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PRZEŁOMOWY CZAS
Ostatnia kartka z kalendarza roku, który zapisze się wyjątkowo w pamięci ludzi na całym świecie,
jako niespotykany stan epidemicznego zagrożenia, rujnujący światową gospodarkę. Takiego „tąpnięcia” światowej gospodarki nie było, od jeszcze większego dramatu, ratują niebotyczne pieniądze
liczone na 15 bln dolarów „wpompowane” w przez rządy
niemal wszystkich krajów tworzące pakiety osłonowe.
Ostatnie dni 2020 roku, zwiastują nadzieję na pokonanie
koronawirusa SARS CoV-2, bo rozpoczęły się szczenienia
chroniące przed zachorowaniem na COVID-19, groźną chorobę, którą ten wirus powodował.
Szczepionkę trzeba dostarczyć do odbiorców, a jest to produkt wymagający specjalnych kompetencji, czołowe firmy
logistyczne przygotowały się do tej operacji w należyty
sposób i pierwsze szczepienia realizowane były już przed
świętami Bożego Narodzenia. Logistyka jest biznesem,
który wymaga niezwykłej elastyczności i kompetencji, firmy
operujące w tym obszarze gospodarczym stanęły na wysokości zadania. Pandemia przyspieszyła procesy automatyzacji i robotyzacji struktur operacyjnych w wielu obszarach.
Robotyzacja i automatyzacja procesów w logistyce i magazynowaniu wchodzi w kolejny etap realizacji, pandemia
znacznie przyspieszyła działania w tym zakresie. Ograniczenie kontaktów, sanitarne reżimy, zmuszają firmy do poszukiwania rozwiązań, które zabezpieczą je
przed startami wynikającymi z absencji pracowników. Firmy w mijającym roku kupiły 75 tys.
autonomicznych robotów i systemów AGV, to o 42% więcej niż w roku poprzednim. To dopiero
początek zmian jakie czekają rynek logistyczny, szacuje się, że rynek AMR i AGV wyceniany na 1,9
mld USD, znacząco wzrośnie.
Pomimo stanu pandemii i zamykania niektórych obszarów gospodarczych przez rządzących, firmy
z sektora usług logistycznych działają osiągając najwyższe obroty w historii (firmy kurierskie, ecommerce). Działając zgodnie z opracowanymi na czas pandemii procedurami, realizowane są
działania operacyjne, oraz zakupy inwestycyjne pod nowe biznesy logistyki miejskiej.
W komentarzu Janusza Konopki, prezesa zarządu Speedmail, piszemy o rynku pocztowym, który
mimo uwolnienia, nadal nie jest w pełni konkurencyjny. To rynek o dużym potencjale pomimo
kurczącego się rynku tradycyjnej korespondencji listowej.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania EMIL-a, w przełomowym czasie walki z koronawirusem,
życząc wszystkim czytelnikom spełnienia zaszczepionej nadziei powrotu do normalności w 2021 roku.
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EXIDE. Fot. EXIDE

AKUMULATOR PILNIE
POSZUKIWANY?
SKORZYSTAJ Z APLIKACJI
EXIDE BATTERY FINDER!
Późna jesień i zima to czas, w którym akumulator staje się jedną
z najczęściej wymienianych części samochodowych. Jedni kierowcy
poszukują zamiennika, gdy tylko pojawią się pierwsze oznaki, że stary
akumulator coraz gorzej sobie radzi, a inni zwlekają z zakupem do czasu,
aż któregoś zimowego ranka auto nie odpali. A gdy akumulatora nie
uratują ani kable rozruchowe, ani prostownik, trzeba poszukać nowego.

K

ierowcy nie lubią późnej jesieni i
zimy, bo niskie dobowe temperatury, a szczególnie nocne i poranne przymrozki, źle wpływają na
kondycję akumulatorów – doprowadzają do ich szybszego samorozładowania i obniżenia mocy rozruchowej.
Według statystyk za 2019 r., podanych
przez niemiecki automobilklub ADAC,
w samych tylko Niemczech akumula-

tory były elementem pojazdu, który
najczęściej ulegał awarii (42%). Przyczyną są jednak nie tylko zbyt niskie
(lub zbyt wysokie) temperatury, ale
także usterki w pojeździe (np. niesprawny alternator lub instalacja elektryczna), czy też bardzo bogate, dodatkowe wyposażenie pojazdu, które
wymaga od akumulatora dostarczenia większej ilości prądu niż w pojaz-
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dach produkowanych jeszcze 20 lat
temu. Kierowcy ponadto nie pamiętają o odpowiednim użytkowaniu akumulatorów, np. o ich właściwej konserwacji i regularnej diagnostyce.
Różnie bywa także z samą wymianą –
a tylko dobrze dopasowany akumulator będzie działać długo i prawidłowo.
ZNAJDŹ AKUMULATOR
Z EXIDE BATTERY FINDER
Odpowiednio dobrany akumulator
gwarantuje pewny rozruch i mniejsze
ryzyko zbyt szybkiego rozładowania –
także zimą. Dlatego tak ważny jest
wybór modelu, który spełnia wymagania pojazdu (określone przez pro-
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ducenta) i jest dopasowany do charakteru jazdy (np. jazda miejska). Dlatego Exide Technologies – producent
akumulatorów marek Centra i Exide –
stworzył Exide Battery Finder, czyli
narzędzie do wybierania akumulatorów, dostępne zarówno w formie bezpłatnej aplikacji na telefon, jak
i wyszukiwarki internetowej.
Aplikacja Exide Battery Finder została
stworzona z myślą o kierowcach,
którzy chcieliby szybko sprawdzić na
swoim urządzeniu mobilnym (z systemem iOS / Android oraz dostępem
do Internetu), jaki akumulator pasuje
do ich pojazdu. Exide Battery Finder
to narzędzie oparte na obszernej
bazie części zamiennych TecDoc,
które zawiera oryginalne dane dotyczące akumulatorów marek Exide
i Centra, w tym opisy produktów i ich
zdjęcia. Najnowsza wersja aplikacji
oferuje użytkownikowi ulepszony,
intuicyjny w obsłudze interfejs oraz
nowe funkcje do jeszcze szybszej

„

Odpowiednio dobrany
akumulator gwarantuje pewny rozruch
i mniejsze ryzyko zbyt szybkiego
rozładowania – także zimą

identyfikacji pojazdów i akumulatorów. Aplikacja Exide Battery Finder
umożliwia łatwe i szybkie dobranie
odpowiedniego akumulatora do każdego pojazdu – niezależnie od tego,
czy jest to samochód osobowy, użytkowy czy motocykl (obejmuje wyposażenie dla ponad 98% pojazdów
z europejskiego parku samochodowego). Właściwy akumulator można
również wyszukać po numerze części,
a w najnowszej wersji – skanując kod
kreskowy EAN. W procesie wyszukiwania użytkownik może sprawdzić
wszystkie szczegóły dotyczące akumulatora oraz – w najnowszej wersji

aplikacji – kryteria dotyczące części,
powiązania z innymi pojazdami oraz
informacje o Exide. Bezpłatną aplikację można pobrać na systemy iOS
i Androida ze stron App Store
i Google Play.
Exide Battery Finder to także internetowe i responsywne narzędzie,
dostępne w wersji katalogu online
i wyszukiwarki akumulatorów, które
można przeglądać na komputerze.
Desktopowa odsłona Exide Battery
Finder pozwala dodatkowo na wyszukanie właściwego akumulatora po
numerze VIN. To pierwszy tego typu
katalog online, użyteczny również dla
warsztatów i sklepów
motor yzacyjnych,
który wspiera wybór
i dopasowanie akumulatora w 12 kategoriach pojazdów np.:
pojazdy
osobowe,
użytkowe i rolnicze,
motocykle, kampery,
łodzie i skutery wodne.
Ponadto zawiera –
pierwszą tego typu na
rynku – funkcję kalkulatora zapotrzebowania na energię elektryczną dla kamperów
i łodzi, która uwzględnia m.in. wyposażenie
elektryczne na pokładzie i na tej podstawie
filtruje listę akumulatorów, wybierając najodpowiedniejsze.
Internetowa wyszukiwarka akumulatorów jest dostępna tutaj. ◼
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Dachser. Fot. Dachser

Bardzo dobra kondycja portów
bałtyckich napędza rozwój
trójmiejskiego rynku
logistycznego i magazynowego.
Zajmuje on siódmą pozycję
w Polsce i cały czas rośnie, a wraz
z nim rozwija się usługa logistyki
kontraktowej – jedna ze
specjalności DACHSER Polska.
irma posiada swój magazyn
w okolicach Gdańska, w bliskim
sąsiedztwie autostrady A1, około
30 km od portu i 20 minut drogi od
międzynarodowego lotniska w stolicy regionu. Łączy usługi magazynowania z transportem drogowym,
morskim i lotniczym, co w kombinacji
z atrakcyjną lokalizacją stwarza doskonałą perspektywę eksportową dla
klientów DACHSER.
Przeładunki portów trójmiejskich
rosną z roku na rok, a Gdański po I półroczu br. awansował do pierwszej
dwudziestki największych portów
w Europie oraz utrzymał czwarte miejsce wśród portów bałtyckich. Napędza
to rozwój i atrakcyjność rynku magazynowego i zwiększa zapotrzebowanie
na logistykę kontraktową – jedną
z gałęzi DACHSER Polska. Firma regularnie poszerza działalność, dysponując obecnie ponad 26 tys. m kw.
powierzchni terminalowej i 29 tys. m
kw. magazynów obsługujących logistykę kontraktową. Jeden z obiektów

F

LOGISTYKA
KONTRAKTOWA
W DOBRYM MIEJSCU
– DACHSER POLSKA
W GDAŃSKU
znajduje się 30 km od Portu Gdańskiego, oferując magazynowanie z szeregiem usług dodatkowych i niezbędne doświadczenie, które łączy
z globalną siecią transportu.
JEDNOLITE WYSOKIE STANDARDY
Logistyka kontraktowa w DACHSER to
inteligentne i kompleksowe połączenie usług dla różnych jednostek biznesowych. Wydajne magazynowanie
połączone jest z transportem drogowym – obsługiwanym przez DACHSER
European Logistics – oraz morskim
i powietrznym – DACHSER Air&Sea
Logistics. Ponadto na logistykę kontraktową składa się indywidualne
doradztwo oraz szereg usług dodatkowych dopasowanych do klienta, jak
kompletacja, etykietowanie, wstępny
montaż czy budowanie setów.
Kompleksowość oraz wcześniejsze
poznanie działania klienta pozwalają
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na implementację rozwiązań dopasowanych do potrzeb dużych i średnich
przedsiębiorstw
przemysłowych
i handlowych, optymalizując ich
bilans logistyczny. Ponadto firmy
wybierając pełną ofertę logistyki kontraktowej, korzystają z systemów
transportowych w pełni zsynchronizowanych z Mikado – unikalnym systemem zarządzania magazynem
(WMS) DACHSER.
DLACZEGO LOGISTYKA
KONTRAKTOWA?
Firma DACHSER specjalizuje się
w logistyce kontraktowej dla firm eksportujących z takich sektorów i branż
jak: przemysł, DIY, motoryzacja oraz
magazynujących produkty o wysokiej
wartości. Oferta przedsiębiorstwa to
doskonałe rozwiązanie optymalizujące wiele procesów ◼
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P3 KUPUJE DZIAŁKI
W WARSZAWIE POD
LOGISTYKĘ MIEJSKĄ
P3. Fot. P3

P3, długoterminowy właściciel i deweloper europejskich obiektów
magazynowych, powiększył swoje portfolio o dwie działki miejskie
położone w aglomeracji warszawskiej, na których powstaną parki P3
Warsaw I oraz P3 Warsaw II. Logistyka miejska to kolejny kierunek
intensywnych działań dewelopera w Polsce.

N

owe projekty są odpowiedzią
na oczekiwania rynku, w tym
dynamicznie rozwijającej się
branży e-commerce, która w związku
z ciągłym umacnianiem swojej pozycji i dalszą ekspansją potrzebuje dobrze zlokalizowanych magazynów,
także w granicach administracyjnych
największych aglomeracji, aby móc
jak najszybciej dostarczać zamówienia do klientów końcowych.
Bartłomiej Hofman, Managing Director P3 Logistic Parks w Polsce mówi:
„Dostrzegamy ogromny potencjał
rynku magazynowego w regionie
Mazowsza. Wg analiz rynkowych już
teraz blisko 1 powierzchni magazyno-

wej dla branży logistycznej jest ulokowana właśnie tutaj. Decyzję
o powiększeniu naszego portfolio
o tereny przeznaczone dla logistyki
miejskiej podjęliśmy ze świadomością
rosnącej popularności zamówień online i coraz wyższych wymagań konsumentów
dotyczących
czasu
dostawy. W tym kontekście ważne
jest lokowanie centrów dystrybucji
jak najbliżej klienta końcowego. Centralne położenie nabytych przez P3
działek, bardzo dobra infrastruktura
w ich pobliżu oraz możliwość dotarcia do ponad 2,6 mln potencjalnych
klientów docelowych mieszkających
w aglomeracji warszawskiej, są odpo-

08

wiedzią na potrzeby coraz większego
grona naszych najemców”.
Grunty, które zasiliły portfolio P3, znajdują się w strategicznych lokalizacjach.
Planowane na nich obiekty wielu
firmom pozwolą na usprawnienie
ostatniego etapu łańcucha dostaw
coraz częściej decydującego o ich przewadze konkurencyjnej. Położenie
inwestycji po dwóch przeciwnych stronach miasta pozwoli obsłużyć cały
obszar aglomeracji warszawskiej
i okolic. Pierwszy z parków – P3 Warsaw
I powstanie przy południowej granicy
Warszawy, w gminie Lesznowola,
oddalonej o ok. 13 km od obwodnicy i
8 km od drogi ekspresowej S8. Projekt
zakłada realizację dwóch budynków
BTS o łącznej powierzchni ponad
80,000 m2. Obiekty będą miały ponadstandardową wysokość 12 m w świetle
oraz zwiększoną nośność posadzki - 7,5
t/mkw.
Z kolei teren, na którym powstanie
park P3 Warsaw II, znajduje się przy ul.
Faradaya w Warszawie. Obszar ten jest
bardzo dobrze skomunikowany
z innymi rejonami Warszawy dzięki
przystankom linii autobusowych
i tramwajowych oraz drogi ekspresowej S8. Dwa obiekty typu BTS będą
miały łączną powierzchnię 24,000 m2.
Ich wysokość w świetle wyniesie 10
m, a nośność posadzki 5t/mkw. Minimalna wielkość wynajmowanych jednostek wyniesie 1,350 m2.
Zarówno w obiektach magazynowych w ramach P3 Warsaw I, jak i P3
Warsaw II, zostaną zastosowane rozwiązania energooszczędne, takie jak
oświetlenie LED z systemem automatycznego sterowania DALI, krany
z perlatorami na podczerwień oraz
stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Wszystkie magazyny będą
certyfikowane w systemie BREEAM na
poziomie Very Good.
W obecnym portfolio P3 w województwie mazowieckim mieszczą się
już nieruchomości w takich lokalizacjach jak Błonie, Mszczonów oraz Grodzisk Mazowiecki. ◼
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DRUGIE ŻYCIE
SAMOLOTÓW
PASAŻERSKICH

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

Firma Kuehne+Nagel opracowała kompleksowe rozwiązanie logistyczne
do przebudowy samolotów pasażerskich na samoloty towarowe, tzw. P2F.
Powodem rozszerzenia zakresu świadczonych usług w ramach
rozwiązania KN InteriorChain są zmiany warunków rynkowych i malejące
zapotrzebowanie na loty pasażerskie.

W

zrost na rynku lotniczych
przewozów towarowych,
przede wszystkim z uwagi
na e-commerce, napędza potrzebę
przebudowy ponad 1500 maszyn.
Jest to wyzwanie inżynieryjne, które
wymaga podjęcia szeregu skomplikowanych działań, zmieniających konstrukcję samolotu, m.in. instalację
drzwi ładunkowych na głównym pokładzie, usunięcie wszystkich udogodnień dla pasażerów, czy instalację
kraty podłogowej oraz paneli podłogowych, w celu zwiększenia dopuszczalnej wagi ładunków.

Rozwiązanie KN InteriorChain jest wynikiem bliskiej współpracy Kuehne+Nagel z dostawcami i Klientami oraz wieloletniego doświadczenia firmy na rynku
lotniczym. Rozwiązanie bazuje na globalnej sieci lotniczej Kuehne+Nagel,
działającej 24 godziny na dobę, 7 dni w
tygodniu, która zapewnia widoczność
wszelkich części na każdym etapie ich
podróży od producenta do inżyniera.
Przyjęcie podejścia modułowego
i pojedynczego punktu kontroli, oferującego pełną widoczność przepływów
materiałów wraz z numerami seryjnymi
pozwalają zmniejszyć koszty i znacznie
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uprościć proces. Rozwiązanie obejmuje
w pełni cyfrowe zarządzanie zamówieniami i dostawami, proaktywne zarządzanie transportem multimodalnym,
odprawy celne, magazynowanie
i wycofanie materiałów z eksploatacji.
Erik Goedhart, Global Head of Aerospace w Kuehne+Nagel, mówi: „Od
wybuchu pandemii firma Kuehne+Nagel szybko dostosowała się do zmieniających wymagań rynkowych. Dzięki
nowemu rozwiązaniu oferujemy teraz
niezawodne, kompleksowe rozwiązanie do przebudowy wycofanych
samolotów pasażerskich, dzięki czemu
nasi Klienci mogą skalować swoją działalność, obniżać koszty i zwiększać
pojemność ładunkową. Bardzo się
cieszę, że wstępne rozmowy z liniami
lotniczymi i firmami na temat rozwiązania P2F są obiecujące”. ◼

TECHNOLOGIE

ABB. Fot. ABB

PRZEMYSŁ POŁĄCZONY
Z VR I AR STAJE SIĘ
RZECZYWISTOŚCIĄ
Firmy wydają krocie na rozwój
technologii wirtualnej
i rozszerzonej rzeczywistości. Jak
podaje IDC, wydatki na te
rozwiązania będą rosły mimo
pandemii i w tym roku znacznie
przekroczą 10 mld USD. Biznes
będzie więc działał na styku dwóch
wymiarów. To początek rewolucji,
w której swój udział mają Polacy.
zeczywistość rozszerzona (AR),
reklamowana jako technologia
rozrywkowa, staje się jednym
z podstawowych narzędzi w sektorze
przemysłowym. Osoba w charakterystycznych okularach, wykonująca
z pozoru dziwne gesty, to już niekoniecznie fan gier komputerowych.
Równie dobrze to może być technik
realizujący zamówienie serwisowe.
Udowodnili to niedawno inżynierowie z ABB w Aleksandrowie Łódzkim.

R

WIRTUALNE OKULARY,
REALNE KORZYŚCI
Najnowsze analizy amerykańskiej
firmy doradczej IDC pokazują, że
rynek VR i AR, czyli technologii wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości,
jest odporny na wirusową infekcję.
Z wrześniowej aktualizacji prognoz
ekspertów z USA wynika, że łączna

suma wydatków na wspomniane
technologie wyniesie 10,7 mld USD,
czyli o 35% więcej niż w 2019. Szacowana wartość rynku VR i AR jest
równa sumie wszystkich zagranicznych inwestycji bezpośrednich
w Polsce w poprzednim roku. Stary
Kontynent odpowiada obecnie za
około 15% światowych wydatków na
VR/AR. Analitycy z IDC prognozują, że
w Europie tegoroczne wydatki na te
rozwiązania wyniosą 1,6 mld USD.
– Ponieważ bardzo trudno przewidzieć, co przyniesie najbliższa przyszłość, wielu naszych klientów decyduje się skorzystać z narzędzi zdalnego wsparcia, które mogą być
odpowiedzią na bieżące problemy,
ale też zapewnić dostęp do regularnych szkoleń technicznych – mówi
Marcin Góralski, dyrektor sprzedaży
serwisu w biznesie Automatyki Przemysłowej ABB w Polsce. – Biorąc pod
uwagę jedną z podstawowych zalet
zdalnego wsparcia, czyli szybki czas
reakcji oraz znaczne ograniczenie
kosztów podróży i zakwaterowania
serwisu, tego typu usługi będą coraz
częściej zastępować tradycyjny serwis
obiektowy.
Oczywiście
nawet
w dobie zaawansowanej cyfryzacji
przemysłu fizyczna obsługa obiek-
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towa będzie musiała istnieć, jednak
zdalne wsparcie z wykorzystaniem
technologii VR i AR ułatwi pracę serwisantów i zwiększy ich wydajność –
tłumaczy ekspert ABB.
Długoterminowe perspektywy dla
branży wirtualnej rzeczywistości są
równie dobre, jak te krótkoterminowe. IDC szacuje, że w latach 2019 2024, wydatki na VR i AR będą rosły
średniorocznie o blisko 80%. Za 4 lata
rynek rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej osiągnie wartość aż 136,9
mld USD. Zaskakująco duża część
tego tortu przypadnie firmom działającym w przemyśle.
VR-OWE REWOLUCJE
W PRZEMYŚLE
Przemysł jest branżą, która zawsze
chętnie korzystała z innowacji, nie
inaczej jest z wirtualnym światem.
Analizując raport opracowany przez
Amerykanów, zauważymy, że to
sektor wytwórczy będzie napędzać
wzrost wydatków VR/AR w okresie
prognozy, tj. 2019-2024.
Technologia ta sprawdza się szczególnie dobrze w obszarze zdalnych szkoleń i współpracy,
pomiędzy oddalonymi od
siebie placówkami.

BILANS

TECHNOLOGIE

Mobile Industrial Robots (MiR),
czołowy producent
autonomicznych robotów
mobilnych (AMR), poinformował,
że na przestrzeni ostatnich
miesięcy roboty MiR wdrożyły
organizacje z różnych sektorów
i o różnej skali działania, m.in.
Schneider Electric w zakładach
w Polsce, Bułgarii, Francji i we
Włoszech, chiński oddział
przedsiębiorstwa
farmaceutycznego Novo Nordisk,
hiszpańska fabryka TB Spain
Injection zajmująca się
przetwórstwem tworzyw
sztucznych oraz amerykański
zakład Bossard – lider na rynku
elementów złącznych.

K

luczowe rezultaty robotyzacji
wymieniane przez użytkowników to przede wszystkim optymalizacja kosztów i efektywności
transportu wewnętrznego, a także
szansa na zaangażowanie personelu
w inne obszary.
Mobile Industrial Robots. Fot. MIR

AUTONOMICZNE ROBOTY
MOBILNE – INTRALOGISTYKA
I OCHRONA ZDROWIA
RYNEK CEE – 10% UDZIAŁU
W GLOBALNEJ SPRZEDAŻY 2020
W 2020 MiR wzmocnił sieć partnerską
w regionie CEE, zarówno od strony
dystrybutorów – nowi partnerzy (Słowacja i Węgry), jak i integratorów systemów. Najbardziej aktywne segmenty w zakresie wdrażania AMR to
motoryzacja i branże pokrewne,
jednak bardzo wyraźne jest zapotrzebowanie ze strony sektora FMCG
i logistyki. Poza firmami z Polski,
Czech, Słowacji i Węgier zdecydowanie przyspieszyła Rumunia. Aktualnie

udział regionu CEE w łącznej, globalnej sprzedaży robotów Mobile Industrial Robots to 10%.
„Ten rok pokazał, jak bardzo procesy
produkcyjne są narażone na przestoje
w wyniku nieprzewidzianych sytuacji.
Robotyzacja zapewnia elastyczność
i gwarantuje stabilne działanie
pomimo niekorzystnych warunków.
Obserwujemy zdecydowanie wyższe
zainteresowanie automatyzacją intralogistyki, także w kontekście nowym
wymogów bezpieczeństwa i higieny,
oraz aplikacji związanych z dezynfek-
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cją przestrzeni. Spodziewamy się, że
przyszły rok będzie bardzo intensywny” – mówi Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie
CEE, Mobile Industrial Robots.
W Polsce MiR oferuje swoje roboty
poprzez dwóch dystrybutorów – krakowską firmę ASTOR oraz wrocławską
ProCobot.
RYNEK AMR I AGV
WARTY 1,9 MLD USD
Według raportu World Robotics 2020,
Service Robots, Międzynarodowej

TECHNOLOGIE

„

Koniec 2019 roku oraz 2020 rok
to zdecydowany wzrost wykorzystania
robotów AMR w obszarze dezynfekcji
różnego rodzaju pomieszczeń

Federacji Robotyki, pod koniec 2019 r.
wartość sprzedaży robotów logistycznych wyniosła 1,9 mld USD. Firmy
i organizacje na całym świecie kupiły
75 tys. autonomicznych robotów
mobilnych i systemów AGV – o 42%

więcej niż w roku poprzednim. IFR szacuje, że wzrost sprzedaży w tym segmencie w 2020 roku utrzyma się na
podobnym poziomie. Kluczowe
trendy wpływające na rynek to cyfryzacja produkcji, elastyczne modele
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RaaS (Robot as a Service, robot jako
usługa) oraz zainteresowanie autonomiczną dezynfekcją.
„Autonomiczne roboty mobilne są
wykorzystywane zarówno w magazynach, jak i nowoczesnych zakładach
przemysłowych. Koniec 2019 roku oraz
2020 rok to także zdecydowany wzrost
wykorzystania robotów AMR w obszarze dezynfekcji różnego rodzaju
pomieszczeń – w segmencie opieki
zdrowotnej, przemyśle i różnego
rodzaju obiektach użyteczności
publicznej. Pokazuje to jak uniwersalną
i elastyczną platformą są roboty AMR –
w zależności od potrzeb mogą stanowić wsparcie w praktycznie każdym
sektorze” – mówi Soren E. Nielsen,
prezes Mobile Industrial Robots.
IFR podkreśla, że roboty AMR są odporne
na silne substancje oraz światło UV –
dzięki temu mogą stale dezynfekować
wybrane obszary, bez narażania personelu. Z kolei w zakładach przemysłowych i magazynach AMR podnoszą
efektywność transportu wewnętrznego,
obniżają koszty intralogistyki oraz
zapewniają bezpieczeństwo, szczególnie w dynamicznym otoczeniu. ◼

TECHNOLOGIE

Werner Knoblich, wiceprezes i dyrektor generalny firmy Red Hat na region EMEA

TRANSFORMACJA
CYFROWA W CZASACH
PO PANDEMII
Rozwiązania open source pomagają zwiększyć odporność
przedsiębiorstw na nieprzewidziane zdarzenia
Tradycyjne korporacyjne systemy
informatyczne w dalszym ciągu
stanowią podstawę działania
wielu firm. Nie są one jednak
wolne od wad. Te sprawdzone
rozwiązania nie zawsze
zapewniają szybki dostęp do
aplikacji i usług, co utrudnia
sprawne rozbudowywanie lub
rozwijanie systemów.
tych samych powodów użyteczność tradycyjnych rozwiązań informatycznych maleje,
a rozwiązania open source stają się
coraz atrakcyjniejsze. Większa elastyczność możliwa dzięki technologiom open source to w działalności
biznesowej olbrzymia zaleta, która
może okazać się kluczowa dla odporności przedsiębiorstwa w kryzysowych czasach.

Z

ELASTYCZNOŚĆ JAKO
PODSTAWA PRZETRWANIA
Pandemia zaskoczyła wszystkich i zmusiła wiele przedsiębiorstw do błyskawicznej restrukturyzacji. Większość działów musiała z dnia na dzień przejść na
pracę zdalną, co stanowiło olbrzymią
trudność techniczną, organizacyjną
i logistyczną. Przed pandemią w większości firm panowało przekonanie, że
tego typu zmiany zajmą całe lata. Sytuacja wymusiła jednak ich wprowadzenie w ciągu kilku tygodni. Przedsiębiorstwa, którym nie udało się dostosować

w tych wąskich ramach czasowych,
musiały liczyć się ze spadkiem produktywności i bezpieczeństwa.
W czasie kryzysu, który wymaga
znacznej transformacji działalności,
technologie open source mogą być
dla firm jedyną szansą na wprowadzenie zmian. Dzięki nim zespoły
mogą wykorzystać efekty pracy
wykonanej przez innych i nie muszą
powtarzać zadań programistycznych
lub technicznych, które zostały już
zrealizowane i dopracowane. Rozwiązania te zapewniają też pracownikom
wsparcie ze strony społeczności open
source, która nieprzerwanie rozwija
oprogramowanie i dąży do wyeliminowania z niego wszelkich błędów.
Filozofia open source zachęca informatyków do korzystania z wiedzy
administracyjnej i technicznej kolegów z innych firm. Kultura dzielenia
się informacjami pomaga zespołom
pokonywać liczne przeszkody pojawiające się podczas kryzysu, w tym
wypełniać luki w systemach informatycznych, implementować nowe
narzędzia lub błyskawicznie modyfikować strategię przedsiębiorstwa.
TECHNOLOGIE OPEN SOURCE
MOGĄ UZUPEŁNIAĆ
OPROGRAMOWANIE
ZASTRZEŻONE
Na początku roku badanie Red Hat
dotyczące oprogramowania open
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source w firmach wykazało, że 95%
szefów działów informatycznych
uważa otwarte technologie za ważne
dla ogólnej strategii ich przedsiębiorstw. Narzędzia tego typu nie tylko
odgrywają kluczową rolę w projektach
transformacji cyfrowej, lecz także stają
się coraz ważniejsze w takich obszarach jak zarządzanie chmurą, zabezpieczenia i przechowywanie danych,
które dawniej były domeną oprogramowania zastrzeżonego. Dawna granica między elastycznością rozwiązań
open source i jakością oprogramowania zastrzeżonego zaczyna zanikać.
Technologia open source jest
dostępna w niższej cenie, a przy tym
sprzyja tworzeniu bardziej innowacyjnych i elastycznych narzędzi oraz przyspiesza rozwiązywanie problemów.
Umożliwia to współpracę między
przedsiębiorstwami oraz przełamanie
barier organizacyjnych. I choć w środowisku technologicznym firm zapewne
zawsze znajdzie się miejsce na
sztywne, tradycyjne systemy, tegoroczne wydarzenia dowodzą, że przedsiębiorstwa muszą zacząć korzystać
z metod, które pomogą im w szybkim
wprowadzaniu zmian w przypadku
kryzysu. Nieodłączna dynamika oprogramowania open source — zarówno
z perspektywy technicznej, jak i kulturowej — sprawia, że dla wielu przedsiębiorstw to właśnie ono stanowi najbardziej naturalne rozwiązanie. ◼

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

Dachser. Fot. Dachser

W PRADZE DOSTAWY
ELEKTRYCZNYM ROWEREM
DACHSER Czech Republic, oddział międzynarodowego dostawcy usług
logistycznych, rozpoczyna pilotażowy projekt, którego celem jest
zaopatrywanie obszaru centrum Pragi, przy użyciu elektrycznego roweru
towarowego. Pojazd będzie korzystał z nowopowstałego mikrohubu
Depot.bike zlokalizowanego w pobliżu stacji metra Florenc.

F

irma wykorzystuje swoje bogate
doświadczenie w zakresie alternatywnych metod dostaw miejskich na „ostatniej mili”, zdobyte w takich europejskich miastach jak Paryż,
Malaga, czy Stuttgart. Projekt realizowany jest w ramach przygotowań do
ewentualnych ograniczeń dla ciężarówek wjeżdżających do centrum miasta, a w jego ramach testowane jest
wykorzystanie elektrycznego roweru
towarowego na ulicach Pragi.
DACHSER, którego siedziba główna
znajduje się w Niemczech, od lat 70.
rewolucjonizuje logistykę, dostosowując swój model biznesowy do najnowszych trendów oraz zmian społeczno-demograficznych. Jedną z nich
jest znaczny wzrost ruchu drogowego

w dużych miastach. W połączeniu
z dążeniem do większej ochrony środowiska oraz utrzymania odpowiednich warunków do życia dla mieszkańców, wzrost ten skłania gminy do
wprowadzenia ograniczeń wjazdu dla
tradycyjnych pojazdów. „Dział Research & Development w centrali firmy
między innymi testuje alternatywne
metody napędu pojazdów i proponuje nowe koncepcje bezemisyjnych
dostaw w dziedzinie logistyki miejskiej” – powiedział Jan Pihar, Managing Director of European Logistics w
DACHSER Czech Republic. Dodał również: „Mamy duże doświadczenie
w korzystaniu z elektrycznych rowerów towarowych w wielu europejskich miastach, dlatego decyzja o uru-
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chomieniu pilotażowego projektu
w Pradze była oczywista – nawet jeśli
miasto nie nałożyło jeszcze restrykcji.
W fazie pilotażowej projektu, DACHSER
zamierza zaopatrywać strefy w regionie
Praga 1. Każdego ranka, ciężarówki
z oddziału firmy w Kladnie będą dostarczać dzienne przesyłki do mikrohubu
Depot.bike, zlokalizowanego niedaleko
centrum miasta. Przesyłki te mają być
dystrybuowane
pojedynczo
za
pomocą elektrycznego roweru towarowego. W późniejszych fazach projektu
dostawa tego rodzaju pojazdem może
być sukcesywnie rozszerzana na dzielnice Praga 4, Praga 5 i Praga 7, ze wsparciem bezemisyjnych ciężarówek do
ciężkich i nieporęcznych przesyłek na
paletach. Według przewidywań, głównymi odbiorcami tych przesyłek będą
sklepy odzieżowe, sklepy ze sprzętem
medycznym oraz sklepy budowlane.
„Stopniowa wymiana małych, konwencjonalnych pojazdów dystrybucyjnych
to zrównoważony sposób na złagodzenie problemu ruchu w Pradze
i poprawę sytuacji ze smogiem. Zgodnie ze strategią naszej firmy,
chcemy się do tego aktywnie przyczynić” – powiedział Jan Pihar.

LOGISTYKA KONTRAKTOWA

D

awki szczepionki będą dostarczane do głównego krajowego centrum dystrybucyjnego
obsługiwanego przez Kuehne+Nagel,
a następnie przechowywane w pojemnikach termicznych, przepakowywane w mniejsze ilości i codziennie
dystrybuowane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo do 53 punktów szczepień i innych placówek
opieki zdrowotnej na terenie całego
kraju.
Karl-Josef Laumann, Minister Pracy,
Zdrowia i Spraw Społecznych Nadrenii Północnej-Westfalii, mówi: „Szczepienie milionów ludzi w kraju tak rozległym jak Nadrenia Północna-Westfalia to historyczne zadanie na
bezprecedensową skalę. Bardzo się
cieszę, że mamy tak doświadczonego
i kompetentnego partnera logistycznego do przechowywania i dystrybucji szczepionek”.
W ciągu ostatnich miesięcy firma
Kuehne+Nagel opracowała kompleksowe rozwiązanie do globalnej dystrybucji i przechowywania szczepionek przeciw COVID-19. Jego podstawą jest sprawdzona sieć KN
PharmaChain, obejmująca połączenia
z ponad 230 certyfikowanymi lokalizacjami na całym świecie dla logistyki

Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

KUEHNE+NAGEL
GOTOWY NA
LOGISTYKĘ
SZCZEPIONKI
PRZECIW COVID-19
Ministerstwo Pracy, Zdrowia i Spraw Społecznych Nadrenii PółnocnejWestfalii zleciło firmie Kuehne+Nagel realizację usług logistycznych na
dystrybucją szczepionek przeciw COVID-19. W ostatnich tygodniach,
Kuehne+Nagel we współpracy z ministerstwem pracowało nad
opracowaniem kompleksowego rozwiązania na magazynowanie
i dystrybucje szczepionki w Nadrenii Północnej-Westfalii, które jest
największym pod względem ludności kraju związkowym Niemiec.
lotniczej, morskiej, drogowej i kontraktowej.
Dr Detlef Trefzger, dyrektor generalny
Kuehne+Nagel International AG,
mówi: „Kuehne+Nagel od miesięcy
intensywnie przygotowuje rozwiązania logistyczne dla logistyki tak
wymagającego produktu jak szczepionki. Zadbaliśmy o to, aby surowce
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do szczepionek i sprzęt pomocniczy
taki jak strzykawki były na właściwym
miejscu; teraz zapewniamy, że szczepionka przeciw COVID-19 jest bezpiecznie dystrybuowana do konsumentów w najbardziej zaludnionym
kraju związkowym Niemiec, Nadrenii
Północnej-Westfalii. Jesteśmy gotowi
wspierać także inne kraje.” ◼
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000 marketów dla majsterkowiczów
na całym kontynencie.
Polski sektor DIY rośnie z roku na rok,
zwiększając eksport produktów do
Europy. Najważniejszym odbiorcą
polskich producentów i dystrybutorów są sklepy dla majsterkowiczów,
które na większości rynków Starego
Kontynentu pozostają otwarte podczas drugiej fali pandemii bez ograniczeń asortymentowych lub z wyłączeniem tylko niektórych działów.
W pełnym wymiarze ze stacjonarnych
sklepów skorzystają majsterkowicze
w Niemczech, Holandii, Norwegii,
Rumunii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.
W Hiszpanii, na terenie większości
kraju sklepy działają normalnie,
wyjątki pojawiają się w poszczególnych regionach. W Andaluzji (z wyłączeniem Grenady) placówki pozostają
otwarte tylko do 18:00, a w hiszpań-

Sklepy DIY pozostają otwarte
w większości europejskich krajów,
mimo coraz bardziej restrykcyjnych
ograniczeń. Majsterkowicze zrobią
zakupy m.in. w Niemczech, Francji,
Belgii, Włoszech, Wielkiej Brytanii
czy Hiszpanii.
o bardzo ważna wiadomość dla
polskich eksporterów z segmentu home improvement,
którzy z roku na rok notują wzrosty
wysyłanych produktów za granicę.
Korzystają oni m.in. ze wsparcia
DACHSER DIY-Logistics Polska, który
obsługuje polski eksport produktów
z segmentu DIY. Operator logistyczny
codziennie dostarcza towary do 18

T

„

Przez ostatnie
kilkanaście lat
odkryliśmy że zmiana
przestarzałego systemu
obsługi koliduje
z naszymi normami
przyjętymi
w poprzednim

gistics Polska: „Fakt, że większość sklepów DIY w Europie pozostaje
otwarta, to doskonała wiadomość dla
polskiego eksportu. Szczególnie
cieszy sytuacja w Niemczech, w których rynek DIY jest największy w Europie – w 2019 r. jego wartość wyniosła
39,9 mld euro, co stanowiło 23 proc.

Sklepy DIY wciąż
otwarte na
najważniejszych
rynkach w Europie
skiej wspólnocie autonomicznej
Kastylia i León zamknięte pozostają
wszystkie sklepy powyżej 2 500 m kw.
powierzchni. We Włoszech sklepy dla
majsterkowiczów działają bez zakłóceń – poza czerwonymi strefami,
gdzie asortyment sklepów DIY jest
ograniczony do produktów najpilniejszej potrzeby. Podobnie sytuacja
wygląda w Belgii oraz Francji. Po
ponad miesięcznym zamknięciu do
pracy wróciły także sklepy DIY
w Austrii, które jednak nie mogą pracować dłużej niż do godz. 19.00.
Jak zauważa Juliusz Pakuński, kierownik rozwoju biznesu DACHSER DIY-Lo-
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całkowitej sprzedaży w Europie.
Ostatnie badania niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego pokazują również, że udział naszego
zachodniego sąsiada w całościowym
eksporcie Polski wzrósł od stycznia do
sierpnia 2020 r. o 0,7 p.p. względem
analogicznego okresu rok wcześniej i
wyniósł 28,4 proc.”. I dodaje: „Europejskie sieci DIY pozostają otwarte,
z czego korzystają także nasi klienci.
Ich aktywność pomogła nam osiągnąć w 2020 roku nawet wyższe
wolumeny niż w roku ubiegłym,
mimo pandemii i początkowych
spadków zamówień z sieci DIY. ◼

KOMENTARZ

JANUSZ KONOPKA

Prezes zarządu spółki Speedmail

taka forma przesyłki, jak i sposób doręczania. Rynek usług kurierskich od
początku pandemii nakręcają związane z lockdownem ograniczenia w tradycyjnym handlu oraz dynamiczny
rozwój sektora e-commerce. Trendy
dotyczące tradycyjnych przesyłek listowych od lat są spadkowe. Segment korespondencji masowej delikatnie się kurczy, ale przesyłki
reklamowe przed świętami cieszą się
ciągle popularnością wśród nadawców biznesowych.
Badania dotyczące rynku pocztowego, zarówno w Polsce, jak i na świecie, pokazują wyraźnie dwie tendencje. Z jednej strony mamy kurczący się
segment listów, z drugiej – gwałtowny
rozwój usług kurierskich. Opublikowany przez UKE„Raport o stanie rynku
pocztowego”mówi, że już w ubiegłym
roku ilość wysyłanych przesyłek kurierskich wzrosła o ponad 19 proc., a przychody branży zwiększyły się o ponad
11 proc. W tym samym czasie wolumen tradycyjnych przesyłek listowych
spadł o ponad 9 proc., choć jego wartość wzrosła o blisko 5 proc. Oba zjawiska mają charakter globalny, co
potwierdzają opracowania Światowego Związku Pocztowego.

RYNEK POCZTOWY:
WYSTRZELIŁY PRZESYŁKI
KURIERSKIE, NIE PODDAJĄ SIĘ
LISTY. CZEGO SPODZIEWAĆ SIĘ
W PRZYSZŁYM ROKU?
O tym, jak w czasach pandemii
wyglądał polski rynek pocztowy
oraz o dotyczących go prognozach
na rok 2021 opowiada Janusz
Konopka, prezes zarządu spółki
Speedmail, największego w Polsce
niezależnego operatora
pocztowego.

O

kres świąteczny i koniec roku
były doskonałym ukoronowaniem wzrostów, jakie od miesięcy przeżywa branża kurierska. Kolejki
ustawiające
się
przed
automatami i punktami do odbioru
paczek już teraz pokazują jak dużą
popularnością cieszy się zarówno
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RYNEK LISTÓW SIĘ KURCZY, ALE
NADAL JEST W NIM POTENCJAŁ
Raport UKE podaje, że choć rozpowszechnienie się elektronicznych
kanałów komunikacji w znacznym
stopniu ograniczyło korespondencję
papierową, to niektóre segmenty
rynku przesyłek listowych odnotowują

KOMENTARZ

regularne wzrosty. Chodzi przede
wszystkim o przesyłki reklamowe, których wolumen w 2019 roku zwiększył
się o prawie 12 proc., a wysokość przychodów uzyskanych z realizacji tej
usługi o ponad 22 proc. Pokazuje to
wyraźnie, że taka forma promocji jest
wciąż bardzo istotna dla wielu firm
i branż. Widać to szczególnie w okresie
wychodzenia z lockdownu i zwiększonej aktywności reklamowej nadawców takich jak sieci handlowe, które
poprzez direct mailing zachęcają do
odwiedzin w sklepach stacjonarnych.
Tradycyjna forma papierowego listu
wciąż pozostaje podstawową formą
przesyłek dla wielu firm, instytucji czy
urzędów wysyłających faktury, umowy
lub rozliczenia.
RYNEK, CHOĆ UWOLNIONY,
WYMAGA WYRÓWNANIA SZANS
Mimo uwolnienia rynku usług pocztowych, dominującym podmiotem
w naszym kraju wciąż pozostaje
Poczta Polska. Jej niemal monopolistyczna pozycja najmniej odczuwana
jest w segmencie przesyłek kurierskich, gdzie panuje największa konkurencja. Gorzej jest w przypadku listów.
Odzwierciedla to trendy na świecie.
Jak podaje Światowy Związek Pocztowy, operatorzy wyznaczeni obsługują prawie 80 proc. segmentu listów,
lecz tylko 35 proc. paczek. Jeśli chodzi
o przesyłki listowe to od 2013 roku
nadawcy masowi mogą w Polsce
korzystać z oferty alternatywnych
operatorów pocztowych. Ich pozycja
w publicznych przetargach jest
jednak gorsza niż operatora wyznaczonego, którego faworyzuje przywilej pieczęci urzędowej. Mimo że jest
konkurencja, szanse na wygranie
przetargu nie zawsze są równe.

nego. Tegoroczny raport Deutsche
Post porównujący sytuację w 31 europejskich krajach mówi, że jesteśmy na
szóstym miejscu pod względem
wysokości cen usług pocztowych
(uwzględniając koszty pracy i siłę
nabywczą pieniądza). Na ich rosnące
koszty narzekają również jednostki
samorządowe oraz spółki komunalne.
Mimo zasad przetargowych, faworyzujących operatora wyznaczonego,
coraz częściej wybierają one alternatywne rozwiązania. W przypadku
dużych nadawców masowych, takich
jak banki, czasem bardziej opłaca się
zainwestować w rozwój sieci dystrybucyjnej mniejszego operatora niż
korzystać z oferty dotychczasowego.
POTRZEBA NIEZAWODNOŚCI
Jak podaje raport UKE, w roku 2019
odsetek uwzględnionych przez operatora wyznaczonego reklamacji
wyniósł 31 proc. Ich najczęstszym
powodem była utrata przesyłki. Pokazuje to jak wiele jest jeszcze do zrobienia w kwestii niezawodności doręczeń. Ze względu na bezpieczeństwo
danych oraz ryzyko zagubienia listu
lub jego trafienia w niepowołane
ręce, jest to sprawa niezwykle istotna
m.in. dla banków. Wpływ na niezawodność mają wprowadzane coraz
częściej przez operatorów technologie takie jak GPS online, który umożliwia śledzenie przesyłek w czasie rze-

PRESJA NA OBNIŻENIE KOSZTÓW
Dominująca pozycja operatora
wyznaczonego sprawia, że koszt
usług pocztowych jest w naszym
kraju relatywnie wysoki, zarówno dla
nadawcy masowego, jak i indywidual-
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czywistym i dokładne raporty doręczeń. Rozwiązania tego typu przyczyniają się do mniejszej ilości reklamacji
i z pewnością będą rozwijane.
NOWE FORMATY PRZESYŁEK
Dobra passa e-commerce wymusza na
rynku pocztowym ciągły rozwój jeśli
chodzi formę doręczenia oraz format
przesyłki. W ostatnim czasie bardzo
pozytywny wpływ na terminowość
i jakość doręczeń mają automaty do
odbioru przesyłek i sieci punktów
odbiorczych. Rozwijane są także nowe
formaty, takie jak listopaczka, stworzona pod kątem produktów niskowartościowych. Dzięki temu tam, gdzie to
możliwe, udaje się znacząco obniżyć
koszty dostawy z e-sklepu. Niższa cena
wysyłki to z kolei jeden z najważniejszych czynników, który może skłonić
do zakupów on-line osoby, które nie
były do nich przekonane.
Przyszły rok to niewątpliwie kontynuacja
reżimu sanitarnego związanego z trwającą wciąż pandemią. Dla branży pocztowej będzie to oznaczało konieczność
dalszego stosowania zaostrzonych procedur bezpieczeństwa, stosowania
maseczek, rękawiczek i płynów dezynfekujących. Być może na trwałe zagości
wprowadzona w czasie pandemii procedura odbioru przesyłek, zgodnie
z którą odstąpiono od potwierdzania
odbioru w tradycyjnej formie podpisu
na liście doręczeń lub tablecie. ◼

