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W dniach 9-12.06.2015 r. podczas Salonu Bezpieczeństwa Pracy w Przemyśle, Poznań, w hali n 4, odbędzie się II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Techniki Magazynowej.
To cykliczna impreza poświęcona bezpieczeństwu pracy w magazynie, kolejne
wydanie tego interesującego wydarzenia,
poświęcone będzie problematyce bezpieczeństwa ludzi i towarów w magazynach
buforowych, narzędziowych, części zamiennych i akcesoriów. Wiele różniących
się między sobą magazynów o odmiennych funkcjach i rodzajach składowanych
towarów, a jakby problemy takie same
chociaż nie do końca tożsame.
II FORUM BEZPIECZEŃSTWA W MAGAZYNIE poruszy problemy bezpieczeństwa
pracy i wykorzystania nowoczesnych
narzędzi do poprawy warunków pracy,
tworzenia właściwego klimatu oraz efektywnego wykorzystania dostępnych rozwiązań. Przyjęta w pierwszym forum koncepcja tematyczna będzie kontynuowana,
każdego dnia trwania targów prezentowana będzie inna problematyka związana

z bezpieczeństwem pracy w magazynie,
eksperci przedstawią najlepsze rozwiązania stosowane w omawianych rodzajach
magazynów.

Przełamanie monopolu korzystne dla rynku usług pocztowych

Połączenie prawne DPD
Polska i Siódemka SA
ÔÔŹródło: DPD Polska

30 kwietnia 2015 r. nastąpiło połączenie prawne spółek Siódemka S.A. oraz DPD Polska Sp.
z o.o. Integracja została przeprowadzona na
mocy zgody UOKiK wydanej 1 października
2014 r. Zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 Kodeksu
spółek handlowych, nastąpiło przeniesienie całego majątku Siódemki S.A. na spółkę DPD Polska sp. z o.o. jako spółki przejmującej. Z chwilą
wpisu połączenia do rejestru, DPD Polska sp.
z o.o., wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki
spółki przejmowanej i jest następcą prawnym
i kontynuatorem działalności, praw i zobowiązań Siódemki. Wszelkie umowy zawarte przez
Siódemka S.A. pozostają w mocy, a ich stroną
staje się DPD Polska sp. z o.o.
Znakiem towarowym używanym od 1 maja
2015 jest DPD, jednak z uwagi na trwające procesy operacyjne związane z połączeniem, znak
towarowy Siódemka będzie jeszcze przez jakiś
czas funkcjonował w obrocie gospodarczym.
Przy tej okazji pragniemy podziękować
wszystkim dotychczasowym Klientom Siódemki i zapewnić, że zrobimy wszystko, aby
zapewnić jakość usług w ramach DPD Polska
na jak najwyższym poziomie.
REKLAMA

ÔÔ Źródło: Integer.pl Wykres: Integer.pls

Według badania przeprowadzonego przez MillwardBrown, aż 59% Polaków twierdzi, że otwarcie rynku dla
prywatnych operatorów pocztowych – jako alternatywy
dla Poczty Polskiej – pozytywnie wpłynęło na kondycję
branży . Odsetek ten jest jeszcze wyższy w grupie osób,
znających firmę InPost, w której wynosi aż 73%.
„Przepisy regulujące działalność pocztową w Polsce stanowiły olbrzymią barierę dla rozwoju prywatnych operatorów. Dopiero powolna liberalizacja rynku
pocztowego, rozpoczęta w 2013 roku, przyczynia się korzystnie do wzrostu konkurencyjności usług
– zarówno w zakresie ceny, jak i jakości. Największym wygranym tej sytuacji są wszyscy Polacy, którzy
są mniej narażeni na dyktat rosnących cen przesyłek i mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań,
stosowanych w Europie Zachodniej. Umacnianie zdrowej konkurencji na rynku pocztowym powinno
być priorytetem dla rządu i instytucji nadzorujących rynek pocztowy” – mówi Rafał Brzoska, prezes
Grupy Integer.pl, właściciela spółki InPost, największego prywatnego operatora pocztowego Polsce,
świadczącego swoje usługi na terytorium całego kraju.
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POSTNL WSPÓLNIE Z INPOST WPROWADZA
PACZKOMATY® W HOLANDII

ÔÔ Źródło: InPost Foto: InPost

InPost – globalny lider w obszarze automatyzacji dostaw dla
e-commerce i właściciel największej na świecie sieci Paczkomatów® – zawarł kolejną umowę z narodowym operatorem
pocztowym w Europie – holenderskim PostNL. Sieć Paczkomatów® w Holandii będzie działać pod marką Pakketautomaten, a pierwsze terminale stanęły na stacjach kolejowych
w Amsterdamie, Hadze, Utrechcie, Bredzie, Eindhoven, Leiden,
Almere oraz na międzynarodowym lotnisku Schiphol pod Amsterdamem. Paczkomaty® w Holandii należą do InPost, zaś
umowa z PostNL obejmuje wynajem maszyn na wyłączność.
aseurope, organizacja reprezentująca interesy europejskiej
branży leasingowej, podała wstępne wyniki za 2014r. Wartość
nowej produkcji wzrosła o 8,4 proc. osiągając tempo wzrostu porównywalne z rekordowymi wynikami z 2007r. Polska
utrzymuje wysoką 21,3 proc. dynamikę.
Instalację Paczkomatów® poprzedził specjalny program pilotażowy przeprowadzony w miejscowości Almere. Zebrane przez
PostNL dane pokazały, że aż 89% użytkowników, którzy skorzystali z urządzenia, było bardzo zadowolonych z usługi, a 95%
planuje skorzystać z niej w przyszłości.
„Rozwój rynku e-commerce to ogromna szansa zarówno dla
operatorów pocztowych, jak i logistycznych. By w pełni ją wykorzystać, kluczowa jest jednak umiejętność dostosowania się
do potrzeb rynkowych i wdrożenia rozwiązań, które są skuteczne, konkurencyjne cenowo, a przede wszystkim wygodne dla
użytkowników. Naszym zdaniem samoobsługowe Paczkomaty® doskonale wpisują się w ten trend i jesteśmy przekonani,
że instalowane w Holandii urządzenia będą cieszyły się dużą
popularnością. Współpraca z PostNL potwierdza skuteczność

rozwiązań oferowanych przez InPost i stanowi dla nas kolejny ważny krok w odniesieniu do planów dalszej ekspansji na
rynkach zagranicznych. PostNL należy do największych graczy
rynkowych w Europie i jest dla nas partnerem, którego niezmiernie cenimy. Kontrakt z PostNL obejmuje wynajem naszej
sieci na wyłączność pod marką Pakketautomaten” – komentuje
Rafał Brzoska, prezes Grupy Integer.pl.
Ostatnio Grupa Integer.pl zainstalowała Paczkomaty® na Islandii w ramach kontraktu na rzecz Iceland Post, islandzkiego
narodowego operatora pocztowego. Paczkomaty® funkcjonują
pod marką PóstBox w największych islandzkich miastach oraz
przy stacjach benzynowych.
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Inteligentna logistyka na
konferencji MotoIdea 2015
ÔÔ Źródło: MotoIdea

Największe tegoroczne spotkanie branży automotive zgromadziło ponad 130 specjalistów i ekspertów. Producenci różnego typu pojazdów, a także ich
dostawcy w dniach 15-16 kwietnia spotkali się we
Wrocławiu. W trakcie konferencji nie tylko rozmawiali oni na temat aktualnych wyzwań, związanych
z rynkiem motoryzacyjnym w Polsce i Europie, ale
uczestniczyli również w przeprowadzonym przez
ICAN Institute harvardzkim szkoleniu managerskim.
Wśród prelegentów części konferencyjnej MotoIdea 2015 znaleźli się przedstawiciele znanych od
wielu lat dużych graczy rynku motoryzacyjnego, takich jak General Motors, Pilkington Automotive Poland, Solaris, Toyota Motor Manufacturing Poland,
Gefco Polska, ale także coraz wyraźniej zdobywające branżę spółki. Wśród nich wymienić należy Transporeon, twórcę internetowej platformy logistycznej
łączącej firmy przemysłowe i handlowe z przedsiębiorstwami spedycyjnymi.
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Nagrody flotowe - Fleet
Derby 2015 rozdane

Samochód stał się mobilnym
punktem dostaw paczek

ÔÔ Źródło: FLEET

ÔÔ Źródło: DHL Foto: DHL

14 maja br. w warszawskim hotelu Hilton, odbyła się uroczystość wręczenia statuetek Fleet
Derby 2015. Laureaci tegorocznej edycji ogólnopolskiego plebiscytu flotowego Fleet Derby,
otrzymali statuetki w 27 kategoriach: 14 samochodowych – określających poszczególne
segmenty samochodów oraz w 11 kategoriach
definiujących najlepsze wg ogólnopolskiej
branży flotowej - produkty i usługi flotowe.
Dodatkowe statuetki przyznane zostały także
Osobowości Flotowej 2015 oraz Motoryzacyjnej Marce Flotowej 2015. Organizatorem Fleet
Derby 2015 jest firma Fleet Meetings, wydawca magazynu „Fleet”.

W maju 2015 r. DHL Parcel, Amazon oraz Audi połączyły siły, aby wprowadzić na terenie Niemiec
pilotażowy projekt usługi, która pozwoli właścicielom samochodów korzystać ze swoich pojazdów
jako mobilnych adresów dostaw przesyłek. Trzech
partnerów projektu opracowało i przetestowało
w ostatnich miesiącach swoje unikalne rozwiązanie dostawy do bagażnika samochodu, w kontekście zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa, zarówno dla towarów i samochodów.
Dla klienta usługa ma być prosta, przejrzysta i łatwa w obsłudze na wszystkich etapach procesu
- od złożenia zamówienia w serwisie Amazon.de,
poprzez transport przesyłki przez DHL, aż do dostawy do bagażnika samochodu marki Audi.

Tegoroczny plebiscyt był innowacyjny,
ponieważ wszystkich laureatów wyłoniliśmy za pomocą głosowania internetowego, które trwało dwa miesiące (od 16
marca do 10 maja br.). Głosy oddawano na
stronie www.fleetderby.pl zarówno na produkty, usługi, samochody flotowe, ale także na osoby w kategorii osobowość flotowa oraz motoryzacyjną markę flotową.
Głosującymi w Plebiscycie byli: decydenci
flotowi, fleet managerowie, osoby odpowiedzialne za politykę flotową w firmach,
koordynatorzy flot samochodowych, zarządcy parków samochodowych, przedstawiciele firm z sektora Car Fleet Management.

DHL Parcel, Amazon oraz Audi planują przeprowadzić swój pilotażowy projekt w okresie kilku
miesięcy w Monachium. W ramach projektu wybrani klienci będą mieli możliwość przetestowania nowego rozwiązania dostawy.

REKLAMA

Nowa spółka na rynku
ubezpieczeń Transportowych
ÔÔ Źródło: Optima

W strukturach Optima Logistics Group powstała
nowa spółka – Dom Brokerski Optima, która specjalizuje się w ubezpieczeniach transportowych. Nowa
spółka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska przewoźników drogowych.
Wieloletnie doświadczenie w branży transportowej, znajomość specyfiki pracy przewoźników i ich potrzeb zaowocowała powstaniem Domu Brokerskiego
Optima. DB Optima czerpie wiedzę i doświadczenie
z działalności Optimy, dlatego doskonale orientuje się
w oczekiwaniach i potrzebach klientów branży transportowej. Poszerzenie wachlarza usług oferowanych
klientom Optima Logistics Group jest naturalną konsekwencją dynamicznego rozwoju firmy.
Unikalne rozwiązania oferowane przez Dom Brokerski Optima zostały wypracowane z CDS Kancelarią
Brokerską. Szefem firmy CDS jest Jerzy Różyk, działający w branży ubezpieczeniowej od prawie 30 lat.
Efektem tej współpracy jest możliwość zbudowania
ochrony ubezpieczeniowej dopasowanej do rzeczywistych potrzeb klientów.
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AWANSE W CUSHMAN & WAKEFIELD

Zmiany we władzach Związku
Polskiego Leasingu

Pięć osób otrzymało tytuł Associate / Associate Director w międzynarodowej firmie
doradczej Cushman & Wakefield. Od kwietnia br. tym tytułem posługują się: Joanna
Blumert, Tomasz Górski, Soren Rodian Olsen, Przemysław Wasiluk i Alicja Zajler.

ÔÔ Źródło: Związek Polskiego Leasingu

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

Joanna Blumert (na zdjęciu) otrzymała tytuł Associate. Joanna zajmuje stanowisko
Managera ds. Rozwoju Biznesu w dziale
powierzchni biurowych firmy Cushman
& Wakefield, gdzie specjalizuje się w usługach reprezentacji najemców w procesie
poszukiwania powierzchni biurowej. Pracowała dla wielu korporacyjnych i lokalnych klientów – m.in. KGHM, Aviva, Mary
Kay, Kimberly-Clark. Od kiedy dołączyła
do C&W w 2008 roku, przeprowadziła
transakcje o łącznym wolumenie ponad
50 000 metrów kwadratowych Posiada również szerokie doświadczenie we
współpracy z deweloperami, dla których
jest wsparciem w procesie komercjalizacji.
Joanna jest absolwentką Wydziału Prawa
i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

UPS OTWIERA CENTRUM LOGISTYKI
MEDYCZNEJ I BIOTECHNOLOGICZNEJ

ÔÔ Źródło: UPS Foto: UPS

Firma UPS® (NYSE: UPS) poinformowała, że rozszerza możliwości europejskiego łańcucha dostaw towarów z kontrolowaną temperaturą, otwierając w amsterdamskim
porcie lotniczym Schiphol w Holandii centrum spedycji lotniczej specjalizujące się
w przesyłkach medycznych. Otwarcie nowego centrum potwierdza zaangażowanie
UPS w rozwój oferty dla wyspecjalizowanych segmentów rynku, w tym przypadku
– w obsługę logistyczną firm medycznych i biotechnologicznych.
Nowy obiekt o powierzchni 600 metrów kwadratowych spełnia wymogi GDP i został zaprojektowany pod kątem najwyższych standardów transportu farmaceutyków. W budynku
znajdują się strefy temperaturowe od 15ºC do
25ºC oraz od 2ºC do 8ºC, a także systemy monitorujące i alarmowe, które zapewniają ochronę
wrażliwych na temperaturę przesyłek medycznych. Operatorzy UPS przechodzą szczegółowe szkolenia i przestrzegają procedur przygotowanych specjalnie dla logistyki medycznej,
aby zagwarantować, że produkty przychodzące i wychodzące z obiektu będą bezpieczne
podczas transportu.
„Ze względu na rosnącą ilość preparatów
biologicznych oraz produktów wrażliwych na
temperaturę, a także zmieniające się przepisy
w zakresie transportu farmaceutyków, obowiązujące w różnych regionach świata, firmy
potrzebują kontroli i skuteczniejszej ochrony
swoich produktów podczas transportu — powiedział John Menna, wiceprezes UPS ds. glo-

balnej strategii w dziale Healthcare Logistics.
— Nowe centrum biotechnologiczne w porcie lotniczym Amsterdam Schiphol pozwala
nam ściśle kontrolować temperaturę przesyłek
zgodnie z wymogami określonymi w unijnych
wytycznych GDP”.

Przedstawiciele firm członkowskich zasiadający w Komitecie Wykonawczym ZPL,
podczas ostatniego posiedzenia, powierzyli Wojciechowi Rybakowi, prezesowi
Millenium Leasing stanowisko przewodniczącego KW ZPL. Natomiast kandydatura
Mieczysława Woźniaka, wiceprzewodniczącego KW ZPL i prezesa mLeasing została zgłoszona do zarządu Leaseurope.
14 maja br. zakończyła się kadencja Arkadiusza Etryka, pełniącego funkcję przewodniczącego KW ZPL. Jako wiceprzewodniczący, wspólnie z innymi członkami KW
ZPL, będzie pracował na rzecz rozwoju
współpracy branży leasingowej z rynkiem
motoryzacyjnym oraz rozszerzenia reprezentacji związku.
Wojciech Rybak, nowo wybrany przewodniczący, pracuje w Komitecie Wykonawczym Związku Polskiego Leasingu od
2011 roku, opiekując się obszarem statystki i monitorowania rynku leasingu. Jako
przewodniczący będzie także reprezentował związek wobec instytucji i partnerów
zewnętrznych na rynku krajowym oraz
m.in. nadzorował komunikację zewnętrzną
i wewnętrzną organizacji.
„Dynamiczny rozwój branży leasingowej, którego wskaźnikami są: 21,3 proc.
wzrost na koniec 2014 i łączne finansowanie na poziomie 42,8 miliardów złotych,
wskazują na niesłabnący potencjał rynku,
który jest wspierany pozytywnymi sygnałami płynącymi z gospodarki. Rosnąca
w pierwszych miesiącach bieżącego roku
dynamika rynku leasingu, której towarzyszy wzrost wskaźników sprzedaży detalicznej (4,4 proc. w ciągu I kwartału) oraz
produkcji sprzedanej przemysłu (5,3 proc.)
pozwoli nam wypracować kolejny rekord
w rozwoju polskiego rynku leasingu na koniec 2015 r.” - powiedział Wojciech Rybak.
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VI WSL FORUM ZA NAMI

7R Logistic wzmacnia
zespół leasingowy

15 maja w Wyższej Szkole Logistyki odbyła się VI Międzynarodowa Naukowa Konferencja Logistyczna WSL Forum 2015. O nowych trendach badawczych w logistyce
dyskutowali przedstawiciele kilkudziesięciu polskich i zagranicznych ośrodków akademickich i instytutów naukowych.

ÔÔ Źródło: 7R Logistic Foto: 7R Logistic

ÔÔ Źródło: WSL Foto: WSL

Prelegentów i gości VI WSL Forum uroczyście powitał Rektor Wyższej Szkoły
Logistyki, prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski. Wśród ponad setki uczestników konferencji byli m.in.: Prof. Dr.
László Ungvári, Rektor Technische
Hochschule Wildau, prof. dr hab. Danuta Kisperska-Moroń z Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, prof. dr
hab. inż. Magdalena K. Wyrwicka i prof.
nadzw. dr hab. inż. Marek Fertsch z Politechniki Poznańskiej oraz Prof. Dr.-Ing.
habil. Bernd Hentschel, wykładowca
Wyższa Szkoły Logistyki.
Do prezentacji wybrano 63 spośród
108 nadesłanych referatów. Autorami
aż 8 z nich są studenci, reprezentujący
uczelniane koła naukowe. Wśród wygłoszonych i dyskutowanych problemów
dominowały zagadnienia związane
z transportem - drogowym, morskim,

śródlądowym czy pasażerskim. W kontekście transportu, poruszana była także istotna kwestia zachowania wysokiej
jakości – świadczonych usług, przewożonych towarów i obsługi klienta.

Do krakowskiego biura
7R Logistic dołączyła
Joanna Ociepka-Wojciechowska (na zdjęciu) . Od maja objęła
stanowisko
Leasing
Managera i odpowiada za komercjalizację
obiektów w regionie
południowej Polski.
Joanna Ociepka-Wojciechowska z branżą
nieruchomości związana jest od 2006 roku,
pracowała zarówno przy projektach biurowych, handlowych jak i logistycznych. Swoje
pierwsze doświadczenia zawodowe zdobyła
w Kancelarii Prawnej, skąd po ponad 3 latach
przeszła do międzynarodowej agencji nieruchomości. Pracując w niej przez 5 lat jako Commercial Project Manager odpowiadała m.in. za
zarządzanie zespołem sprzedaży i komercjalizację powierzonych spółce obiektów. Joanna
prowadziła również własną działalność konsultingową dla firm z sektora nieruchomości.
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WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY NOWYM LEASINGIEM?

ÔÔ Źródło: http://car4vip.com.pl Foto: Audi S8, Car4Vip

Mimo że Urzędy Skarbowe szukają kolejnych metod na dokręcenie śruby przedsiębiorcom posiadającym pojazdy, jeden sposób
na tanie korzystanie z firmowych samochodów wciąż działa.
1 lipca 2015 roku ma wejść w życie kolejna zmiana przepisów dotyczących
odliczania VAT od samochodów firmowych i związanych z nimi wydatków,
która może znacząco wpłynąć na zyski
tysięcy firm. Tymczasem wciąż niewiele
przedsiębiorców wie, że oprócz kupna samochodów na kredyt i w ramach
leasingu, polskie prawo dopuszcza
jeszcze jedną – wyjątkowo korzystną – opcję korzystania z samochodów.
Mowa o wynajmie długoterminowym.
25-35% NIŻSZE KOSZTY
KORZYSTANIA Z SAMOCHODU
Wynajem długoterminowy to forma
korzystania z samochodów na zasadach
takich, jak w wypożyczalni samochodowej. Różnice są dwie: samochód wypożyczamy na więcej niż kilka dni, a koszty są
zdecydowanie niższe – zwykle o 25-35%
względem wynajmu krótkoterminowego. Największą zaletą wynajmu jest jednak precyzyjne i przewidywalne zarządzanie kosztami firmowej floty.
- Podczas gdy większość przedsiębiorców ciągle stresuje się zmianami
w przepisach, coraz więcej osób bez
stresu jeździ wynajętymi samochodami
i nie przejmuje się ani kwestiami prawnymi, ani ubezpieczeniem samochodu,
ani wieloletnimi kredytami. Wynajem
długoterminowy to rozwiązanie nie tyl-

Konferencja TOP10 w Rzeszowie
ÔÔŹródło: Dachser

28 kwietnia w Rzeszowie odbyła się szósta konferencja z cyklu TOP10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu. Spotkania
zaplanowane w 10 największych miastach Polski
przybliżają lokalnym przedsiębiorcom problematykę eksportu.
Dachser, jako działający globalnie operator
logistyczny, jest partnerem strategicznym konferencji TOP10 organizowanych przez wydawnictwo dziennika Rzeczpospolita. Do tej pory
odbyła się już połowa z zaplanowanych konferencji, co jest dobrym momentem na małe podsumowanie: dotychczas w pięciu konferencjach
TOP10 wzięło udział blisko 500 gości z ponad
360 firm. Nagrodami Regionalne Orły Eksportu
wyróżniono 75 firm i ich przedstawicieli.
„Polscy przedsiębiorcy, którzy odwiedzają
nasze konferencje TOP10, nie tylko opowiadają
nam o problemach, jakie napotykają na drodze
ekspansji swojego biznesu, szukając u nas pora-

ko wygodniejsze dla przedsiębiorcy, ale
również wyjątkowo korzystne finansowo
i stabilne prawnie - mówi Marek Adamski, prezes zarządu firmy Car4Vip oferującej długoterminowy wynajem samochodów luksusowych.

gotówkę. Przede wszystkim nie wiąże
przedsiębiorcy umową zawieraną na
lata. Pozwala za to na dowolne zmiany
samochodów np. na nowsze modele czy
swobodne korzystanie z pojazdów tylko
wtedy, kiedy faktycznie jest to potrzebne
(np. gdy firma wygrywa kilkumiesięczny
WYNAJEM SAMOCHODU A LEASING
przetarg czy kiedy pracownik otrzymuje
Wynajem długoterminowy coraz samochód w ramach premii uzależnionej
skuteczniej konkuruje z popularnym od wyników).
leasingiem i zdecydowanie wygrywa
z kredytem czy kupnem samochodu za
dy i wsparcia. Przede wszystkim przedstawiają
oni swoje własne recepty na sukces, opowiadają o rozwoju swojej firmy i sukcesach, co jest
najlepszą inspiracją i motywacją do ekspansji
dla innych przedsiębiorców” – mówi Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce. „Zasiadając
w kapitule nagrody Regionalne Orły Eksportu,
miałem okazję prześledzić wyniki ekspansji zagranicznej wielu polskich firm, z których możemy być naprawdę dumni. Należy podkreślić, że
polskie produkty coraz częściej wygrywają już
nie tylko i wyłącznie konkurencyjną ceną, ale
wysoką jakością i innowacyjnością” – wyjaśnia
Grzegorz Lichocik. Podczas konferencji przedstawiciele operatora logistycznego w prezentacji „Współpraca z operatorem logistycznym jako
kluczowy element w ekspansji polskich producentów na nowe rynki” opowiedzą o głównych
barierach związanych z transportem, z jakimi
spotykają się eksporterzy, a także przedstawiają
ofertę Dachser w zakresie globalnej dystrybucji
towarów.

DB Schenker Logistics
na pierwszej pozycji
ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics

Operator logistyczny powtórzył sukces z ubiegłego
roku, zwyciężając w klasyfikacji generalnej. Czwarty rok z rzędu był też najlepszy w kategorii „Transport, Usługi, Handel”
W gronie najbardziej odpowiedzialnych firm
działających na terenie Polski, znaleźli się liderzy
różnych branż. W badaniu zostały uwzględnione
74 polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa.
Poza zwycięstwem w rankingu, DB Schenker Logistics został też ogłoszony firmą, która zdobyła
najwyższą liczbę punktów we wszystkich edycjach
rankingu.
„Prowadzimy nasz biznes w oparciu o strategię
zrównoważonego rozwoju. Dbamy o harmonijny
rozwój w trzech kluczowych dla nas obszarach, jakimi są ekonomia, społeczeństwo oraz środowisko.”
– mówi Janusz Górski, Prezes DB Schenker Logistics
w Polsce.
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POCZTA POLSKA WYSŁAŁA O 21 % PACZEK WIĘCEJ W POLSCE

ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

Poczta Polska, czołowy operator paczkowy dla segmentu eCommerce, doręczyła w 1. kwartale 2015 roku ponad 20 procent
paczek więcej niż w tym samym okresie 2014 roku. Poczta zaobserwowała mocny ruch paczkowy już na początku stycznia, gdy
klienci zwracali prezenty kupione na Gwiazdkę, drugi szczyt paczkowy przypadł w drugiej połowie marca i miał związek z zakupami przedświątecznymi. Po raz pierwszy publikujemy także informację o ruchu paczkowym za granicę Polski.
Barometr paczkowy Poczty Polskiej to jedyne na rynku narzędzie mierzące kondycję handlu w internecie. To także
barometr polskiej gospodarki on-line – na jego podstawie
możemy oceniać, czy Polacy chcą wydawać pieniądze w sieci. Zakupy w internecie są już tak duże, że większość firm
handlujących w „realu”, chcąc dalej się rozwijać, musi inwestować w rozwiązania eCommerce.
W 1. kwartale 2015 roku Poczta Polska zanotowała wzrost
liczby wysyłanych paczek o 21 procent więcej niż w tym samym okresie 2014 roku. W pierwszym kwartale, po zwrotach
prezentów gwiazdkowych, prym wiodły platformy sklepowe
z konfekcją i sprzętem sportowym. Kupujemy w internecie,
bo tak jest wygodniej, szybciej i mamy większy wybór niż
w trakcie tradycyjnych zakupów.

VIVE TRANSPORT LAUREATEM
RANKINGU „DIAMENTY FORBESA”

ÔÔ Źródło: VIVE Transport Foto: VIVE Transport

Magazyn ekonomiczny Forbes przyznał „Diamenty Forbesa” 2015. Tym cenionym
wyróżnieniem honorowane są polskie przedsiębiorstwa, które w ostatnich latach
najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość rynkową.
VIVE Transport uplasowała się
na 11 miejscu na liście regionalnej w kategorii przychodów
ze sprzedaży między 5 a 50
mln zł. Ten bilans daje firmie
570 miejsce na liście ogólnopolskiej. Tak mocna pozycja
w rankingu magazynu ekonomicznego Forbes potwierdza
dużą dynamikę rozwoju spółki. Podczas Gali, która odbyła
się 30 kwietnia w Willi „Hueta”
w Kielcach, wręczono nagrody laureatom z województwa
świętokrzyskiego. W naszym
regionie wyróżnienia rankingu
Diamentów Forbesa zdobyły
24 przedsiębiorstwa. Obecność VIVE Transport w tym
gronie, świadczy o stabilności
spółki i jej mocnej pozycji rynkowej.
„Dla naszych klientów jest to dodatkowa
rękojmia bezpieczeństwa i stabilnej współpracy, które są tak ważne w dobie zmian
i trudności, z jakimi w boryka się branża
transportowa” – mówi prezes VIVE Transport Grzegorz S. Woelke – „Relacje, które
budujemy z kontrahentami są długofalo-

we. Dynamiczny wzrost naszych zdolności
przewozowych pokazuje, że jesteśmy mocnym i wiarygodnym partnerem w biznesie
w tym trudnym dla branży przewozowej
okresie”. – dodaje prezes VIVE Transport.

Polsko-Portugalska Izba
Gospodarcza najlepsza na świecie!
ÔÔ Źródło: PPCC

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC)
została laureatem pierwszej edycji konkursu
na najlepszą portugalską izbę gospodarczą
na świecie w 2014 r. Konkurs zorganizowany
został przez Konfederację Portugalskich Przedsiębiorców (CIEP), Krajową Izbę Gospodarczą
Portugalii oraz rządową agencję promocji eksportu i inwestycji AICEP.
PPCC została doceniona za wkład w umiędzynarodowianie działalności firm, zdobywanie nowych inwestycji zagranicznych oraz
promocję marki Portugalia na świecie. Ceremonia przyznania nagrody odbyła się w dniu
28 kwietnia 2015 w Nowym Jorku.
– Przyznanie nagrody docenia wysiłki Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej na rzecz
rozwoju dwustronnych stosunków gospodarczych między Portugalią a Polską. Polska
zajmuje bardzo ważne miejsce wśród rynków,
na których działają firmy portugalskie, co potwierdzają przypadki Jeronimo Martins, banku
Millennium, Mota-Engil, BESI, EDP Renewables, Martifer Renewables, Colep, BA Glass,
Eurocash i wielu innych firm będących znaczącymi graczami w swoich segmentach w Polsce
– mówi Pedro Pereira da Silva, Prezes PPCC.
Prezes PPCC podkreśla znaczenie działalności izby zarówno dla firm portugalskich, jak
i polskich. – Nasze usługi są bardzo ważne dla
portugalskich firm zdobywających pozycję
rynkową w Polsce. Jednocześnie Izba pomaga
polskim firmom zainteresowanym eksportem
do krajów portugalskojęzycznych – Portugalii,
Angoli, Brazylii i Mozambiku.
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P3 ZDOBYWA PRESTIŻOWĄ NAGRODĘ
„INWESTOR ROKU Z REGIONU CEE“

ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

P3 Logistic Parks, właściciel, deweloper i zarządca europejskich obiektów logistycznych, zdobył najwyższą nagrodę „Inwestor
Roku z regionu CEE“ podczas prestiżowej gali Central & Eastern European Real Estate Quality Awards (CEEQA) w Warszawie.
Otrzymane wyróżnienie stanowi zwieńczenie najbardziej aktywnego, pod względem ilości transakcji nabycia i rozwoju, roku
w historii firmy.
Zdobywcy nagród CEEQA, nominowani spośród 18 krajów, są
wybierani przez jury złożone z cenionych i doświadczonych profesjonalistów z wiodących firm w branży. Decyzje jury są nadzorowane i audytowane przez globalną firmę konsultingową
Deloitte.
Ian Worboys, CEO P3, powiedział: „Jestem zaszczycony faktem,
że P3 otrzymał nagrodę, która stanowi wyraz uznania dla całego
zespołu firmy jako grupy wyjątkowych profesjonalistów w dziedzinie logistyki, traktujących swoją pracę z pasją i ogromnym
zaangażowaniem. Również dzięki silnemu wsparciu naszych inwestorów, TPG i Ivanhoé Cambridge, nasza ekspansja postępuje
w szybkim tempie nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej,
lecz również na innych rynkach, na przykład we Włoszech. P3
jest jednym z wiodących, długoterminowych właścicieli magazynów logistycznych w Europie, dostarczającym swoim klientom powierzchnię według ich potrzeb, w wielu różnych lokalizacjach geograficznych.“

PIOTR PIASECKI NA CZELE DZIAŁU
DORADZTWA FINANSOWEGO W JLL

ÔÔ Źródło: JLL Foto: JLL

Piotr Piasecki (na fotografii) objął funkcję Dyrektora Działu Doradztwa Finansowego
(Corporate Finance) w Europie Środkowo – Wschodniej w firmie JLL.
Dział Doradztwa Finansowego JLL
świadczy usługi strategicznego doradztwa finansowego na rzecz firm
działających na rynkach nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo – Wschodniej. Zespół koncentruje
swoje działania na rynku instrumentów dłużnych, w tym m.in. pozyskiwaniu kredytów dla deweloperów
i inwestorów, refinansowaniu zadłużenia, a także reprezentacji i doradztwie świadczonym na rzecz podmiotów bankowych. Dział oferuje również
usługi z obszaru budowania wartości
nieruchomości we współpracy z zespołami Rynków Kapitałowych oraz
Zarządzania Nieruchomościami JLL.
Piotr Piasecki posiada 10 lat doświadczenia na rynku nieruchomości
komercyjnych. Od lat związany jest
z firmą doradczą JLL, w której współtworzył Dział Doradztwa Finansowego w 2011 r. Wśród ostatnich sfinalizowanych z sukcesem projektów
znajduje się proces pozyskania od
Banku Helaba 100 mln euro refinan-

sowania Galerii Słonecznej w Radomiu, należącej do AIG/Lincoln oraz
pozyskanie 30 mln euro finansowania
pod budowę Hermes Business Campus w Bukareszcie.

DHL PARCEL –
zamów i zapłać on-line
ÔÔ Źródło: DHL
DHL Parcel jako pierwszy w Polsce uruchomił szeroki wachlarz płatności internetowych, mających na celu umożliwienie zapłaty za transport przesyłki już w momencie
zamawiania kuriera.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, którzy
nie mają podpisanej umowy z DHL Parcel, wprowadzono
możliwość dokonywania płatności za przesyłki zamówione na DHL24.com.pl, w systemie płatności internetowych
obsługiwanych przez operatorów - Przelewy 24 oraz Six
Payment Services.
Klient składając zamówienie na stronie DHL24.com.pl
ma możliwość wyboru płatności on-line (przelew internetowy, płatność kartą, BLIK), dzięki której od razu dokonuje
płatności internetowej za usługę transportową, a kurier po
prostu odbiera przesyłkę bez wykonywania dodatkowych
czynności.
Z płatnością internetową na DHL24.com.pl nierozerwalnie związana jest faktura elektroniczna za wykonywaną
usługę. Jest ona wysyłana w postaci PDF na adres e-mail
podany przez Klienta.
Płacąc on-line, Klienci DHL Parcel mogą czuć się bezpiecznie ponieważ bezpieczeństwo transakcji gwarantują
zarówno operatorzy płatności jak i sam sposób obsługi
płatności przez DHL Parcel. Jednym z wyróżników tej obsługi jest gwarancja zwrotu środków w przypadku braku
realizacji zamówienia (powodem może być np. rezygnacja Klienta z nadania przesyłki). W tego typu przypadkach
zwrot wpłaconych środków na konto Klienta następuje
automatycznie w ciągu 3 dni roboczych bez żadnych dodatkowych formalności ze strony Klienta.
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EASYPACK POZYSKAŁ FINANSOWANIE

ÔÔ Źródło: Integer.pl Foto: Integer.pl

Globalny fundusz inwestycyjny Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC (“TSEMF IV”) i Grupa Ubezpieczeniowa PZU
ogłosiły wspólnie z Grupą Integer.pl inwestycję w kwocie 81,7 mln euro w spółkę easyPack – właściciela największej na świecie
sieci Paczkomatów®. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój Paczkomatów® InPost na rynkach międzynarodowych.
Jednocześnie została podpisana umowa z BGK o udzielenie spółce finansowania dłużnego w kwocie 36,7 miliona USD, przeznaczonego na rozwój Paczkomatów® InPost na rynku kanadyjskim.
Templeton Strategic Emerging Markets Fund IV, LDC (“TSEMF IV”) i PZU
wnoszą do easyPack wkład pieniężny
z opcją dalszego finansowania spółki
w przyszłości. Grupa Integer.pl wnosi
aktywa oraz wkład pieniężny. Dzięki pozyskanym środkom, przy wsparciu nowych i obecnych inwestorów, easyPack
będzie kontynuować rozbudowę sieci
Paczkomatów® InPost w Europie oraz
na rynkach poza Europą, tym samym
odpowiadając na potrzeby dynamicznie rosnącego rynku e-commerce w zakresie efektywnej i skutecznej dostawy
produktów. Plany easyPack zakładają
posiadanie sieci 5.000 Paczkomatów®
InPost w Europie, Ameryce Północnej
i na Bliskim Wschodzie do końca 2015
roku. Dodatkowe środki pozwolą na
powiększenie sieci o dodatkowe 4.000
urządzeń.
REKLAMA
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P3 podpisuje nowe umowy najmu
ÔÔ Źródło: P3 Foto: P3

P3 podpisało dwie umowy - przedłużenia i nową umowę najmu na łącznie 37.000 m2 powierzchni w swoim parku logistycznym P3 Piotrków, z jednym z największych krajowych
operatorów logistycznych, firmą FM Logistic.
FM Logistic, rodzinna firma logistyczna
z siedzibą w Strasburgu (Francja), zobowiązała się do najmu 4.911 m2 powierzchni
magazynowo - biurowej oraz dodatkowo
do przedłużenia dotychczasowej umowy
najmu powierzchni 32.088 m2, którą zajmuje obecnie w parku P3 Piotrków. W sumie najemca zajmie powierzchnię 37.000
m2, stanowiącą równowartość obszaru
prawie trzydziestu basenów olimpijskich.
Park P3 Piotrków zlokalizowany jest w centralnej Polsce, na południowy wschód od
Łodzi. Firma FM Logistic, która jest również
najemcą w parku logistycznym P3 Mszczonów położonym w pobliżu Warszawy, zwiększa swoją obecność w Piotrkowie, na potrzeby obsługi międzynarodowej sieci handlu detalicznego Auchan.
Piotr Bzowski, Dyrektor ds. Najmu i Rozwoju w P3 Polska, powiedział: „Jest to jedno z pierwszych przedłużeń umów najmu dla nowych parków, które nabyliśmy na początku tego roku.
Transakcja ta dowodzi atrakcyjności i strategicznej lokalizacji parku P3 Piotrków i odzwierciedla
naszą bliską relację z ważnym kontrahentem logistycznym o silnej pozycji w Polsce oraz poważnych ambicjach rozwoju działalności międzynarodowej. Z FM Logistic współpracujemy już od
wielu lat, jest on również najemcą powierzchni magazynowej w naszym parku P3 Mszczonów.
Obecnie wspólnie z FM Logistic pracujemy nad indywidualnym projektem udostępnienia 10.000
m2 powierzchni chłodniczej w tej lokalizacji..“ FM Logistic jest również klientem P3 w parkach na
terenie Czech i Rumunii.

Poczta Polska wraz z platformą
sklepową MaxShop
ÔÔ Źródło: Poczta Polska Foto: Poczta Polska

Platforma będzie współpracować z Elektronicznym Nadawcą Poczty Polskiej w zakresie nadawania paczek. Dzięki wspólnemu działaniu klienci MaxShop mogą
elektroniczne nadawać przesyłki oraz
skorzystać ze specjalnej, dedykowanej dla
nich oferty.

Aby skorzystać z atrakcyjnych cen na
przesyłki, należy najpierw założyć sklep
internetowy na platformie www.max-shop.pl, a następnie wypełnić prosty
formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem: http://www.poczta-polska.pl/partnerzy/. Pracownik Poczty skontaktuje się
z klientem, oferując mu atrakcyjne warunki na przesyłki nadawane elektronicznie.

INPOST WKRACZA NA RYNEK USŁUG KURIERSKICH

ÔÔ Źródło: InPost Foto: InPost

InPost - globalny lider w obszarze automatyzacji dostaw dla
e-commerce i operator największej na świecie sieci Paczkomatów® InPost – rozpoczyna działalność na rynku przesyłek kurierskich. InPost będzie świadczyć usługi kurierskie dla klientów
indywidualnych oraz biznesowych. Nowa oferta – w połączeniu z Paczkomatami® InPost i szeroką siecią obejmującą ponad
8300 placówek pocztowych – będzie jedyną w Polsce zapewniającą kompleksowy i komplementarny zakres usług logistycznych krajowych oraz międzynarodowych. Wprowadzenie
nowej usługi umożliwi rozszerzenie współpracy z największą
polską platformą handlową Allegro oraz innymi znaczącymi
podmiotami e-commerce w Europie i na świecie.
Usługi kurierskie InPost obejmują dostawę paczek w dowolne miejsce na terenie całej Polski. Wszystkie opcje w serwisie krajowym realizowane są do drzwi odbiorcy lub do jednego z Paczkomatów®
InPost. Wysoka jakość obsługi, gwarancja dostawy następnego
dnia (także do godz. 12.00 i 17.00), atrakcyjna cena i największa sieć
punktów – to atuty InPost w ramach kompleksowej obsługi ‘pod
jednym dachem’.
Ekspansja Grupy Integer.pl w segmencie kurierskim stanowi uzupełnienie świadczonych dotychczas usług i pozwoli kompleksowo
wykorzystać potencjał związany między innymi z dynamicznym
rozwojem sektora e-commerce.
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Pó³paleta EPAL
wiosn¹ na logistycznym rynku

www.epal.org.pl

WKTS NAWIĄZUJE WSPÓŁPRACĘ Z TK’BLUE

ÔÔ Źródło: Wolters Kluwer Transport Services

Firma Wolters Kluwer Transport Services ogłosiła nawiązanie współpracy z Agencją TK’Blue w zakresie wspierania branży transportowej w spełnianiu wymagań dotyczących społecznej odpowiedzialności biznesu i ochrony środowiska. TK’Blue jest europejską, niefinansową agencją ratingową branży transportowej mierzącą i oceniającą proekologiczne działania wszystkich graczy
w branży. Współpraca pomiędzy firmami zakłada między innymi, że:
WKTS będzie oferowało rozwiązania Agencji TK’Blue swoim
klientom, dostawcom i innym operatorom logistycznym,
Klienci WKTS będą mogli wykorzystać informacje pochodzące
ze swojego oprogramowania do zarządzania transportem (ang.
transportation management system, TMS) żeby zautomatyzować raportowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności
biznesu (ang. corporate social responsibility, CSR) w całej siatce
transportowej,
Agencja TK’Blue i rozwiązanie WKTS Community Manager
będą wzajemnie uzupełniać swoje informacje dotyczące wszyst-

Inforsys wybrał Xerox na
strategicznego partnera

kich aspektów zrównoważonego rozwoju transportu.
Rozwiązania TK’Blue Agency doskonale odpowiadają na
potrzeby klientów WKTS. Poprzez połączenie danych o przejechanych kilometrach, przewoźnikach, zleceniach itp. z sytemu
Transwide (platforma TMS firmy WKTS) z informacjami TK’Blue
w zakresie zgodności, a w szczególności z certyfikowanym kalkulatorem emisji CO2, spełnienie wymogów raportowania CSR
stają się łatwiejsze dla wszystkich klientów WKTS.

Tétris przejmuje spółkę Neo–Świat
ÔÔ Źródło: JLL

ÔÔ Źródło: Inforsys

Inforsys – lider sektora obsługi procesów biznesowych w Polsce – wybrał Xerox na swojego strategicznego partnera i zdecydował się na instalację systemu
drukującego inkjet Impika Reference w unikatowej
na skalę światową konfiguracji, zapewniającej m.in.
wewnętrzny backup (redundancja). Dzięki tej instalacji firma będzie dysponować najszerszym portfolio systemów drukujących pośród przedsiębiorstw
świadczących usługi wydruków masowych na polskim rynku, pozwalającym na bezpieczną i kompleksową obsługę korespondencji.
„Wraz z instalacją systemów drukujących Xerox-a zbliżamy się do końca programu inwestycyjnego o wartości 10 mln zł. Obecnie dysponujemy
najnowocześniejszą bazą produkcyjną wśród firm
zajmujących się outsourcingiem procesów biznesowych, zarówno pod względem jakości, jak i bezpieczeństwa” – powiedział Witold Szczurek, prezes
zarządu Inforsys S.A.
Podpisanie umowy jest efektem wieloletniej współpracy w obszarze druku transpromo. W ramach kontraktu, poza systemem Impika Reference, Xerox dostarczył najszybsze na świecie systemy druku czarno
– białego na papier cięty Nuvera 314, dzięki którym
Inforsys będzie mógł sprostać oczekiwaniom nawet
najbardziej wymagających klientów
„Dzięki tej umowie oraz współpracy z Xerox Polska
znacząco wzrosła konkurencyjność Inforsys na rynku. Sukcesywna rozbudowa infrastruktury druku
oraz inwestycje w profesjonalne systemy są konsekwencją realizacji strategii firmy, która zakłada rozwój
obszaru druku masowego i przesyłek pocztowych.
Obecnie jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która posiada możliwość budowy łącznej oferty obejmującej
pełnokolorowy, wysokowydajny druk inkjet oraz
konfekcjonowanie i dostawę przesyłek masowych.
Ta unikatowa na skalę europejską technologia pozwoli zaspokoić potrzeby naszych klientów” – mówi
Witold Szczurek.

Neo-Świat, jedna z najbardziej doświadczonych firm na polskim rynku zajmujących się projektowaniem, aranżacją i wykończeniem wnętrz, została kupiona przez Tétris –międzynarodową firmę
z grupy JLL.
Od dziś połączona firma oferuje w Polsce kompleksowe usługi budowlane z obszaru planowania i aranżacji wnętrz. Działalność Tétris obecnie obejmuje 16 krajów w regionie EMEA (Europa,
Bliski Wschód i Afryka).
Transakcja ta oznacza, że Neo-Świat otrzyma szeroki dostęp do baz klientów platformy Tétris
i będzie mógł realizować więcej projektów budowlanych na dużą skalę. Przejęcie doświadczonej
firmy umożliwi Tétris mocne wejście na jeden z kluczowych rynków, jakim jest Polska. Jest to
zgodne z przyjętą strategią rozwoju i odpowiada na rosnące zapotrzebowanie klientów na kompleksowe usługi projektowania i wykonawstwa wnętrz. Neo-Świat posiada 15 – letnie doświadczenie w obsłudze inwestycji w segmencie biurowym, handlowym, magazynowym, hotelowym
oraz mieszkaniowym. Ekspertyza Neo-Świat i wysoko wykwalifikowana kadra, w połączeniu
z szerszą działalnością JLL w Polsce, Europie i na świecie, daje unikalny na rynku efekt synergii.
W okresie przejściowym firma będzie działać pod nazwą Tétris by Neo-Świat, by w przyszłości
zmienić ją na Tétris.

DHL w Polsce wśród
najbardziej pożądanych
pracodawców
ÔÔ Źródło: DHL Express (Poland)

Marka DHL, reprezentująca wyjątkową jakość w usługach logistycznych, znalazła
się w ścisłym gronie „Najbardziej pożądanych pracodawców w 2014 roku w opinii
specjalistów i menadżerów”, według badania firmy Antal International. W kategorii
„Transport, spedycja i logistyka” najbardziej
pożądanym pracodawcą okazał się DHL, na
który wskazało najwięcej respondentów 16,4 proc. To wyróżnienie jest zasługą całej
organizacji w Polsce i dotyczy wszystkich
dywizji działających w kraju pod marką
DHL.
Badanie Antal International „Najbardziej
pożądani pracodawcy w opinii specjalistów
i menedżerów” już po raz piąty doceniło
firmy, które najskuteczniej budują swój pozytywny wizerunek jako pracodawca, dzięki

czemu wskazywane są jako preferowane
miejsca pracy. W anonimowym badaniu
udział wzięło ogółem 3947 specjalistów
i menedżerów z całej Polski. Ankietowani
wskazali w nim firmy, w których najbardziej
chcieliby pracować. Wymienili także czynniki sprawiające, że dana organizacja jest dla
nich atrakcyjnym pracodawcą.
Wyniki tegorocznej edycji pokazują, że dla
polskich specjalistów i menedżerów czynnikami wpływającymi na decyzję o zmianie
miejsca pracy są przede wszystkim wielkość
i prestiż firmy oraz styl zarządzania i kultura organizacyjna. Organizatorzy badania
podkreślają, że firmy, niezależnie od tego
jak długo są na polskim rynku, muszą stale dbać o swój wizerunek w mediach, nie
zapominając jednocześnie o pozytywnym
odbiorze wśród swoich pracowników, gdyż
to właśnie oni mają istotny wpływ na obraz
marki w oczach potencjalnych kandydatów.
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LISTA 500 „RZECZPOSPOLITEJ”

ÔÔ Źródło: Jeronimo Martins

Spółka Jeronimo Martins Polska S.A., właściciel sieci Biedronka, po raz kolejny zajęła
drugie miejsce w prestiżowym rankingu przygotowanym przez redakcję dziennika
„Rzeczpospolita” – Lista 500 Największych Polskich Przedsiębiorstw. Utrzymując
zeszłoroczną wysoką pozycję, firma niezmiennie pozostaje także liderem w branży
spożywczej.
Spółka Jeronimo Martins Polska S.A.,
właściciel sieci Biedronka, po raz kolejny zajęła drugie miejsce w prestiżowym
rankingu przygotowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” – Lista
500 Największych Polskich Przedsiębiorstw. Utrzymując zeszłoroczną wysoką pozycję, firma niezmiennie pozostaje także liderem w branży spożywczej.
12 maja br. w Warszawie odbyło się
uroczyste ogłoszenie wyników XVII
edycji rankingu Lista 500 Największych
Polskich Przedsiębiorstw. W trakcie gali
wyróżnione zostały firmy, które w minionym roku odnotowały największy
poziom przychodów. Obok tego kryterium przy tworzeniu rankingu brano
także pod uwagę m.in. wzrost zatrudnienia.
W tegorocznym zestawieniu firma
Jeronimo Martins Polska utrzymała
drugie miejsce pod względem przychodów. W ubiegłym roku sprzedaż netto sieci Biedronka wzrosła o 9,1 proc.
w porównaniu z rokiem 2013 i wyniosła ponad 35 mld zł. JMP awansowała
na pozycję wicelidera rankingu pod
względem wielkości zatrudnienia i nadal pozostaje największym prywatnym
pracodawcą w Polsce. Firma w 2014 r.
stworzyła ponad 7 tys. nowych miejsc
pracy i obecnie zatrudnia ponad 55
tysięcy osób. W ubiegłym roku spółka
uruchomiła 3 nowe centra dystrybucyjne - DC Kraków, DC Sosnowiec i DC
Warszawa oraz 211 sklepów, kończąc
2014 r. liczbą 2587 placówek. - Bycie
na podium rankingu największych polskich przedsiębiorstw to zawsze powód
do dumy. W tym roku jest to dla nas
szczególne wyróżnienie, ponieważ obchodzimy 20-lecie naszej działalności
w Polsce. Mamy świadomość tego, że na
nasze osiągnięcia złożyło się wiele elementów, w szczególności zaangażowanie naszego zespołu liczącego ponad
55 tys. pracowników oraz długotrwała
współpraca z naszymi partnerami handlowymi, spośród których ponad 500
stanowią polskie firmy – mówi Pedro
Pereira da Silva, COO Grupy Jeronimo
Martins, Country Manager na Polskę.
Jeronimo Martins Polska jest jednym
z największych podatników w Polsce.

Tylko za 2014 r. kwota zapłaconych podatków przez JMP to ponad 478 mln zł,
w tym podatek CIT w wysokości ponad
275 mln zł. Za lata 2010-2014 spółka
na rzecz skarbu państwa odprowadziła
zobowiązania podatkowe i publicznoprawne o wartości ponad 3,2 mld zł.

REKLAMA

»Rozwiązania energetyczne dla
świata w ciągłym ruchu«

GNB – najlepsze rozwiązania technologiczne
wśród baterii przemysłowych
www.exide.com
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CZAS NA INWESTYCJE SPEKULACYJNE

ÔÔ Źródło: BNP Paribas Real Estate Foto: BNP Paribas Real Estate

Sektor powierzchni przemysłowych w Polsce jest w świetnej kondycji. Najniższy od 10 lat wskaźnik powierzchni niewynajętych
oraz rekorodowa wartość zawartych transakcji w pierwszym kwartale 2015 roku doskonale odzwierciedlają panujące tendencje. Historycznie rekordowe otwarcie roku przyniosło swoistą „gorączka złota”, która popycha inwestorów ku projektom spekulacyjnym.
Sprzyjający klimat makroekonomiczny,
rozwój infrastruktury drogowej, pozytywne nastroje inwestorów, rosnące PKB
i ekspansja sektora e-commerce przy równoczesnym wzroście miesięcznych wynagrodzeń przekładają się na dynamizację
produkcji przemysłowej i spadek bezrobocia.
Najemcy przemysłowi, zachęceni panujacymi warunkami rynkowymi i pozytywnymi prognozami gospodarczymi dla
Polski, wciąż poszerzają działalność, a to
z kolei skutkuje zwiększającym się popytem na powierzchni magazynowe.
„Z naszych szczegółowych badań wynika, że utrzymujący się wysoki poziom
aktywności najemców doprowadził do
spadku wskaźnika pustostanów o dalsze
0,3 punktu procentowego, do poziomu
5,4 %. Jest to swoisty rekord. Wskaźnik ten
nie miał tak niskiej wartości od przeszło 10
lat. Choć w przygotowaniu są dalsze 555
000 m kw, to całość tej powierzchni powinna zostać wynajęta przed końcem roku.”

– mówi Anna Staniszewska (na fotografii),
Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa w BNP Paribas Real Estate Poland.
Jak wynika z najnowszego raportu BNP
Paribas Real Estate Poland w pierwszym
kwartale 2015 roku wartość transakcji na
rynku powierzchni magazynowych i przemysłowych osiągnęła rekordową wartość
149 mln euro, co stanowiło 34 % wartości wszystkich inwestycji dokonanych
w przedmiotowym okresie. Tak intensywne zainteresowanie aktywami przemysłowymi i magazynowymi wśród inwestorów
wywiera nacisk w kierunku obniżania stóp
kapitalizacji dla najwyższej klasy obiektów,
które kształtują się obecnie na poziomie
7,15 - 7,25%. W I kwartale 2015 oddano do
użytku około 270 000 m kw, co oznacza,
że łączna podaż powierzchni przekroczyła
9 milionów m kw.
Zwiększony popyt na powierzchnie magazynowe i logistyczne spowodował wyraźną zmianę w nastawieniu deweloperów.
Wielu z nich realizuje obiekty spekulacyj-

nie, gdyż ryzyko braku najemców jest niewielkie z uwagi na korzystną koniunkturę.
Trend daje się zauważyć nie tylko w głównych klastrach, ale także w Krakowie, Rzeszowie, Lublinie czy Toruniu.

Carefleet S.A. po I kwartale 2015 r.

ASM GROUP - wyniki finansowe Q1 2015

ÔÔŹródło: Carefleet Foto Carefleet

ÔÔŹródło: ASM GROUP Foto ASM GROUP

Pierwszy kwartał 2015 r. to dla
Carefleet S.A. kolejny okres, w którym firma zwiększyła liczbę aut
w swojej flocie. Na koniec marca
2015 r. baza pojazdów Carefleet
S.A. liczyła już 11 154 aut. Z tego
9 816 aut w usłudze pełnego wynajmu długoterminowego FSL,
a 1 338 w usłudze wyłącznego zarządzania flotą - FM.
„Konsekwentny wzrost floty Carefleet w I kwartale br. to wynik dwóch
głównych czynników. Z jednej strony to przede wszystkim rosnące zainteresowanie małych i średnich firm wynajmem długoterminowym.
Aż 77% firm sektora MŚP deklaruje znajomość wynajmu długoterminowego i dostrzega w nim wymiernie korzyści. Przedsiębiorcy po prostu
przekonują się do tej formy korzystania z pojazdów. Z drugiej strony
jest to efekt stabilnego rozwoju gospodarczego Polski i dobrej sytuacji
przedsiębiorstw. Mamy tu niewątpliwie do czynienia z kontynuacją bardzo pozytywnego trendu w branży CFM w 2014, w którym to roku dynamika rozwoju wynajmu długoterminowego aut wynosiła ok. 10-12%
wg PZWLP.” - mówi Bartosz Olejnik z Carefleet S.A.
Nie zmieniają się preferencje klientów Carefleet, którymi w zdecydowanej większości są firmy sektora MŚP. Nadal najczęściej wybierają oni
samochody z silnikiem diesla, które stanowią aż 72,4 proc. Pojazdy z silniami benzynowymi to zaledwie 27,4 proc.

ASM GROUP – lider w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży – w pierwszym kwartale 2015 roku wygenerował skonsolidowane przychody ze
sprzedaży w wysokości 41,255 mln zł. Spółka w tym okresie wypracowała zysk netto na poziomie 1,105 mln zł. Wskaźnik EBITDA wyniósł zaś
2,333 mln zł.
„Konsekwetne umacnianie pozycji ASM GROUP
na rynku usług wsparcia
sprzedaży w Polsce oraz
we Włoszech pozwala na
regularny wzrost przychodów Grupy. Przyrost
wynika przede wszystkim
z pozyskania nowych kontraktów oraz rozszerzenia
zleceń już posiadanych,
głównie w segmencie field
marketingu. Outsourcing
wsparcia sprzedaży cieszy
się coraz większą popularnością, a nasi Klienci doceniają efekty kompleksowych usług oferowanych przez ASM GROUP” – mówi Adam Stańczak, Prezes Zarządu ASM GROUP SA.
Strategia ASM GROUP zakłada zarówno konsekwentne umacnianie
pozycji rynkowej w obszarze kompleksowych usług wsparcia procesów
sprzedaży za sprawą przejęć podmiotów w Polsce, jak i rozszerzanie
zasięgu terytorialnego działalności spółki przez ekspansję na kolejne
rynki zagraniczne w wybranych krajach europejskich.

Bilans
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POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWA WŚRÓD NAJGORSZYCH
PŁATNIKÓW – RAPORT BISNODE D&B POLSKT

ÔÔ Autor: Anna Wanat

Międzynarodowa wywiadownia gospodarcza Bisnode D&B Polska przygotowała raport „Barometr płatności na świecie 2015”,
z którego wynika, że nie tylko w Polsce występuje problem z terminowymi płatnościami, co nie zmienia jednak faktu, że pod
tym względem plasuje się ona w niechlubnej czołówce pod względem zaległości płatniczych. Wśród krajów europejskich najlepszymi płatnikami są przedsiębiorcy z Danii i Niemiec, najdłużej na realizację płatności czeka się natomiast w Grecji, Portugalii
i w Polsce.
Z danych zaprezentowanych w raporcie
wynika, że w Europie na czas realizowane jest tylko 37,6% faktur. Tylko w Polsce
odsetek ten znajduje się nieco powyżej
średniej europejskiej i wynosi 44%. Z najgorszym wynikiem 17,4% prezentuje się
Portugalia. Największymi opóźnieniami
w płatnościach (powyżej 90 dni) cechują
się przedsiębiorstwa greckie - 20%. Polska
wśród krajów europejskich zajmuje trzecie miejsce z wynikiem 10% opóźnionych
płatności faktur.
Najwyższy poziom terminowych płatności zaobserwowano wśród przedsiębiorstw z Danii (90,4%) i, z nieznacznie
niższym wynikiem, w Niemczech.
SYTUACJA GOSPODARCZA EUROPY
Europa znajduje się obecnie w największej recesji od II wojny światowej, co widoczne jest na przykładzie kryzysu na południu kontynentu. Bliskie bankructwa są
Włochy, Hiszpania i Grecy, a z problemami
borykają się także mieszkańcy Cypru.
W porównaniu z Azją i Ameryką w Europie płaci się najpóźniej. Zaledwie 37,6%
faktur płacone jest na czas. Dla porównania w Ameryce jest to 51,4%, natomiast
w Azji 38,5%. W Europie zauważalne jest
wysokie zróżnicowanie pod względem
płatności. Jak już zostało wspomniane,
najlepiej wypadają Dania i Niemcy, gorzej
jest w krajach Beneluksu, Polsce, na Węgrzech, w Hiszpanii i Turcji. Najgorzej wypadają Francja, Czechy, Wielka Brytania,
Grecja, Irlandia i Portugalia.
Najlepiej jest w Danii, gdzie ponad 90%
faktur opłaca się w terminie. Pozostałe
9,6% regulowanych jest w terminie do
30 dni. Ponadto w ostatnich trzech latach
moralność płatnicza Duńczyków wzrosła
o ponad 14%.
Zarówno w Danii, jak i innych krajach,
najlepszymi płatnikami są mikro i małe
przedsiębiorstwa. W Niemczech, które
słyną ze swojej rzetelności i terminowości, wynik jest nieznacznie niższy. W ciągu ostatnich pięciu lat zanotowały one
wzrost terminowych płatności z poziomu
50%.
Na poprawę wpływają takie aspekty
jak zmiany w prawie, współpraca instytu-

cji państwowych z różnego rodzaju stowarzyszeniami, izbami gospodarczymi
skupiającymi przedsiębiorców. Już pod
koniec 2014 roku blisko 75% faktur było
regulowane na czas, a opóźnienia kolejnych 24% zamykały się w 30 dniach.

terminie 121 dni opłacano ponad 19%
faktur. Niewiele lepiej prezentuje się branża budowlana, gdzie odsetek niepłaconych w terminie faktur wyniósł 14%.
Przyczyny
Przeterminowywanie płatności to sposób firm na finansowanie swojej bieżącej
działalności. Takie postępowanie traktowane jest również jako darmowy sposób
na kredytowanie działalności. Wiele z tych
firm ma problemy z rentownością, część
nie płaci faktur świadomie. Oficjalnie firmy nie przyznają się jednak do celowego
opóźniania płatności.
Dane prezentowane w raporcie nie napawają optymizmem. Szczególnie w kontekście informacji dotyczących Europy.
Kredyt kupiecki jest nieodzownym elementem dzisiejszego handlu. Wiele firm
jednak nadużywa zaufania swoich kontrahentów, narażając ich na ryzyko utraty
płynności finansowej. Zatory płatnicze są
bardzo niebezpieczne szczególnie w kontekście kłopotów, z którymi boryka się coraz większa liczba państw. O bankructwo
otarły się Grecja i Cypr, nie wiele lepiej na
tym polu radzi sobie Hiszpania i Portugalia. W ostatnich dniach niepokojące sygnały płyną z Włoch oraz z Francji.

SYTUACJA POLSKI NA TLE EUROPY
Od lat pod względem moralności płatniczej Polska wypada najgorzej na tle Europy. Pomimo nieznacznej poprawy, pod
koniec 2014 roku nadal zaledwie 44%
faktur było płaconych w terminie. W porównaniu do sytuacji z 2008 roku, uznawanego za początek światowego kryzysu,
nastąpił spadek w terminowości płatności
o 3%. W blisko 42,2% przypadków termin
został przekroczony do 30 dni, a około
10% zobowiązań płacono po przekroczeniu 90 dni, w tym 7,7% po upływie czterech miesięcy. Tutaj za tak złe wyniki odpowiedzialne są firmy mikro i małe, które
to najdłużej zwlekają z zapłatą.
Problemem polskich przedsiębiorców,
oprócz płatności po terminie, jest również długi czas przetrzymywania faktur.
Najgorzej wypadają firmy z sektora sprzedaży detalicznej, hurtowej, oraz budowlanej i transportowej. Dane odzwierciedlają również patologię z wstrzymaniem
Opracowanie na podstawie raportu „Baropłatności sięgającą ponad 120 dni. W tej
kategorii najgorzej wypadają przedsię- metr płatności na świecie 2015”, przygotowanebiorstwa z sektora górnictwa, gdzie po go przez Bisnode D&B Polska
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ID LOGISTICS POZYSKUJE KOLEJNYCH KLIENTÓW

ÔÔ Źródło: ID Logistics Foto: ID Logistics

Grupa ID Logistics, jeden z liderów logistyki kontraktowej, podsumowała swoją działalność za pierwszy kwartał 2015 roku.
Firma odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz wzmocniła swoją obecność na europejskim rynku usług magazynowych.
W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa ID Logistics odnotowała wzrost przychodów o 6,1% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2014 roku, osiągając obrót w wysokości 214,3 mln EUR.
Tak dynamiczny rozwój Grupy jest przede wszystkim efektem
zawarcia nowych kontraktów w 2014 roku, zwiększenia obrotów przy jednoczesnej redukcji kosztów oraz korzystnej różnicy
w kursach walut. W tym okresie firma znacząco rozszerzyła zakres swojej działalności na rynkach europejskich oraz otrzymała
liczne zaproszenia do składania ofert.
Grupa ID Logistics konsekwentnie umacnia swoją pozycję na
rynku e-commerce, rozpoczynając pierwszy kwartał 2015 roku
od otwarcia trzech kolejnych magazynów w tej branży we Francji dla firm Auchan, Cdiscount i Conforama.
Również na terenie Francji w ramach obsługi, m.in. Bricomarche, Intermarche oraz Netto, ID Logistics uruchomiło nową
platformę dedykowaną obsłudze „towarów niebezpiecznych”.
Grupa rozszerzyła także swoją działalność na innych rynkach nuje również uruchomienie magazynu dla Auchan w Madrycie
europejskich. W obecnym kwartale uruchomiła magazyn dla Fu- w maju, a w lipcu dla Petit Bateau w Maroku oraz Metro w Rosji.
jifilm w Holandii oraz dla wydawnictwa Planeta w Hiszpanii. Pla-

DEKPOL PODSUMOWAŁ WYNIKI
FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2015 R.

ÔÔ Źródło: Dekpol Foto: Dekpol

Aż o ponad 80% do 77,5 mln zł wzrosły w I kwartale br. przychody Dekpol w porównaniu z tym samym okresem
poprzedniego roku. Zarząd firmy prowadzącej działalność w obszarze generalnego wykonawstwa, produkcji
konstrukcji stalowych i osprzętu do maszyn budowlanych oraz działalności deweloperskiej, dzięki bogatemu
portfelowi zleceń przewiduje dynamiczny rozwój w kolejnych okresach.
Dekpol w I kwartale br. osiągnął przychody na poziomie
77,5 mln zł, czyli o ponad 80% więcej niż w analogicznym
okresie poprzedniego roku. Z kolei wynik na działalności operacyjnej w ujęciu r./r. poprawił się o około 34% do
2,2 mln zł. Natomiast zysk netto po pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniósł nieco ponad 1 mln zł, co oznacza wzrost o około 77% względem zeszłego roku. Kapitały
własne spółki na koniec marca br. wyniosły 102,8 mln zł
i były blisko dwukrotnie wyższe niż w tym samym okresie
poprzedniego roku.
Zarząd Spółki specjalizującej się w usługach generalnego wykonawstwa, produkcji konstrukcji stalowych
i osprzętu do maszyn budowlanych oraz działalności deweloperskiej, podkreśla, że ze względu na sezonowość
typową dla branży budowlanej najwyższe przychody ze
sprzedaży są realizowane w III i IV kwartale roku. Jednakże w I kwartale 2015 roku odnotowano także sprzyjającą
aurę pogodową.
„Początek roku był dla nas udany. Na poprawę wyników finansowych istotny wpływ miało zwiększenie obrotów przy wyższej
marży brutto ze sprzedaży. Spodziewamy się dalszej poprawy
w kolejnych kluczowych okresach roku dzięki posiadanemu i realizowanemu bogatemu portfelowi zamówień” - powiedział Mariusz Tuchlin, Prezes Dekpol S.A.
Drugi kwartał br. Dekpol rozpoczął realizując kontrakty, spośród których do najważniejszych należy zaliczyć: budowę Galerii

Neptun w Starogardzie Gdańskim, Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, hali produkcyjno – magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną w Tczewie, remont
i rozbudowa Hotelu Aubrecht w Koprzywnicy, budowę obiektu
biurowo – magazynowego w Sosnowcu oraz centrum logistycznego dla 7R Logistic Kokotów. Wartość tych kontraktów sięga
łącznie około 170 mln zł netto.
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PGP - EPO WDROŻONE W 192 SĄDACH W CAŁEJ POLSCE

ÔÔ Źródło: PGP Foto: PGP

Grupa ID Logistics, jeden z liderów logistyki kontraktowej, podsumowała swoją działalność za pierwszy kwartał 2015 roku.
Firma odnotowała znaczący wzrost przychodów oraz wzmocniła swoją obecność na europejskim rynku usług magazynowych.
Polska Grupa Pocztowa wdrożyła Elektroniczne Potwierdzenie
Odbioru (EPO) już w 192 sądach w całej Polsce. EPO znacznie
przyspiesza obrót korespondencją sądową oraz usprawnia pracę
wymiaru sprawiedliwości w Polsce przez m.in. eliminację uciążliwego, ręcznego wprowadzania danych do systemów informatycznych przez pracowników sądów. Liczba korespondencji wysłana za pomocą systemu EPO przekroczyła 1 mln sztuk.
„Dotychczas dane z papierowego potwierdzenia odbioru były
ręcznie wprowadzane do systemów informatycznych. Teraz dzięki wdrożeniu EPO - informacja o potwierdzeniu odebrania
przesyłki przez adresata wędruje w czasie rzeczywistym prosto
na biurko zainteresowanego sprawą sędziego” – powiedział Witold Szczurek, prezes zarządu PGP S.A.
Dodał, że projekt wprowadzenia EPO to olbrzymia inwestycja
i operacja logistyczna. ”Sądy w Polsce często korzystają z różnego
oprogramowania, więc musimy zintegrować te systemy informatyczne oraz przeszkolić tysiące pracowników w sprawnej i bezawaryjnej obsłudze rozwiązań EPO. Warto zauważyć, że EPO jest
projektem w pełni funkcjonalnym, a liczba korespondencji obsłużonej za jego pomocą właśnie przekroczyła 1 mln sztuk” – podNa początku 2015 roku do grona użytkowników EPO dołączyła
kreśla prezes zarządu PGP S.A.
EPO to nowoczesne rozwiązanie, które usprawnia działalność firma P4, właściciel marki PLAY, jednego z liderów polskiego rynnie tylko sądów, ale także innych instytucji oczekujących szybkie- ku telefonii komórkowej.
go obrotu korespondencją wymagającą potwierdzenia odbioru.
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

www.exide.com
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INTERNET RZECZY PRZYNIESIE 1,9 BILIONA USD

ÔÔ Źródło: Cisco Foto: Cisco

15 kwietnia, podczas konferencji DHL Global Technology Conference w Dubaju, DHL, wiodący na świecie dostawca usług logistycznych, oraz Cisco, światowy lider w dziedzinie IT, wspólnie wydali nowy raport trendów koncentrujący się na Internecie
rzeczy. DHL i Cisco Consulting Services współpracują również nad wspólnym projektem innowacyjnym Internetu rzeczy, który
usprawni podejmowanie decyzji w operacjach magazynowych dzięki narzędziom analitycznym danych pozyskiwanych niemal
w czasie rzeczywistym dzięki podłączeniu urządzeń przez sieć Wi-Fi.
Ken Allen, prezes DHL Express i Sponsor Zarządu ds. Technologii,
powiedział: „Grupa Deutsche Post DHL posiada głęboko zakorzenioną wiarę w pozytywną moc światowego handlu. Jednak,
co pokazuje nasz Wskaźnik Globalnej Łączności 2014, ogólny
poziom globalnych połączeń pozostaje zaskakująco niewielki. Istnieje ogromny potencjał dla krajów w zakresie dalszego
zwiększania łączności i zamożności poprzez handel, integrację
i technologię. Wierzymy, że Internet rzeczy będzie podstawowym czynnikiem tej globalnej transformacji”.
Raport trendu, który szacuje, że do roku 2020 do Internetu
podłączonych będzie 50 mld urządzeń, w porównaniu do 15
mld obecnie, analizuje potencjalny wpływ tej rewolucji technologicznej na biznes. Wartość ekonomiczna, czyli połączenie
wzrostu przychodów i niższych kosztów wygenerowanych lub
przeniesionych pomiędzy firmą i branżami po stworzeniu nowych połączeń, może wykazać swój ogromny potencjał w sytuacji, gdy Internet i sieci dotrą do magazynów, transportu towarów i innych elementów łańcucha dostaw. Dla każdej organizacji
posiadającej łańcuch dostaw lub operacje logistyczne, Internet
rzeczy przyniesie konsekwencje w postaci zmiany otoczenia biznesowego, począwszy od stworzenia większej ilości końcowych
opcji dostawy dla klientów, aż do wydajniejszej działalności magazynowej i transportu towarów.
Według analizy ekonomicznej przeprowadzonej przez Cisco,
Internet rzeczy wygeneruje w ciągu kolejnej dekady wartość
ekonomiczną w wysokości 8 bln USD na całym świecie. Wartość
ta będzie pochodzić z pięciu podstawowych czynników: innowacyjność i dochody (2,1 biliona dolarów); wykorzystanie zasobów (2,1 biliona dolarów); łańcuch dostaw i logistyka (1,9 biliona
dolarów); poprawa wydajności pracowników (1,2 biliona dolarów); oraz ulepszonego doświadczenia klienta i obywatela (700
mld dolarów).
„Digital disruption, transformacja cyfrowa obecna jest wszędzie wokół nas i wywiera ogromny wpływ na biznes. Cyfryzacja
i ekspansja Internetu rzeczy jest impulsem dla wzrostu gospodarczego, co przyczynia się do powstania nowych modeli ekonomicznych i umożliwia organizacjom zachowanie konkurencyjności oraz dotrzymanie kroku światowym zmianom. Raport
ten pokazuje wyraźnie, że cyfryzacja i Internet rzeczy będą
dostarczać długofalowych korzyści i szans rozwoju w szerokim
zakresie branż”, skomentował Chris Dedicoat, prezes ds. EMEAR
Cisco.
Według raportu, w ciągu następnej dekady branża logistyczna może osiągać wyższe poziomy wydajności operacyjnej dzięki
temu, że Internet rzeczy połączy w czasie rzeczywistym miliony
przesyłek przewożonych, śledzonych i składowanych każdego
dnia. W magazynach połączenie palet i pozycji magazynowych
będzie okazją do inteligentniejszego zarządzania zapasami.
W dziedzinie przewozu towarów śledzenie towarów stanie się
szybsze, dokładniejsze, z większymi możliwościami przewidywania i zabezpieczenia. Jednocześnie analityka połączonej floty
środków transportu pozwoli przewidzieć awarie sprzętu i automatycznie zaplanować przeglądy konserwacyjne. Wreszcie
połączenie pracowników dostawy z okolicznymi samochodami

i ludźmi może stać się sposobem na zarobienie na podróży powrotnej i zoptymalizowanie jej, by zwiększyć wydajność i obsługę na ostatnim etapie dostawy. Dla klientów oznacza to, że DHL
może zapewnić jeszcze szybszą, bardziej niezawodną i opłacalną
kosztowo obsługę.
„Internet rzeczy to podłączenie niemal wszystkiego - od paczek do ludzi - dzięki czujnikom do sieci internetowej. Zarówno
Cisco, jak i DHL wierzą, że zrewolucjonizuje to procesy biznesowe w całym łańcuchu wartości, w tym w łańcuchu dostaw i logistyce. Aby uzyskać maksymalne globalne korzyści ekonomiczne, konieczne będzie zrozumienie, w jaki sposób schodzą się
wszystkie elementy w łańcuchu wartości. Będzie to wymagało
wszechstronnej współpracy, udziału i chęci zainwestowania, aby
stworzyć prężny, ekologiczny system Internetu rzeczy dla zrównoważonych procesów biznesowych. Nowy Raport Trendu jest
kolejnym krokiem w kierunku zagwarantowania, że DHL przeniesie korzyści płynące z Internetu rzeczy na naszych klientów” powiedział Markus Kückelhaus, wiceprezes ds. innowacji i badań
trendów, DHL Customer Solutions & Innovations.
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GISCONNECTOR FOR EXCEL

ÔÔ Źródło: WIGeoGIS Foto: WIGeoGIS

GISconnector for Excel to nowa nakładka do oprogramowania ArcGIS firmy Esri. Aplikacja została stworzona przez firmę GI
Geolabs GmbHz myślą o użytkownikach oprogramowania Esri ArcGIS, którzy na co dzień wykorzystują w swojej pracy oprogramowanie Microsoft Excel. To całkowicie innowacyjne rozwiązanie, umożliwiające pracę w obu typach oprogramowania jednocześnie, dzięki synchronicznej i dwukierunkowej transmisji danych.
ArcGIS jest oprogramowaniem wykorzystywanym w wielu sektorach rynku
i dziedzinach takich jak administracja,
edukacja, ochrona środowiska, transport,
infrastruktura i komunikacja, przeznaczonym do tworzenia, edytowania, wizualizowania oraz analizy informacji geograficznej na mapach cyfrowych. Program
wzbogacony o wtyczkę GISconnector
daje dodatkową możliwość, jaką jest interaktywne połączenie z aplikacją wykorzystywaną do przygotowywania czytelnych
analiz i zestawień danych –oprogramowaniem Microsoft Excel. GISconnector
for Excel dzięki jednoczesnej oraz dwukierunkowej transmisji danych, daje
możliwość synchronicznej analizy w obu
typach oprogramowania, co znacznie
podnosi efektywność wykonywanej pracy
na obu płaszczyznach – jest to pierwsze
takie rozwiązanie stworzone do rozwią-

zań GIS. Aplikacja przeznaczona jest dla
wszystkich użytkowników ESRI ArcGIS for
Desktop.
Najważniejszą funkcją GISconnector for
Excel jest łączenie i synchroniczne przesyłanie danych z ArcGIS do Microsoft Excela
i odwrotnie. Ta funkcja umożliwia równoległą analizę danych w obu programach

oraz wymianę ich wzajemnych selekcji
i filtrów. GISconnector for Excel umożliwia
natychmiastowe przenoszenie wyników
oraz funkcjonalności z jednego oprogramowania do drugiego, bez naruszania jakichkolwiek formuł.

REKLAMA
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MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNYCH SYSTEMOW
INFORMATYCZNYCH STOSOWANYCH W LOGISTYCE
NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU ISOF-ERP

ÔÔ Autor: Katarzyna Kowalska, Lucyna Sikora - Koło Naukowe „Logistyka” Politechnika Poznańska Foto: ISOF

W celu zapewnienia wysokiego poziomu obsługi klienta przedsiębiorstwa dążą do zintegrowania wszystkich działów, które
realizacją swoich działań mają znaczny wpływ na stopnień zadowolenia odbiorcy. W każdej firmie występują trzy podstawowe
rodzaje przepływu: towarów, pieniędzy oraz informacji. Wydawałoby się, że pierwsze dwa z wyżej wymienionych są najważniejsze, jednak w dzisiejszych czasach to dzięki sprawnemu przepływowi informacji można znacznie zwiększyć efektywność
działalności przedsiębiorstwa. Z tego powodu ważne jest, by wszystkie obszary: sprzedaży, magazynowania i logistyki potrafiły
ze sobą ściśle współpracować, skutecznie wymieniać między sobą informacje oraz podejmować decyzje, dzięki którym korzyść
odniesie cały zakład. Wszystkie te działania są wspierane przez szereg narzędzi informatycznych, bez których obecnie żadna firma nie istniałaby. Jednym z systemów informatycznych stosowanych w logistyce jest ISOF-ERP oferowany przez firmę Heuthes.
Jest to nowoczesne i elastyczne oprogramowanie pozwalające na zarządzanie firmą dowolnej branży przez Internet.

SYSTEM TEN OBEJMUJE 5 MODUŁÓW:
• DMS - moduł ten przeznaczony jest do gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przychodzących z zewnątrz. Zawiera możliwość precyzyjnego wyszukiwania dokumentów
według różnych kryteriów. Ponadto umożliwia zdefiniowanie
i obsługę procesów przepływu informacji i dokumentów w całej firmie.
• CRM – służy do gromadzenia, analizowania i raportowanie danych, planowania działań i prac pracowników, informowania
o aktualnych stanie obsługi klienta. W module można zarejestrować dowolne zdarzenie z klientem np., spotkanie, rozmowę telefoniczną, prezentację.
• Sprzedaż – głównymi zadaniami modułu są: zarządzanie zamówieniami od klientów, zarządzanie zamówieniami od dostawców, planowanie optymalnych tras dystrybucji towarów,
zarządzanie zapasami, kontrola dostaw.
• Magazynowanie – moduł pozwala na uzyskanie w każdej
chwili kompletnej informacji dotyczącej wszystkich przychodów i rozchodów magazynowych, również w sytuacji, gdy towaru już w magazynie nie ma. Pełna historia operacji pozwala
na dokładne kontrolowanie wszystkich zdarzeń oraz precyzyjne prowadzenie gospodarki magazynowej w firmie.
• Logistyka – służy do obsługi: ofert, zamówień od klientów
oraz zamówień do dostawców.

ISOF posiada zaawansowane mechanizmy logistyczne, które
pozwalają na sprawną obsługę od momentu złożenia zamówienia
przez klienta, poprzez pełną obsługę zamówienia w ramach firmy,
wystawienie dokumentów sprzedażowych, aż do dostarczenia towaru klientowi.
ISOF doskonale sprawdza się w firmach rozproszonych terytorialnie, gdzie odbywa się obrót towarami zlokalizowanych w różnych
miejscach. Ponadto w firmach małych i średnich (również jednoosobowych i rodzinnych) możemy skorzystać z wersji uproszczonej
– ISOF-START. Wszystkie procesy w ISOFie są w pełni zautomatyzowane. Dzięki wykorzystaniu Internetu i przeglądarki internetowej system jest łatwy we wdrożeniu a wykorzystując nowoczesną technologię może być również otwierany na smartfonach czy netbookach.
Do podstawowych korzyści osiąganych dzięki ISOF-ERP zaliczamy
przede wszystkich lepszą obsługę klienta. Oprócz tego ogranicza się
czas marnowany na wyszukiwanie dokumentów. Również optymalizowany jest stan zapasów dzięki jednoczesnej analizie wszystkich
magazynów i analizie rotacji oraz limitów logistycznych przy generowaniu zamówień. System pozwala na lepsze zarządzanie należnościami, zobowiązaniami i windykacją. Poza tym polepsza on wymianę informacji między pracownikami. Ważną zaletą jest fakt, że ISOF
jest zintegrowany z oprogramowaniem OpenOffice oraz MS Office.
System zapewnia wysoki poziom niezawodności i wydajności. Dzięki wymienionym funkcjonalnościom i zaletom system IFOS-ERP jest
kluczem do sukcesu przedsiębiorstw, które go wdrożyły.
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SYSTEMY SCM – JAK JE WYKORZYSTAĆ
W PRZEDSIĘBIORSTWIE?

ÔÔ Autor: Marcin Kucza

Współczesne zarządzanie łańcuchem dostaw nie może odbywać się bez wsparcia odpowiednich systemów informatycznych.
Rozwiązania mające na celu wsparcie zarządzania sieciowym łańcuchem dostaw występują pod wspólną nazwą Supply Chain
Management (SCM).
Istotą systemów SCM jest powiązanie kilku obszarów działalności
jednego przedsiębiorstwa (np. zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji) lub kilku przedsiębiorstw mogących pełnić funkcję dostawców,
producentów i klientów. Sprawny system SCM gromadzi informacje
rozproszone w łańcuchu dostaw. Narzędzia SCM mogą być wykorzystane do nadzoru nad wszystkimi działaniami logistycznymi firmy, zaliczając do tego m.in. projektowanie wyrobu, wybór dostawców, prognozowanie popytu czy sterowanie dystrybucją.
MODUŁY SCM
SCM składa się z wielu modułów będących wyspecjalizowanymi narzędziami do pracy z określonymi sferami logistyki
w organizacji.
Modułem służącym do optymalizacji łańcucha dostaw jest SCO
(Supply Chain Optimization). Pozwala on zbierać dane dotyczące
każdego zdarzenia w łańcuchu dostaw i na tej podstawie decydować o wyborze jego najbardziej optymalnego przebiegu, by w jak
największym stopniu wykorzystywać zasoby i oszczędzać pieniądze.
W celu zarządzania relacjami z dostawcami wykorzystywany jest
moduł SRM (Supplier Relationship Management). Pomaga on zredukować zagrożenie przerwania łańcucha, a także wybrać najlepszego dostawcę spośród dostępnych. Ma on także dodatkową funkcjonalność pomagającą operować zapasami w łańcuchu dostaw.
Natomiast modułem skupionym na zapasach i magazynowaniu
jest WMS (Warehouse Management System). Oprogramowanie to
umożliwia zarządzanie magazynem – kontroluje przepływ towarów,
dostawy i wysyłki gromadząc wszystkie dane o składowanych materiałach.
Modułem analogicznym do SRM, ale obejmującym zarządzanie
i kierowanie popytem, jest DSM (Demand Management). Pomaga
on określać, oceniać i dostosowywać zasoby do występującego
popytu. Wykorzystując go można oszczędzać energię wyrównując
obciążenie maszyn.
Systemem służącym do zarządzania popytem sieci dostaw jest
DDSN (Demand Driven Supply Network). Moduł ten łączy dostawców, producentów, partnerów handlowych i klientów w jedną sieć.
Zbiera informacje dotyczące zamówień, wysyłek i płatności. Celem
tego jest usprawnienie procesu zaspokajania potrzeb klientów, czyli
zadania, które realizuje każdy z członków łańcucha.
Istnieje także system SCEM do zarządzania zdarzeniami łańcucha
dostaw (Supply Chain Event Management). Służy on do zbierania
w czasie rzeczywistym informacji o pracy łańcucha dostaw, aby osoby nim zarządzające miały najbardziej aktualne dane. Do zbierania
informacji służy aplikacja SCI (Supply Chain Intelligence).
W łańcuchu dostaw szerokie zastosowanie ma także system TMS
do zarządzania transportem – ułatwia organizację procesów transportowych produktów wybierając optymalny rodzaj transportu na
podstawie np. odległości, trasy czy lokalizacji.
Za system SCM uznawane są także kody kreskowe RFID (Radio
Frequency Identification), czyli technologia wykorzystująca fale
radiowe do identyfikowania towarów. Umożliwia ona monitoring
obiegu towarów w łańcuchu dostaw bez fizycznej kontroli, a jedynie
na podstawie zdalnej. Poprawia to efektywność pracy i wykorzystanie pracowników.

Oczywiście to tylko najpopularniejsze moduły – istnieją jeszcze inne
obejmujące swoimi funkcjonalnościami międzynarodowy handel i logistykę oraz planowanie części zapasowych.
KORZYŚCI Z INFORMATYZACJI
Wdrożenie modułów SCM w przedsiębiorstwie może przynieść
szereg korzyści przedsiębiorstwom uczestniczącym w łańcuchu
dostaw. Wśród najważniejszych można wymienić:
• integrację wewnętrznych i zewnętrznych procesów biznesowych
firmy ,
• możliwość optymalizacji źródeł dostaw,
• jednoczesne planowanie potrzeb materiałowych i określanie zdolności produkcyjnych,
• ustalenie współzależności pomiędzy poszczególnymi ogniwami
łańcucha dostaw,
• utworzenie zbiorczych planów związanych z zaopatrzeniem, magazynowaniem, produkcją oraz transportem wytwarzanych dóbr,
• identyfikowanie ograniczeń istniejących sieci dostaw,
• ułatwienie planowania poziomu popytu na określone wyroby,
• możliwość dokonywania bieżących symulacji rynkowych, przyspieszających reakcję na zmieniające się potrzeby klientów.
BARIERY WDROŻENIOWE
Jednak proces wdrożenia systemów SCM nie jest łatwy i wymaga wiele zaangażowania od każdego członka łańcucha dostaw.
Przede wszystkim prawidłowa współpraca w obszarze łańcucha
dostaw wymaga przełamania barier w dostępie do informacji poszczególnych uczestników łańcucha. Aby współpraca między przedsiębiorstwami stała na wysokim poziomie, muszą ona udostępniać
sobie potrzebne informacje, jak np. stany magazynowe czy plany produkcyjne.
Od strony technicznej należy pamiętać, że systemy SCM wykorzystują informacje z systemów MRP II lub ERP, zatem przedsiębiorstwo,
które chce wdrożyć system SCM musi już posiadać jedno z wymienionych wcześniej rozwiązań.
Prawidłowo wdrożony system SCM musi charakteryzować kilka
cech:
• wiarygodność – informacja musi być prawdziwa,
• relewantność – informacja powinna spełniać potrzeby użytkownika,
• przyswajalność – informacja nie powinna wymagać dodatkowych
przekształceń,
• dostępność – łatwość obsługi, możliwość odpowiedzi,
• poufność dostępu –autoryzacja dostępu, odpowiednie kodowanie,
• bezpieczeństwo – możliwość odtworzenia w przypadku awarii.
JAKA PRZYSZŁOŚĆ?
Nie ulega wątpliwości, że rola systemów informatycznych w logistyce będzie wzrastać z biegiem czasu. Przedsiębiorstwom, które nie
będą ich wykorzystywać grozi spadek efektywności działania i marginalizacja udziałów w rynku na rzecz konkurentów, którzy współpracują w zinformatyzowanych łańcuchach dostaw. Najwyższa pora, aby
firmy z branży poszukały najlepszych dla siebie rozwiązań i zaczęły
czerpać z nich korzyści.
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ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW IT W MAGAZYNACH –
DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

ÔÔ Autor: Magda Kozielska, Lider Badania PPML, Logisys Sp. z o.o.

Rozbudowane systemy IT do zarządzania magazynami (w szczególności systemy klasy WMS) oferują użytkownikom bardzo
szerokie spektrum funkcji, które można zastosować. Zazwyczaj jednak firmy nie wykorzystują wszystkich możliwości systemów. W V edycji badania Panelu Polskich Menedżerów Logistyki, skupionej wokół tematyki wyboru wdrożenia i użytkowania
systemów IT do zarządzania magazynami, postanowiliśmy sprawdzić, jakie funkcjonalności rzeczywiście są użytkowane przez
polskie przedsiębiorstwa, oraz zbadać, jak wygląda kwestia wprowadzania modyfikacji do systemów.

TYPY SYSTEMÓW IT DO ZARZĄDZANIA PROCESAMI
MAGAZYNOWYMI
Spośród badanych firm, największa grupa (47%) wskazała na
użytkowanie modułu magazynowego systemu klasy ERP do zarządzania stanami magazynowymi. Większa część z nich korzysta z podstawowej wersji, bez zarządzania lokalizacjami, wysokim składem itp. Do tej grupy należą przede wszystkim mniejsze
przedsiębiorstwa, dysponujące powierzchnią magazynową nie
większą niż 5000 mkw. Kolejne 19% firm administruje procesami magazynowymi również poprzez system klasy ERP, ale za
pomocą bardziej rozbudowanego modułu magazynowego, dającego możliwość wsparcia lokalizacjami, wysokim składem itp.
Nieco ponad 1/3 badanych wskazała na użytkowanie systemu
klasy WMS, z czego połowa posiada dedykowany, stworzony na
własne potrzeby system. Takie rozwiązania dominują w dużych
przedsiębiorstwach, dysponujących dużą powierzchnią magazynową. Pojawiła się również niewielka grupa, która zadeklarowała korzystanie z rozwiązań, które można określić skrótem WES
(Warehouse Execution System), które realizują procesy logistyczne na terminalach kodów kreskowych, poprzez interfejs z systemem nadrzędnym klasy ERP.

gnozowanie wydajności magazynu i spodziewanej godziny
zakończenia operacji na podstawie analizy zawartości zleceń
(przed uruchomieniem kompletacji) czy tworzenie geografii
magazynu na podstawie prognoz sprzedaży. Najbardziej różnorodne funkcjonalości są wykorzystywane przez użytkowników
systemów WMS oraz ERP z rozbudowanym modułem magazynowym.

KOSZTY INWESTYCJI W SYSTEM
Połowa menedżerów logistyki zadeklarowała, że rzeczywisty koszt wdrożenia przekroczył planowany budżet.
Choć wdrożenie inwestycji w system IT kojarzy się zazwyczaj
z dużym i drogim przedsięwzięciem, zakres kwot podawanych
przez uczestników jest bardzo zróżnicowany. Planowane koszty wahają się od 50 do 500 tys. złotych i więcej - w zależności
od złożoności systemu i jego funkcjonalności. Zastanawiające
są różnice w odpowiedziach informatyków i logistyków. Biorąc
pod uwagę średnią, menedżerowie logistyki częściej wskazyWYKORZYSTYWANE FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU IT
wali na wyższy budżet, co może świadczyć o tym, że patrzą oni
Systemy IT do zarządzania magazynem, a w szczególności sys- na problem planowania inwestycji w bardziej złożony sposób,
temy klasy WMS, oferują użytkownikom bardzo szeroką gamę uwzględniając nie tylko cenę systemu, ale również dodatkowe
funkcjonalności – od prostego administrowania stanami maga- koszty wprowadzania zmian w procesach i organizacji logistyki,
zynowmi, aż po tworzenie geografii magazynu czy grupowanie będące konsekwencją wdrożenia systemu. Ponad połowa szezleceń.
fów logistyki, którzy wzięli udział w badaniu, wskazała także, iż
W celu sprawdzenia, które z tych funkcjonalności są rzeczywi- rzeczywiste koszty realizacji inwestycji przekroczyły planowany
ście wykorzystywane i w jakim natężeniu, uczestnikom badania budżet.
PPML zadaliśmy pytanie dotyczące zakresu funkcjonalności rozwiązania IT stosowanego w ich miejscach pracy. Do najczęściej BARIERY W OSIĄGANIU OPTYMALNYCH EFEKTÓW
zakreślanych odpowiedzi, poza szerokim pojęciem administracji Najczęściej wskazywaną barierą w osiąganiu optymalnych
stanami magazynowymi, należały: prowadzenie inwentaryzacji, re- efektów z wdrożenia systemu IT do zarządzania magazynem
alizacja kolejki wydań wg FIFO/FEFO/LIFO, przypisanie towaru do lokaliza- jest konieczność wprowadzania nieplanowanych zmian.
cji, informacja o dokładnym położeniu towaru oraz rejestracja i nadzór nad
Zarządzanie dużym magazynem jest praktycznie niemożliwe,
partiami dostaw i partiami produkcyjnymi. Powyższe funkcjonalności bez wspomagania przez odpowiednio zmodulowany system IT,
zostały wskazane przez ponad połowę uczestników badania. którego wybór ma kluczowe znaczenie dla efektywności proceZ kolei najrzadziej stosowane są takie funkcjonalności, jak pro- sów logistycznych. W związku z tym, postanowiliśmy również
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wdrożenie zajmie znacznie więcej czasu
niż planowano. Wiedzą, że wprowadzenie
systemu pociągnie za sobą istotne zmiany w organizacji logistyki magazynowej.
W dalszej kolejności badani wskazywali
takie bariery, jak brak wystarczających danych, które pozwalają uwzględnić wszystkie czynniki wpływające na efekt końcowy, niedopasowanie funkcjonalności
do realiów procesowych oraz niewystarczające zrozumienie założeń inwestycji.
Największe obawy wiążą się zatem z nieprecyzyjnym dopasowaniem systemu do
potrzeb przedsiębiorstwa. Należy jednak
podkreślić, iż stosunkowo duża liczba
uczestników wskazała na brak barier
w osiąganiu optymalnych efektów. Aby
sprawdzić, jakie czynniki uczestnicy badania wskażą jakie barie- osiągnąć taki poziom zadowolenia, trzeba już na etapie projektu
ry w osiąganiu optymalnych efektów z wdrożenia systemu, na przyjrzeć się każdej najmniejszej operacji logistycznej i precyzyjpodstawie własnych doświadczeń. Zarówno menedżerowie lo- nie zdefiniować procesy oraz określić potrzeby potencjalnemu
gistyki, jak i IT za największą przeszkodę uznali konieczność do- dostawcy systemu.
konania nieplanowanych zmian. Logistycy, którzy patrzą na inwestycję z nieco szerszej perspektywy, obawiają się również, że

SPRAWNY SYSTEM IT GWARANTEM
SKUTECZNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

ÔÔ Źródło: Veneo Foto: Veneo

Sprawny system IT jest podstawą kontroli przepływu informacji w przedsiębiorstwie. Wspiera planowanie i optymalizację
wszystkich procesów, dlatego jest jednym z elementów, na którym firma nie powinna oszczędzać. Z biegiem czasu i rozwojem
firmy potrzebne będą bardziej skomplikowane funkcje oraz analizy, dlatego warto wybrać system z możliwością indywidualnego modyfikowania.

JAK WYBRAĆ I CZYM SIĘ KIEROWAĆ
PRZY WYBORZE
Przy wybieraniu systemu ERP, należy
zwrócić uwagę na kilka elementów,
które wpływają na optymalizację procesów w firmie. Przede wszystkim będzie
to efektywne zarządzanie zamówieniami i planowaniem produkcji. Równie
ważna będzie analiza procesów biznesowych czy monitorowanie, przesyłanie
oraz śledzenie przepływu informacji
wewnątrz organizacji. W przypadku dostawców logistycznych, te typowe biznesowe korzyści nie są jednak wystarczające, by usprawnić przebieg zadań
od momentu zamówienia do załadunku
przesyłki. Tutaj usługodawca będzie
chciał również mieć nadzór nad stanem
magazynowym zasobów czy ograniczeniach i przestojach linii produkcyjnych,
kosztów utrzymania zapasów, kosztów
produkcji oraz błędów w rejestrach danych. Dlatego istotne jest by wybrany
system IT miał możliwość komplementarnego uzupełnienia wybranych wcześniej funkcji.
- Firmy logistyczne wybierają różne
systemy, począwszy od rozwiązań dedykowanych bądź autorskich. Specyfika

oferowanych usług, wymaga modułów
takich jak, kontrolowanie i nadzorowanie ruchu taboru (GPS) oraz przesyłek
(ang. Track & Trace), które umożliwią
śledzenie przesyłki i natychmiastowe
uzyskanie informacji o jej statusie. - komentuje Sławomir Woźniak, Dyrektor
Sprzedaży SOOT.pl. - Przydatna jest
również wiedza o innych oddziałach
terenowych, dlatego dobrym wyjściem
jest intranet, gdzie może znajdować się
opis procedur czy zasad dotyczących
niestandardowej obsługi klientów.
SYSTEM SZYTY NA MIARĘ
Ze względu na specyfikę branży TSL,
często systemy ERP typowo biznesowe, wspierane są przez inne, które posiadają logistyczne moduły. Mogą one
usprawniać procesy zbierania i składania ofert czy dokumentów ułatwiając
tworzenie własnych baz danych oraz
archiwizowania dokumentacji. Firmy
logistyczne inwestują w systemy, które
pomogą im spełniać oczekiwania klientów. Poza ceną, to szybkość wykonania
usługi jest dla większości najważniejsza. jest w jednym interfejsie programu,
Dlatego sprawne rozwiązania systemo- niosą dla przedsiębiorstwa największe
we, których funkcjonalność skupiona korzyści.
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NOWE ZACHODNIE POŁĄCZENIE DACHSER

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Dachser uruchomił kolejne codzienne połączenie do Niemiec, do Dortmundu i Neuss niedaleko Dusseldorfu. Dzięki zwiększeniu
liczby połączeń na zachód, operator zwiększa możliwości eksportowe nie tylko do Niemiec, ale także do Francji, krajów Beneluxu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Hiszpanii i Portugalii.
Połączenie do Dortmundu i Neuss jest
już kolejnym codziennym połączeniem
realizowanym przez Dachser z Polski
do Niemiec. „Uruchamianie nowych regularnych linii transportowych wiąże
się z rosnącym wolumenem przesyłek,
które obsługujemy. To z kolei wynik
naszego rozwoju, czyli pozyskania nowych kontraktów, ale także ekspansji
naszych klientów, którzy z miesiąca na
miesiąc zwiększają liczbę swoich eksportowych przesyłek – mówi Grzegorz
Lichocik, prezes Dachser w Polsce. Dynamiczny wzrost liczby przesyłek na
rynek niemiecki i do innych krajów Europy Zachodniej niejako wymusza na
nas inwestycje w infrastrukturę, a także
zobowiązuje do utrzymywania wysokiej
jakości usług, z której Dachser jest znany” – podkreśla Grzegorz Lichocik.
Dachser posiada obecnie jedną z najbardziej rozbudowanych i wydajnych
sieci transportowych w Europie. W Polsce firma ma 8 oddziałów (2 w Warszawie
oraz po jednym w Strykowie, Szczecinie,
Wrocławiu, Gądkach k. Poznania, So-

snowcu k. Katowic i Gdańsku). Terminal
w Strykowie, dzięki swojemu centralnemu położeniu na mapie Polski, jest
głównym punktem przeładunkowym
między zachodem i wschodem Europy.

DSV Solutions z kolejnym
gigantem farmaceutycznym

Targowa ekspansja PEKAES
ÔÔ Źródło: PEKAES

ÔÔ Źródło: DSV Foto: DSV

DSV Solutions konsekwentnie rozwija specjalizację w obsłudze sektora farmaceutycznego. Doświadczenie operatora oraz
wysoka jakość usług pozwoliły mu pozyskać kontrakt na obsługę największego polskiego producenta leków, firmy Polpharma.
Od marca br. DSV Solutions jest odpowiedzialne za składowanie produktów Grupy
Polpharma w magazynie składu konsygnacyjnego w temperaturze 15-25 0C oraz za
ich obsługę logistyczną.
„Zaufanie, jakim obdarzył nas tak prestiżowy producent leków, jak Polpharma, jest
potwierdzeniem skuteczności realizowanej
przez nas strategii rozwoju oraz kolejnym
kamieniem milowym w zwiększaniu udziału DSV Solutions w zakresie obsługi rynku
farmaceutycznego. Jesteśmy dumni z możliwości obsługi lidera polskiego sektora
farmaceutycznego, który powierzając nam
outsourcing usług logistycznych docenił
nasze doświadczenie oraz wysoką jakość
świadczonych przez nas usług” – mówi
Maciej Walenda, Prezes Zarządu DSV Solutions.

Dachser w Polsce realizuje codzienne
linie drobnicowe w eksporcie i imporcie
do i z większością krajów europejskich,
obecnie jest to już ponad 20 połączeń.

Polpharma należy do grona 20 największych firm generycznych na świecie, z obrotami ok. 1 mld dolarów rocznie. W Polsce
posiada 7 zakładów produkcyjnych i zatrudnia ponad 7 tys. osób. Portfolio Grupy
Polpharma obejmuje około 600 produktów,
szczególnie w zakresie specjalizacji kardiologicznej, gastroenterologicznej i neurologicznej. W ofercie producenta znajdują się
również suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki oraz fitofarmaceutyki.

PEKAES, wiodący operator logistyczny w kraju, jak
co roku aktywnie uczestniczył w Transport Logistic
2015, największych, międzynarodowych targach
logistycznych, zorganizowanych w Monachium.
PEKAES wykorzystał tę okazję do pełnego zaprezentowania wachlarza swoich usług zagranicznym
kontrahentom. Przedstawiciele rynków zagranicznych docenili nową odsłonę marki PEKAES licznie
angażując się w spotkania organizowane na stoisku. W efekcie udział w targach zapewnił Spółce
okazję do nawiązania ciekawych i perspektywicznych kontaktów.
- Udział w targach to niezwykle ważne wydarzenie dla branży logistycznej, ale też równie cenne
doświadczenie dla nas. Mieliśmy możliwość spotkać się z wieloma nowymi kontrahentami, którzy
dowiedzieli się o dużym potencjale rozwoju spółki,
jak również całego rynku TSL w Polsce. Jesteśmy
przekonani, że poprzez udział w targach Transport
Logistic zwiększymy rozpoznawalności marki PEKAES w Europie, do czego nieustannie dążymy,
konsekwentnie zwiększając nasze zaangażowanie na rynkach zagranicznych – mówi Arkadiusz
Filipowski, Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy
PEKAES.
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Prestiżowa nagroda dla DB Schenker Logistics DSV wkracza na rynek Ameryki Centralnej
ÔÔ Źródło: DB Schenker Logistics Foto: DB Schenker Logistics

ÔÔ Źródło: DSV Foto DSV

DB Schenker Logistics został
uhonorowany Złotym Listkiem
CSR. To prestiżowe wyróżnienie w obszarze społecznej
odpowiedzialności biznesu,
przyznawane przez tygodnik
„Polityka”.
„Konsekwentnie
wdrażamy naszą strategię,
zbudowaną wokół takich obszarów jak ekonomia, społeczeństwo oraz środowisko”,
mówi Janusz Górski, Prezes DB
Schenker Logistics w Polsce.
„Podstawą jest dla nas współuczestnictwo pracowników firmy w rozwoju dobrych relacji
ze wszystkimi interesariuszami:
m.in. klientami, dostawcami,
lokalnymi społecznościami czy
uczelniami wyższymi. Budujemy kulturę Lean kładąc nacisk na ciągłe doskonalenie łańcuchów dostaw.”
Kandydaci do nagrody byli oceniani w siedmiu obszarach: ład korporacyjny, prawa człowieka, zachowania wobec pracowników, ochrona środowiska,
dbałość o klienta, uczciwość biznesowa i zaangażowanie społeczne. Po raz
pierwszy zostały też uwzględnione wyzwania, jakie stawiają sobie firmy
w obszarze zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy byli oceniani przez firmę
doradczą Deloitte.

Po sukcesie operatora
na rynku Ameryki Południowej DSV otwiera
nową siedzibę w Kostaryce, w centralnej części Ameryki.
Nowo otwarta dywizja DSV Air & Sea,
specjalizująca się we
frachcie lotniczym oraz
morskim, skupi się zarówno na transporcie
towarów z i do Kostaryki, jak i transporcie
lądowym przy udziale
okolicznych partnerów
Grupy DSV.
„Ameryka Centralna to jedno z niewielu miejsc na mapie DSV do tej
pory niezagospodarowanych. Pełni optymizmu, po starcie 3 lata temu
na terenie Ameryki Południowej, postanowiliśmy rozszerzyć działalność
w centralnym punkcie tego regionu. Kostaryka to państwo z najlepiej
rozwiniętą i stabilną gospodarką Ameryki Centralnej, a San Jóse stało się
swego rodzaju hubem dla międzynarodowych firm działających w tej
części kontynentu” – mówi Jens Bjørn Andersen, CEO Grupy DSV.” Jesteśmy pewni, że osiągniemy sukces w tej części Ameryki i pomożemy go
osiągnąć naszym klientom, którzy do tej pory nie działali w tym regionie.”

LOGISTYKA DACHSER DLA PRODUCENTA
SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH SIEMENS

ÔÔ Źródło: Dachser Foto: Dachser

Czeski Dachser rozszerzył swoją współpracę z Grupą Siemens, obejmującą logistykę kontraktową w zakładzie produkcyjnym we
Frenštát pod Radhoštěm. Dzięki doskonałemu przygotowaniu projektu operator logistyczny w zaledwie 48 godzin uruchomił
w zakładzie produkcyjnym klienta wszystkie przejęte procesy magazynowe.
Usługi świadczone przez Dachser dla firmy
Siemens obejmują: magazynowanie, dystrybucję oraz szereg usług dodatkowych.
Operatorowi udało się podnieść wydajność
logistyki klienta dzięki sprawnym dostawom, skróceniu procesów oraz usługom
o wartości dodanej. Dachser realizuje dla
grupy Siemens w Czechach usługi in-house,
czyli prowadzi procesy logistyczne z wykorzystaniem zasobów magazynowych klienta, w tym przypadku magazynu w zakładzie
produkcyjnym. Operator logistyczny przejął
prowadzenie magazynu dla wyrobów gotowych o powierzchni 2400 mkw. w mieście Frenštát na południe od Ostrawy, gdzie
Siemens produkuje elektryczne silniki asynchroniczne niskiego napięcia dla klimatyzatorów, pomp i sprężarek powietrza. Oprócz
magazynowania i dystrybucji przesyłek (Siemens wysyła stamtąd około 200 ciężarówek
miesięcznie), portfolio Dachser obejmuje
szereg usług dodatkowych.

WYSOKIE STANDARDY PODSTAWĄ
LOGISTYKI „IN-HOUSE”
„Dzięki zaawansowanym, zunifikowanym systemom IT możemy sprawnie optymalizować i integrować procesy informatyczne oraz logistyczne, tworząc wartość
dodaną w całym łańcuchu dostaw – wyjaśnia Alexander Tonn, kierownik logisty-

ki kontraktowej w Dachser w Czechach.
W tym przypadku realizację procesów logistycznych u klienta uzupełniamy dystrybucją w ramach naszej silnej europejskiej
sieci połączeń drobnicowych” – kontynuuje Alexander Tonn.
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Nowy najemca w SEGRO
Logistics Park Gliwice

Goodman wynajął blisko połowę
magazynu spekulacyjnego

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

ÔÔ Źródło: Pomorskie Centrum Logistyczne w Gdańsku

Spółka Arpex podpisała umowę najmu ok. 3.300
mkw. powierzchni magazynowej w SEGRO Logistics Park Gliwice. W transakcji pośredniczyła
międzynarodowa firma doradcza Cushman &
Wakefield.
Arpex Sp. z o.o. to gliwicka firma będąca liderem na rynku ozdób i dekoracji. Rozpoczynała
swoją działalność w 1993 roku jako spółka rodzinna, by dziś zatrudniać ponad stu pracowników.
Współpracując z dostawcami z Europy, Ameryki
Północnej i Dalekiego Wschodu, swoje produkty dostarcza do sieci handlowych oraz hurtowni
w całym kraju. Arpex, jako pierwsza firma w kraju, wprowadziła na rynek elektrostatyczne folie
dekoracyjne i licencjonowane akcesoria party.
Obecnie oferuje ponad 5.000 produktów w 20
grupach asortymentowych. Firma rozwija swoją
działalność także w Czechach, na Słowacji i w Rumunii.

Goodman, globalny ekspert w dziedzinie nieruchomości logistycznych, podpisał umowy
z dwoma operatorami logistycznymi działającymi w segmencie spożywczym na wynajem
powierzchni w Pomorskim Centrum Logistycznym położonym w bezpośrednim sąsiedztwie
terminala kontenerowego DCT Gdańsk. Firmy Poland Services Transport-Logistyka oraz
Univeg Logistics Poland wprowadzą się do
budowanego spekulacyjnie magazynu o powierzchni 14 000 m2, którego przekazanie planowane jest na IV kwartał 2015 r.
Przez ostatnie kilka lat firmy z sektora handlu
detalicznego stały się ważną grupą klientów
Goodman w Polsce, co odzwierciedla też rozwój gospodarczy kraju oraz wzrost siły nabywczej. Szczególnie branża spożywcza odegrała
istotną rolę w naszym rozwoju.

NOWY NAJEMCA W KOMPLEKSIE
SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

ÔÔ Źródło: SEGRO Foto: SEGRO

Grupa Pekabex finalizuje
prace na budowie nowej
fabryki Volkswagena
ÔÔ Źródło: Grupa Pekabex Foto: Grupa Pekabex

Grupa Pekabex zakończyła montaż konstrukcji prefabrykowanej dwóch obiektów nowej
fabryki Volkswagena powstającej koło Wrześni
w województwie wielkopolskim. Łączna wartość prac zrealizowanych przez poznańską grupę wyniosła ponad 50 mln zł.
W Białężycach k. Wrześni trwa budowa nowej
fabryki, w której w 2016 roku ruszy produkcja nowej generacji samochodu dostawczego
Volkswagen Crafter. W inwestycję realizowaną
na obszarze 220 hektarów zaangażowane są
krajowe oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa budowlane. Grupa Pekabex była odpowiedzialna za wykonanie konstrukcji prefabrykowanej dwóch obiektów nowej fabryki: przyszłej
lakierni oraz wielofunkcyjnego łącznika, stanowiącego „kręgosłup” całego zakładu.
Zakres prac zrealizowanych przez Grupę Pekabex obejmował zaprojektowanie, produkcję
oraz montaż elementów prefabrykowanych,
w tym słupów, płyt stropowych i belek wykonywanych w technologii tradycyjnej (żelbetowych) oraz sprężonych. Łączna wartość robót
wykonanych przez Pekabex wyniosła ponad 50
mln zł.

Z początkiem maja firma DF Express przeniosła swój dotychczasowy magazyn wraz
z częścią biurową na teren parku SEGRO w Żeraniu. Nowa siedziba o powierzchni 900
m2 jest dostosowana do potrzeb spółki. Najemcę reprezentowała międzynarodowa Prologis przedłuża 11-letnią
współpracę z Raben Polska
firma doradcza Cushman & Wakefield.
Firma DF Express sp. z o.o. jest importerem i dystrybutorem części zamiennych do wszelkiego rodzaju zastosowań w pojazdach i maszynach
koncernu IVECO (pojazdy ciężarowe
i specjalistyczne, maszyny robocze,
kombajny rolnicze, urządzenia przemysłowe, itp.) oraz w wybranych segmentach zastosowań z gamy Fiat Professional (pojazdy użytkowe grupy
FIAT). W ofercie posiada zarówno części oryginalne, jak i zamienniki – dając
klientom możliwość wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania. Na
rynku części zamiennych działa już od
ponad 17 lat – współpracuje zarówno
z sieciowymi firmami dystrybucyjnymi, jak i sklepami oraz serwisami z całej Polski.
Na terenie SEGRO Business Park
Warsaw, Żerań najemca zajmuje 900
m 2, z czego 800 m 2 przeznaczono na
magazyn, a 100 m 2 na pomieszczenia biurowo-socjalne. Wynajmowany
obiekt jest zaadoptowany do potrzeb
i wygody operacji spółki DF Express.
„Firma DF Express poszukiwała magazynu w lokalizacji miejskiej po pra-

ÔÔ Źródło: Prologis

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, poinformował dziś
o przedłużeniu dwóch umów najmu przez
Raben Polska, europejskiego dostawcę
usług logistycznych, 40 000 metrów kwadratowych powierzchni magazynowej
w parkach w Chorzowie i Błoniu.
Firma jest klientem Prologis w Polsce
od 2004 roku. Obecnie wynajmuje łącznie
ponad 100 000 metrów kwadratowych powierzchni dystrybucyjnej w ośmiu budynkach Prologis zlokalizowanych w całym
kraju.

wej stronie Wisły, wraz z powierzchnią
biurową. SEGRO Business Park Warsaw,
Żerań spełnia wymagania techniczne
i lokalizacyjne najemcy, umożliwiając
sprawną dystrybucję wśród klientów
DF Express oraz zapewniając dogodny
dojazd dla pracowników. Cieszymy się,
że transakcja zakończyła się pomyślnie dla obu stron” – mówi Joanna Sinkiewicz, Associate, Dział powierzchni
przemysłowych i magazynowych, Cushman & Wakefield.
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TRANSAKCJE OBEJMUJĄ:
25 000 metrów kwadratowych w Prologis
Park Chorzów, centrum dystrybucyjnym
o łącznej powierzchni 235 000 metrów
kwadratowych, położonym na zachodnich krańcach Katowic, tuż obok autostrady A4, łączącej Ukrainę z Niemcami oraz
15 kilometrów od Węzła Gliwice-Sośnica
- skrzyżowania dwóch największych międzynarodowych korytarzy transportowych
w Polsce.
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WYSOKA AKTYWNOŚĆ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
PRZEMYSŁOWYCH I MAGAZYNOWYCH

ÔÔ Źródło: Cushman & Wakefield Foto: Cushman & Wakefield

W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Zgodnie z danymi międzynarodowej firmy doradczej Cushman & Wakefield
popyt na powierzchnię magazynową w tym okresie wyniósł blisko 600.000 mkw., co stanowi ok. 32% wzrost w porównaniu
z pierwszym kwartałem 2014 r. Łączne zasoby nowoczesnej powierzchni magazynowej przekroczyły poziom 9 112 000 mkw.
W pierwszym kwartale br. największy wolumen transakcji najmu odnotowano w regionie Polski Centralnej (głównie Piotrków Trybunalski), gdzie wynajęto ok. 145.000 mkw. powierzchni magazynowych.
Inne regiony o wysokiej aktywności najemców to Warszawa i okolice (104.900 mkw.), Poznań i okolice (80.000 mkw.) oraz Górny Śląsk
(78.000 mkw.). Dużym zainteresowaniem najemców cieszyły się
także słabiej rozwinięte regiony – Szczecin, Lublin, Rzeszów i Toruń.
Największy udział w wolumenie transakcji stanowiły nowe umowy
najmu (ok. 54%), co jest nowym zjawiskiem na rynku. Do tej pory
kontynuacje umów najmu miały najwyższy udział w wolumenie,
a w tym roku wyniosły 31%. Natomiast rozszerzenia powierzchni
wyniosły ok. 15%.
Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych w Polsce i Relacji z Klientami Korporacyjnymi
na Europę Środkowo-Wschodnią firmy Cushman & Wakefield, powiedział: „Wyniki pierwszego kwartału pokazują, że rok 2015 będzie
kolejnym bardzo dobrym rokiem dla rynku powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Podobnie jak w poprzednich latach
najbardziej aktywnym sektorem najemców powierzchni magazynowych byli nadal operatorzy logistyczni, jak również firmy z branży

motoryzacyjnej, elektronicznej oraz spożywczej. Dzięki inwestycjom
firmy Amazon w Polsce systematycznie wzrasta udział firm z sektora
e-commerce. Obserwujemy wysoką aktywność deweloperów. Na
koniec pierwszego kwartału 2015 r. w budowie znalazło się 615.000
mkw., z czego najwięcej w regionie Wrocławia, Górnego Śląska
i Poznania. Także w regionach, które do tej pory nie były popularne
wśród wiodących deweloperów (Lublin, Szczecin, Rzeszów, Toruń),
zaczęły powstawać nowoczesne parki magazynowe klasy A”.

REKLAMA
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WÓZKI HELI BEZ CENZURY (CZ.II)

ÔÔ Autor: Andrzej Szymkiewicz Foto: Log4

Chiny fascynują i wzbudzają emocje, mają realny wpływ na gospodarczą mapę świata, utworzone instytucje finansowe – Jedwabny Szlak i Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych, tworzą nowy obraz handlowy regionu. Z wieloma europejskimi
krajami, Polska aplikuje do członkostwa w tym utworzonym banku inwestycyjnym, ten nowy bank będzie najsilniejszą instytucją finansową na świecie. Z Chinami dzisiaj handlować chce każdy, skok technologiczny jaki dokonał się w Państwie Środka
budzi szacunek i chociaż współpraca nie jest łatwa, przynosi wzajemne korzyści. MTL ASCO z Gliwic postawiło na współpracę
z firmami z Azji, od wielu lat kooperuje z chińskimi przedsiębiorstwami, a z firmą Anhui Heli Co. LTD.- czołowym producentem
wózków widłowych HELI, ma podpisaną umowę na wyłączną sprzedaż.
W końcu marca na zaproszenie partnerów z HELI przedstawiciele dealera z Polski gościli w fabryce. W pierwszej
części relacji opisany został pierwszy dzień zwiedzania
kompleksu przemysłowego Anhui Heli Co. LTD., w którym pokazano linie montażowe wózków widłowych
o udźwigu do 5 ton. W drugim dniu zwiedzania pokazano linie montażowe najcięższych wózków, odlewnię
korpusów przeciwwag i konstrukcji ze stopów lekkich.
Goście zwiedzali produkcję wiązek elektrycznych oraz
centrum testowe, gdzie testowane są rozwiązania i produkty poddawane niewspółmiernym do rzeczywistej
eksploatacji badaniom wytrzymałościowym. Nie mogło zabraknąć wizyty w centralnym magazynie części
zamiennych, który obsługuje wszystkich współpracujących z firmą partnerów handlowych.
Czerwone ciężkie wózki widłowe i reach stackery niezwykle prezentowały się w wiosennym słońcu, surowa
siła emanowała ze stojących w szeregu maszyn. Maszyn, które zmierzyły się z fachowym okiem przybyłych
specjalistów, korzystających z możliwości sprawdzenia
u producenta zastosowanych rozwiązań, wpływających
na charakterystykę pracy sprzętu. Trzeba przyznać, że
sprzęt budził wrażenie swoją prostotą i osiągami jakie
deklaruje producent, z nowoczesnymi silnikami spełniającymi normy emisji spalin, stają się bardzo konkurencyjnymi maszynami.

Najwięcej emocji wzbudzały oczywiście jazdy próbne
tymi kolosami, olbrzymie maszyny prowadzone z łatwością równą prowadzeniu samochodu, były obiektem
niezrównanych przeżyć. Wizyta w zakładzie gdzie produkowane są widły była równie interesującym przeżyciem, w sumie na niewielkiej przestrzeni - w porównaniu do wielkości całego kompleksu, produkowany jest
cały asortyment wideł do wytwarzanych wózków widłowych. Poddawane obróbce cieplnej w procesie gięcia
i formowania, widły są chłodzone, a następnie wyżarzane w piecu indukcyjnym, by trafić do wanny z olejem.
To połowa procesu, który w kolejnej fazie przewiduje

piaskowanie, szlifowanie, kontrolę jakościową, a malowanie proszkowe dopełnia dzieła wykonania.
Przeciwwaga w czołowym wózku widłowym, jest
najważniejszym elementem decydującym o jego możliwościach udźwigu, a jej wykonanie, to powstałe w żywiole ognia dzieło sztuki. Najpierw przygotowywane są
odpowiednie formy odwzorowujące kształt i wszystkie
elementy korpusu, następnie forma zalewana jest płynną surówką o temperaturze ok. 1000 °C, która wypełnia
formę. Cały proces w niewielkim stopniu jest zautomatyzowany, wiele prac trzeba wykonać ręcznie, podobnie
ma się rzecz z wykonaniem odlewów ze stopów lekkich,
chociaż w tym przypadku linia technologiczna jest nieco inna.

Odlewy mostów napędowych czy skrzyń biegów
trafiają do miejsca, gdzie są poddawane obróbce mechanicznej, precyzyjne cięcia, toczenie, frezowanie,
gwintowanie i inne czynności obróbki skrawaniem, wykonywane są przez roboty. Automatyzacja niektórych
procesów jest oczywista, roboty się nie mylą, gdy tracą
wymiar, natychmiast jest to sygnalizowane i naprawiane.
W skład centralnego magazynu części zamiennych
wchodzi automatyczny magazyn wysokiego składowania obsługiwany przez układnice, magazyn elementów nienormatywnych oraz magazyn drobnych części.
Zwiedzanie centralnego magazynu części zamiennych
goście rozpoczęli od miejsca, gdzie przyjmowane są
zamówienia na potrzebne części do naprawy. Kilkanaście stanowisk, na których przyjmowane są zamówienia
z całego świata, zapewniają sprawną i szybką obsługę.
Magazyn centralny robi wrażenie, wszak musi zabezpieczyć części zamienne dla wielu tysięcy wózków widłowych, które pracują na całym świecie. Największym
problemem jest czas dostawy, tej fizycznej, bo przyjęcie
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i realizacja w samym magazynie części, nie stwarza organizacyjnych problemów, transport zamówionych części ze względu na odległość, jest najsłabszym ogniwem
łańcucha dostaw.
Zakład produkcji wiązek elektrycznych z częściową automatyzacją procesów wytwórczych wzbudzał
niemałą ciekawość, ta plątanina kabli i kabelków, na
pierwszy rzut oka bezład, stopniowo nabierający znany kształt. Nie wszystkie czynności można zautomatyzować, manualnych możliwości człowieka nie da się od
tak sobie wyeliminować, przy produkcji wiązek elektrycznych do wózków widłowych, takie umiejętności się
sprawdzają. Na stanowisku testowym, gdzie gotowego
produktu końcówki wiotkich kabli należy podłączyć do
odpowiednich gniazd, aby sprawdzić jakość połączeń,
te manualne umiejętności okazują się niezbędne.
Laboratorium testowe, to miejsce, gdzie sprawdza się
wyprodukowane produkty pod względem wytrzymałości materiałowej i eksploatacyjnej. Fotele, dźwignie
hamulcowe, elementy wyposażenia, elementy konstrukcyjne i napędowe, testowane poprzez wykonanie
setek tysięcy uderzeń, ucisków naciągnięć, obrotów,
zgięć i innych czynności jakie w czasie eksploatacji wykonuje testowany element. Działania takie zapobiegają przykrym doświadczeniom w czasie eksploatacji, to

również badanie nowych rozwiązań
i materiałów, które przygotowane
są do wdrożenia. Do laboratorium
spływają dane serwisowe, które też
są istotnym źródłem informacji dotyczącym poszczególnych elementów, wszystkie dane są gromadzone i analizowane, tak tworzony jest
swoisty bank danych o testowanych
produktach.
Wizyta w centrum testowym kończyła zwiedzanie zakładów zrzeszonych w Anhui Heli Co. LTD., goście
nie zobaczyli wszystkiego, gdyż nie
sposób w ciągu dwóch dni obejrzeć
produkcji, rozlokowanej na kilkuset
hektarach. Wielkość tego kompleksu
jest imponująca, w obrębie jednego parku przemysłowego produkowane są wszystkie
elementy, do budowy wózków widłowych, wszystkich
typów. Goście byli pod wrażeniem wielkości samej firmy i jej potencjału wytwórczego, który jest równie duży
jak sama firma. Dystrybutorzy wózków HELI poznali
procesy wytwórcze niektórych modeli, zapoznali się
powstawaniem
elementów wyposażenia i podzespołów napędowych. Poznali
większość procesów wytwórczych produktów
które sprzedają,
nabrali zaufania
do chińskiej produkcji, która wiele się nie różni od zachodnich producentów. Produkcja wózków HELI, nie
jest manufakturą bez zaplecza, posiada wsparcie inżynierów i wysokokwalifikowanej kadry oraz korzysta ze
zdobyczy nowoczesnych technologii materiałowych.
Anhui Heli Co. LTD. - gracz numer jeden w Chinach,
rośnie w siłę na światowych rynkach, doskonali swoje
produkty wykorzystując swój potencjał, oszczędnie dostosowując je do potrzeb rynku.
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