona na parkingi dla autokarów.
Ruch samochodów z zaopatrzeniem odbywał się wyłącznie w godzinach nocnych.
To tylko niektóre z ograniczeń, z którymi musiała się zmierzyć Spółka.

– W trakcie ŚDM non stop śledziliśmy komunikaty ZIKiT, władz i organizacji zaangażowanych w organizację wydarzenia. Wszystko po to, aby w porę reagować
i dynamicznie modyfikować pracę w naszej sieci logistycznej oraz informować
Klientów o bieżącej sytuacji. Podjęte działania pozwoliły zachować płynność dostaw
i odbiorów przesyłek. W mojej ocenie PEKAES w tym niezwykle wymagającym dla
każdego operatora logistycznego tygodniu, oferował Klientom dobry serwis. Przesyłki adresowane do odbiorców z rejonu, który był objęty ograniczeniami w ruchu
dla samochodów ciężarowych w dominującej większości dostarczyliśmy w systemie 24 godzin. Jestem przekonany, że przyczyniliśmy się do budowania przewagi
konkurencyjnej naszych Klientów, gdyż ich towary znalazły się po prostu na półkach
– powiedział Jerzy Markow, Dyrektor Operacyjny PEKAES.
– Papyrus realizował dostawy do Klientów z obszaru objętego ograniczeniami
podczas ŚDM. Trzeba przyznać, że część naszych odbiorców zmieniła godziny pracy
lub też zawiesiła działalność w tym okresie. Jednak wielu z nich oczekiwało regularnych dostaw towaru. Nasz partner – PEKAES – bardzo dobrze przygotował się
operacyjnie do tego wydarzenia. Dzięki dobrej współpracy mogliśmy zapewnić naszych Klientów, że będziemy realizować dostawy, co zostało przez nich docenione.
Chciałabym dodać i podkreślić, że w całym procesie kluczową rolę odegrała sprawna
komunikacja pomiędzy naszą firmą a PEKAES. Spółka od samego początku, aż do
zakończenia ŚDM przekazywała nam informacje o bieżącej sytuacji, dzięki czemu
mogliśmy proaktywnie informować naszych Klientów – powiedziała Agnieszka
Woźniak, Dyrektor Logistyki Papyrus.
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ROZPĘDZONY RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH

ÔÔ Red. Logistics Foto: Log4.pl

Hossa na rynku nieruchomości komercyjnych trwa, w pierwszym półroczu firmy deweloperskie wynajęły 1 312 000 mkw. powierzchni magazynowej. Pobity został kolejny rekord, który zwiastuje najlepszy wynik w ilości wynajętej powierzchni magazynowej w dotychczasowej historii na tym rynku. W budowie jest blisko 750 tys. metrów kwadratowych powierzchni, w tym 51%
to magazyny budowane na zasadach spekulacyjnych.
Na konferencji prasowej firma doradcza JLL podsumowała I półrocze 2016 r. na rynku nieruchomości magazynowo - przemysłowych w Polsce oraz przedstawiła
kierunki rozwoju sektora na najbliższe miesiące. Zapowiadając bardzo udany rok na tym rynku, w którym de weloperzy zanotują najlepsze z dotychczasowych wyników, a wskaźnik pustostanu jest najniższy w historii.
Tomasz Olszewski, Dyrektor Działu Powierzchni
Magazynowo – Przemysłowych w Europie Środkowo
– Wschodniej, JLL, relacjonując sytuację na rynku nie ruchomości komercyjnych stwierdził „Bardzo dobra
passa na rynku nieruchomości magazynowo – przemysłowych w Polsce trwa. W I półroczu 2016 firmy podpisały umowy najmu na 1 312 000 mkw., co jest najlepszym wynikiem w historii. Deweloperzy oceniają
pozytywnie perspektywy dalszego rozwoju tego sekInne regiony, jak Kraków, Trójmiasto, Toruń, Bydgoszcz, Szczecin, Podkarpacie, Toruń, Opole i Lublin
stopniowo zyskują na atrakcyjności, za sprawą zmie niającej się infrastruktury komunikacyjnej, która ma
bezpośredni wpływ na ich rozwój. Pomimo tego, że
w I półroczu widoczny jest nieco mniejszy popyt na
powierzchnię magazynową niż w analogicznym okresie
roku poprzedniego, to w ostatnim okresie podpisano
duże umowy najmu w Bydgoszczy dla sieci Carrefour(38 200) i Kaufland(45 000), co potwierdza zaintere sowanie tymi regionami.

tora - na koniec I półrocza w budowie było 742 000
mkw., z czego 51% na zasadach spekulacyjnych, czyli bez wiążących umów najmu. Bardzo wysoki popyt
przyczynił się również do najniższego w historii rynku
nowoczesnych nieruchomości magazynowo - przemysłowych poziomu pustostanów – wolnych jest jedynie
6,1% krajowych zasobów ”.
POPYT Z ALEŻNY REGIONALNIE
Popyt w pierwszych sześciu miesiącach 2016 r. osiągnął rekordową wartość 1 312 000 mkw. powierzchni,
z czego w okolicach Warszawy wynajęto 346 000 mkw.,
okolicach Poznania 223 000 mkw. i Wrocławia wynajęto
181 000 mkw.. W trzech lokalizacjach wynajęto połowę powierzchni magazynowej, pierwszego półrocza,
to potwierdza dominacje tych regionów w dziedzinie
koncentracji projektów logistycznych, które wybierają
najlepsze warunki do rozwoju i obsługi klientów. Re giony te posiadają niewątpliwie te atuty stąd taki stan
rzeczy.

GŁÓWNI NA JEMC Y
Dynamicznie rozwijająca się branża e -commerce, ma
wpływ na rozwój usług logistyki kontraktowej, operatorzy logistyczni i firmy kurierskie, staja się natural-

nym partnerem w dostawach zamówionych produktów.
Transakcje i zamówienia realizowane w internecie,
skutkują fizyczną dostawą towaru pod wskazane adre sy, który składowany jest w magazynach. Operatorzy
logistyczni obsługując sklepy internetowe poszukują
nowych lokalizacji dla realizacji dostaw w jak najkrótszym czasie, wynajmując nowe powierzchnie pod kontrakty.
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWEGO
PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

ÔÔ Ilona Świderska-Ćwik, Radca Prawny, KPRF Law Office Foto: KPRF Law Office

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956
r., ratyfikowana przez Polskę w 1962 r. (Dz.U.1962.49.238, dalej jako: „Konwencja” lub „CMR”) reguluje kwestię odpowiedzialności przewoźnika za całkowite lub częściowe zaginięcie towaru oraz jego uszkodzenie, w czasie pomiędzy przyjęciem ładunku
a jego wydaniem. Zaznaczyć należy, iż CMR reguluje odpowiedzialność cywilną przewoźnika w transporcie międzynarodowym
(jako że jest wielostronną konwencją międzynarodową o zasięgu ponadkontynentalnym) , natomiast w transporcie krajowym
powyższą odpowiedzialność reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2015.915).
Podkreślić należy, iż przepisy Konwencji stosuje się tylko wówcym z winy przewoźnika,
czas, gdy między stronami została zawarta ważna umowa prze•
wadą własną towaru,
wozu. Ocena, czy doszło do zawarcia takiej umowy, powinna
•
okolicznościami, których przewoźnik nie mógł uniknąć
być dokonywana według właściwego prawa krajowego, znaji których następstwom nie mógł zapobiec.
dującego zastosowanie w danej sprawie. Jeżeli międzynarodowy przewóz towaru został wykonany pomimo braku ważnej
Jednakże, przewoźnik nie może powoływać się, celem uwolumowy między stronami, Konwencja nie znajdzie zastosowa- nienia się od odpowiedzialności ani na wady pojazdu, którym
nia.
się posługuje dla wykonania przewozu, ani na winę osoby lub
pracowników osoby, u której pojazd wynajął.
Ponadto, CMR, zgodnie z art. 1 ust. 4, nie stosuje się także do:
•
do przewozu wykonywanych na podstawie międzynaroPonadto, przewoźnik, na mocy art. 17 ust. 4 Konwencji, jest
dowych konwencji pocztowych;
zwolniony od swej odpowiedzialności, jeżeli zaginięcie lub
•
do przewozu zwłok;
uszkodzenie towaru, powstało ze szczególnego niebezpieczeń•
do przewozów rzeczy przesiedlenia.
stwa wynikającego z jednej lub kilku następujących przyczyn:
a) użycie pojazdów otwartych i nie przykrytych opończą, jeZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI
żeli to użycie było wyraźnie uzgodnione i zaznaczone w liście
Przewoźnik, dokonujący międzynarodowego transportu, przewozowym;
zgodnie z art. 17 CMR, odpowiada za:
b) brak lub wadliwe opakowanie, jeżeli towary, ze względu
•
całkowite lub częściowe zaginięcie towaru lub za jego na swe naturalne właściwości, w razie braku lub wadliwego
uszkodzenie, które nastąpi w czasie między przyjęciem opakowania, narażone są na zaginięcie lub uszkodzenie;
towaru a jego wydaniem, opóźnienie dostawy.
c) manipulowanie, ładowanie, rozmieszczenie lub wyładowanie towaru przez nadawcę lub przez odbiorcę albo przez
Z opóźnieniem terminu dostawy, według Konwencji, mamy osoby działające na rachunek nadawcy lub odbiorcy;
do czynienia wtedy, kiedy towar nie został dostarczony w umód) naturalne właściwości niektórych towarów, mogące powionym terminie lub, o ile nie umówiono terminu, jeżeli fak- wodować całkowite lub częściowe ich zaginięcie albo uszkotyczny czas trwania przewozu, uwzględniając okoliczności, dzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, samoistne wea zwłaszcza przy przesyłkach drobnych czas niezbędny dla wnętrzne zepsucie, wyschnięcie, wyciek, normalny ubytek lub
skompletowania pełnego ładunku w normalnych warunkach działanie robactwa i gryzoni;
przekracza czas, jaki słusznie można przyznać starannym przee) niedostateczność lub wadliwość cech lub numerów na
woźnikom (art. 19 CMR).
sztukach przesyłki;
Natomiast o zaginięciu towaru można mówić wówczas, gdy
f ) przewóz żywych zwierząt.
po upływie terminu przewozu przewoźnik nie może wydać
ostatniej mili jest kwestią rzetelnej informacji, przekazanej
w miejscu przeznaczenia lub postawić do dyspozycji odbior- odbiorcy w odpowiednim czasie.
cy żadnego elementu z przyjętej do przewozu przesyłki, a niemożliwość ta wynika z ustania fizycznego władztwa nad towaO autorze: radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa Unirem. Wedle art. 20 ust. 1 Konwencji osoba uprawniona może, wersytetu w Białymstoku.
bez dalszych dowodów, uważać towar za zaginiony, jeżeli nie
Specjalizuje się w prowadzeniu postepowań sadowych i arbizostał on wydany w ciągu trzydziestu dni po upływie umówio- trażowych, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz polunego terminu, a jeżeli terminu nie umówiono, w ciągu sześć- bownego rozwiązywania sporów. W KPRF Law Office odpowiedziesięciu dni po przyjęciu towaru przez przewoźnika.
dzialna za obsługę Klientów z zagadnień prawa procesowego,
Ponadto, na podstawie art. 2 Konwencji przewoźnik odpo- obsługi korporacyjnej i prawa podatkowego, a także likwidacją
wiada, jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czyn- skomplikowanych roszczeń o odszkodowania majątkowe.
ności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych
Doświadczenie zdobywała pracując na stanowisku Inspektora
osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania prze- Urzędu Skarbowego oraz w jednej z czołowych polskich kancelarii
wozu, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu odszkodowawczych.
swych funkcji.
1
Ambrożuk Dorota, Konwencja o umowie międzynarodowego
przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz, LEX, 2015.
ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI
2
Ambrożuk Dorota, Konwencja o umowie międzynarodowego
Przewoźnik jest zwolniony od tej odpowiedzialności, jeżeli
zaginięcie, uszkodzenie lub opóźnienie spowodowane zostało: przewozu drogowego towarów (CMR). Komentarz, LEX, 2015.
•
winą osoby uprawnionej, jej zleceniem, nie wynikają-
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PROGRAMY STAŻOWE W BRANŻY TSL

ÔÔ Katarzyna Bochenkiewicz, Konsultantka Page Personnel Customer Service & Logistics Foto: Page Personnel Customer Service & Logistics

Sektor TSL to bardzo dynamiczne środowisko biznesowe, w któr ym konieczne jest podejmowanie szybkich decyzji, wysokie umiejętności komunikacyjne, w tym współpracy z innymi, a także odporność na
stres. Programy stażowe w tej branży to bez wątpienia szansa dla młodych ludzi do kontaktu z realnymi sytuacjami biznesowymi i skonfrontowania wcześniej nabytej wiedzy teoretycznej z konkretnymi
wyzwaniami. Dają one możliwość zatrudnienia w renomowanych firmach oraz nawiązania bezcennych
kontaktów.
O perspektywach po odbyciu stażu decyduje kombinacja kompetencji miękkich i twardych. Do tych ostatnich
zaliczymy m.in. bardzo dobrą znajomość języków obcych
(najchętniej język angielski plus jeden dodatkowy – niemiecki, rosyjski, francuski lub hiszpański) i programu Excel
oraz zdolności analityczne. Umiejętności te, obok kompetencji miękkich, decydują czy stażysta otrzyma propozycję pracy i poradzi sobie z zadaniami po ukończeniu stażu.
CO PO STAŻU?
Młode osoby po odbyciu stażu mogą najczęściej znaleźć pracę na stanowiskach asystenckich np. asystenta ds.
transportu, logistyki czy spedycji międzynarodowej i liczyć na wynagrodzenia wahające się od 1 850 zł do 4 500
zł brutto w zależności od zakresu obowiązków, lokalizacji oraz wielkości firmy. Warto jednak podkreślić, że sam
fakt odbycia stażu nie gwarantuje lepszego wynagrodzenia w przyszłości, gdyż dla pracodawców liczy się przede
wszystkim wiedza i umiejętności zdobyte podczas takiego programu. Nasi klienci z branży TSL zwracają uwagę
na różnorodność wykonywanych obowiązków, zaangażowanie, otwartość, komunikatywność, gotowość do zmian,
elastyczność i proaktywną postawę podczas stażu. Chcą
też poznać przykłady konkretnych zrealizowanych zadań
i wdrożonych projektów.
CZY WARTO?
Z perspektywy rekrutera w branży TSL, programy stażowe w CV młodego kandydata mają duże znaczenie, gdyż
rozpoznawalne marki wpływają na jego postrzeganie
w oczach osoby rekrutującej – świadczą m.in. o proaktywnej postawie. Możemy zakładać, że podczas programu
stażowego kandydat nabył umiejętność pracy w złożonych strukturach, pracował nad swoimi umiejętnościami
komunikacyjnymi oraz pozyskał ogólną świadomość biznesową.
KIERUNKI ROZWOJU PROGRAMÓW STAŻOWYCH
Z roku na rok notujemy coraz więcej ofert praktyk oraz
programów stażowych skierowanych do studentów. Wzrasta też zainteresowanie firm z branży TSL współpracą
z biurami karier działającymi na uczelniach, które przygotowują studentów do wejścia na rynek pracy. Prowadzą one szkolenia i warsztaty rozwijające twarde i miękkie
umiejętności cenione na rynku. Sądzę, że programy stażowe w sektorze TSL, podobnie jak w innych branżach, będą
zmierzały w kierunku powierzania stażystom samodzielnych, ambitnych projektów. Tego typu podejście zapewni
zarówno stażystom, jak i firmie możliwość lepszej oceny
i wzajemnego dopasowania.
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