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SŁODKO-KWAŚNY
SMAK PANDEMII
O logistyce zaczynają mówić urzędnicy i politycy. To za sprawą szczepionki, która ma
uzdrowić świat i którą dzięki logistyce trzeba sprawnie dystrybuować. Ten, kto ma kontrakt
na dostawy tego wyjątkowego towaru, zapewne będzie mógł mówić o stabilizacji i wzroście, pozostali już niekoniecznie. Bo w branży coraz
więcej obaw o przyszłość. Według styczniowego
monitoringu PIE i BGK o utratę płynności finansowej
związanej z kryzysem i obostrzeniami związanymi z
pandemią obawia się 4 na 10 przedsiębiorców.
Rynek nie znosi próżni i działa w każdej sytuacji.
Niebawem minie rok od pandemicznego szoku,
wydaje się, że firmy nie zmarnowały tego czasu,
dostosowały się do nowych warunków i robią
swoje. W firmie Dachser nastąpiła zmiana pokoleniowa; Burkhard Eling objął funkcję CEO, zapowiedział utrzymanie dobrych stron firmy i rozwój na
rzecz klientów.
Związek Polskiego Leasingu podsumował 2020 rok,
w którym branża leasingowa udzieliła finansowania
na kwotę 70,1 mld zł, notując spadek na poziomie
-10,1% (r.r.). To niewątpliwie trudny czas dla branży,
która szuka sposobów wsparcia klientów borykających się z problemami związanymi z pandemią.
Branża e-commerce rozwija się wciąż bardzo dynamicznie, jednak obsługujące ją firmy
kurierskie mają problemy z płynnością – dochodzi do zatorów płatniczych, bo partnerzy nie
płacą na czas. Według Krajowego Rejestru Długów kurierzy winni są wierzycielom 30 mln zł,
z tego ponad 23 mln to zaległości na rzecz firm kurierskich.
Nowoczesne technologie zmieniają rzeczywistość logistyczną szybciej niż kiedykolwiek
przedtem, pandemia zmieniła rynek na rzecz automatyzacji procesów, rozwoju sztucznej
inteligencji. Wirtualna rzeczywistość wydaje się obszarem, w którym logistyka będzie się
rozwijała jeszcze szybciej. Pracownicy wyposażeni w nowoczesne technologie i narzędzia
są bardziej efektywni i popełniają mniej błędów, to nowy kierunek w rozwoju firm.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania EMIL-a, w którym wyraźny jest słodko-kwaśny
smak pandemii.
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Dachser. Fot. Dachser

ZACHOWAĆ TO,
CO DOBRE I ZWIĘKSZYĆ
SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA
1 stycznia Burkhard Eling przejął
stery w DACHSER obejmując
funkcję CEO. Zapoczątkował tym
samym zmianę pokoleniową
w Zarządzie firmy. W pierwszych
dniach urzędowania mówi
o silnym zespole i nadchodzących
wyzwaniach.
a początku tego roku na czele
DACHSER stanęła nowa generacja liderów. Wspólnie z kolegami z Zarządu starannie się do tego
przygotowaliśmy. Stanowimy silny zespół i uważamy, że jesteśmy gotowi
na nadchodzące wyzwania.
W krótkiej perspektywie będzie to
przede wszystkim kryzys związany

N

z koronawirusem, który będzie nam
towarzyszył co najmniej przez pierwszą połowę 2021 roku. Jak dotąd sieć
logistyczna DACHSER radziła sobie na
tym polu wyjątkowo dobrze, utrzymując globalne łańcuchy dostaw bez
zakłóceń.
KIERUNEK CYFRYZACJA
Z ZACHOWANIEM BLISKIEJ
RELACJI Z KLIENTEM
I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
Zrobimy wszystko, aby w tych trudnych czasach utrzymać niezawodność i wysoką jakość świadczonych
usług. Będziemy pielęgnować wszystkie dobre strony DACHSER, które
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cenią klienci, partnerzy serwisowi
oraz pracownicy. Jednocześnie
zwiększymy sprawność działania i stawimy czoła największym wyzwaniom
nadchodzącej dekady związanym
z cyfryzacją, bez utraty bliskiej relacji
z klientem, zrównoważonym rozwojem i deficytem wykwalifikowanych
pracowników.
Naszym kompasem pozostanie misja
DACHSER – chcemy nadal się rozwijać, by stać się najbardziej zintegrowanym dostawcą usług logistycznych na
świecie i dzięki temu jeszcze lepiej
optymalizować bilans logistyczny
naszych klientów. ◼

CHRONOMETR
BILANS
WYDARZEŃ

Edwin Weijdema, globalny specjalista ds. technologii w firmie Veeam. Fot. Veeam

WOJNA
CYBERNETYCZNO-INFORMACYJNA
A PRAWA CZŁOWIEKA
Technologia może przynieść
ogromne korzyści różnym
sektorom gospodarki,
przedsiębiorstwom
i społecznościom. Jej potencjał
jest praktycznie nieograniczony.
Dezinformacja utrudnia jednak
jego wykorzystanie.
e współczesnej, zglobalizowanej rzeczywistości prawie w każdej rozmowie poruszany jest temat tzw. fake newsów,
które mogą skierować na fałszywe
tory dyskurs publiczny dotyczący np.
wyborów politycznych czy aktualnych wydarzeń na świecie.
Równocześnie w erze „nadzorowanego kapitalizmu” ciągle zmienia się
definicja prywatności. W rezultacie
można bez większej przesady powiedzieć, że jeśli chodzi o ochronę
naszych danych, stąpamy po polu
minowym.
W takich warunkach coraz większego
znaczenia nabiera ochrona danych
oraz technologie zabezpieczeń cybernetycznych, które chronią przysługujące nam prawa człowieka w warunkach wojny cybernetyczno-informacyjnej. Ponadto przedsiębiorstwa
muszą zapewnić, że będą wykorzystywać dane w sposób etyczny, bezpieczny i zgodny z przepisami prawa.
Dzień Ochrony Danych jest okazją
do zaprezentowania technologii

W

wyznaczających nowe kierunki
w walce z dezinformacją cybernetyczną oraz metod, za pomocą których firmy mogą chronić nasze
prawa jako pracowników, konsumentów i obywateli.
OCHRONA DANYCH
JAKO PRAWO CZŁOWIEKA
Być może nie wszyscy wiedzą, że
ochrona danych jest jednym z praw
człowieka. W Europie właśnie z tego
powodu obchodzimy Dzień Ochrony
Danych. W tym roku zbiega się on z 40
rocznicą podpisania Konwencji Rady
Europy o ochronie osób w związku
z automatycznym przetwarzaniem
danych osobowych.
Konwencja ta, zwana w skrócie Konwencją 108, to traktat, na podstawie
którego opracowano pierwsze przepisy o ochronie danych obowiązujące
w całej Unii Europejskiej, znane dziś
jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).
Ogromne straty finansowe i szkody
na reputacji ponoszone przez firmy,
które nie zapewniły swoim danym
odpowiedniej ochrony, są powszechnie znane. Mimo to media wciąż
donoszą o kolejnych takich przypadkach.
Na szczęście nowe metody ochrony
danych i technologie cyberbezpieczeństwa zmieniają ten stan rzeczy.
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TECHNOLOGIA JAKO
PODSTAWOWA BROŃ W WOJNIE
CYBERNETYCZNOINFORMATYCZNEJ
Wiele powiedziano już i napisano
o roli technologii w rozprzestrzenianiu dezinformacji i zaostrzaniu wojny
cybernetyczno-informacyjnej. Z drugiej jednak strony technologia jest
naszą najważniejszą bronią w walce z
cyberprzestępczością.
W szczególności zapewnia ona
ochronę przed groźnymi działaniami
cyberprzestępców. Przykładem jest
ransomware – szkodliwe oprogramowanie szyfrujące pliki i pamięć
masową. To często spotykane zagrożenie należy do najtrudniejszych
przeciwników. Atakuje przedsiębiorstwa we wszystkich branżach i regionach geograficznych.
Hakerzy najczęściej używają oprogramowania ransomware, aby wyłudzić
pieniądze. W wielu przypadkach
jednak ich celem jest przejęcie dokumentów oraz plików z systemów produkcyjnych i zapasowych. Jeśli one też
zostaną zaszyfrowane, zaatakowana
firma nie będzie mieć wyboru i musi
spełnić żądania cyberprzestępców.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez firmę Veeam na temat
ataków ransomware w 2019 roku, do
końca roku 2021 globalny koszt szkód
wyrządzonych przez takie ataki wynie-
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sie 20 mld USD. Jeszcze większe straty
są jednak powodowane przez liczne
przypadki naruszenia praw człowieka
związane z tym, że sprawcy ataków
ransomware coraz częściej grożą
wyciekiem skradzionych informacji.
Aby stawić czoła takim atakom
i nowym zagrożeniom tworzonym
przez zorganizowane grupy przestępcze, producenci technologii powinni
organizować własne „armie” i „przymierza”. Przykładem jest porozumienie w sprawie ochrony przed oprogramowaniem ransomware, które
firma Veeam utworzyła wspólnie z kilkoma partnerami, takimi jak Cisco,
AWS, Lenovo, HP i Cloudian.
Cyberprzestępcy oczywiście ciągle
szukają nowych sposobów kradzieży
danych. Gdy po wybuchu pandemii
COVID-19 przedsiębiorstwa przyspieszyły cyfrową transformację, bardzo
nasiliły się ataki na systemy chmurowe. W 2020 roku ich liczba wzrosła
o 250% w porównaniu z rokiem 2019.
W walce z takimi zagrożeniami szczególnie ważna jest współpraca z partnerami
w technologicznymi, którzy nie tylko
kładą duży nacisk na odpowiednie
zarządzanie danymi za pomocą dostępnych obecnie środków, lecz szukają
nowych rozwiązań zabezpieczających,
również chmurowych, tak aby zawsze
wyprzedzać cyberprzestępców o krok.

UŻYWANIE DANYCH W SPOSÓB
ETYCZNY, BEZPIECZNY I ZGODNY
Z PRAWEM
Dziś, w erze cyfrowej, na przedsiębiorstwach spoczywa szczególnie duża
odpowiedzialność za wykorzystywanie
danych w sposób etyczny, bezpieczny
i zgodny z prawem. Kwestia ta nie
może być już traktowana jako opcjonalny dodatek lub punkt niepotrzebnie obciążający program działania.
Ochrona danych to prawo człowieka!
Mimo to wciąż zbyt wiele firm
poprzez swoje niefrasobliwe podejście nieumyślnie pomaga cyberprzestępcom. Wystarczy rzucić okiem na
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długą listę kar nakładanych przez krajowych regulatorów, aby stwierdzić,
że przedsiębiorstwa nie podejmują
wystarczających działań w celu
ochrony obywateli.
Kary i szkody na reputacji oczywiście
odstraszają, wciąż jednak ma miejsce
zbyt wiele przypadków naruszenia
ochrony danych. Przedsiębiorstwa
muszą włożyć większy wysiłek
w ograniczenie ich liczby. Również
w tej sytuacji kluczowe znaczenie ma
technologia.
Każda firma, niezależnie od wielkości,
powinna znaleźć rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo danych oraz
zgodność z przepisami i wymaganiami
dotyczącymi ochrony danych i prywatności. Nie należy wierzyć dostawcom
na słowo, że ich rozwiązania są bezpieczne. Warto poczytać o doświadczeniach klientów, samodzielnie poszukać
informacji i zapoznać się z ocenami
renomowanych firm analitycznych.
W nadchodzącym roku na czele listy
priorytetów przedsiębiorstw znajdzie
się utrzymanie zaufania klientów.
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na
świecie, oni też mają powody, aby bać
się o swoje dane.
Warto więc zaufać odpowiedniej
technologii, która nie tylko pomoże
nam chronić nasze prawa, lecz ułatwi
walkę z cyberprzestępcami. ◼
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Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

STRATEGICZNE
PARTNERSTWO

Z CHIŃSKIM SPECJALISTĄ
Z SEKTORA FARMACEUTYCZNEGO
Kuehne+Nagel ogłasza strategiczne partnerstwo z Jointown,
największą niepubliczną chińską firmą zajmującą się dystrybucją
produktów farmaceutycznych. Celem jest przyspieszenie rozwoju
Kuehne+Nagel w Chinach w zakresie logistyki branży
farmaceutycznej i opieki zdrowotnej.

J

ako jeden z wiodących dostawców usług logistycznych na świecie, Kuehne+Nagel przez ostatnią
dekadę koncentrował się szczególnie
na rozwijaniu specjalistycznej wiedzy
w dziedzinie farmacji i opieki zdrowotnej. Nawiązane partnerstwo z Jointown zapewnia teraz dostęp do lokalnego łańcucha dostaw zgodnego
z GxP, umożliwiając tym samym Kuehne+Nagel działalność logistyczną na
chińskim, ściśle regulowanym rynku
farmaceutycznym.
„Cieszymy się, że możemy współpracować z Jointown. To partnerstwo spełnia
wymagania naszych globalnych Klientów, umożliwiając płynne pokrycie łańcucha dostaw na terenie całych Chin.
Pozwoli nam to przyspieszyć nasz

rozwój w sektorach farmacji i opieki
zdrowotnej w tym regionie” – komentuje Siewloong Wong, prezes Kuehne+Nagel w regionie Azji i Pacyfiku.
Zhang Qingsong, dyrektor generalny
działu logistyki Jointown Pharmaceutical Group, dodaje: „Partnerstwo
z Kuehne+Nagel zapewni naszym
Klientom dostęp do rynku międzynarodowego poprzez globalne i zgodne
z GxP usługi logistyki kontraktowej,
lotniczej i morskiej. Będziemy teraz
mogli rozwijać naszą działalność na
rynkach zagranicznych w znacznie
szybszym tempie i czerpać korzyści
z tego partnerstwa w zrównoważony
sposób”.
Z racji tego, że szczepionki przeciwko
COVID-19 są szeroko dopuszczone do
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użytku w wielu krajach, Jointown
i Kuehne+Nagel będą wspólnie zarządzać bezpieczną i terminową dystrybucją szczepionek, wykorzystując
swoje mocne strony w magazynowaniu i transporcie tych wrażliwych
towarów zarówno w Chinach, jak
i innych częściach świata.
Gianfranco Sgro, członek zarządu
Kuehne + Nagel International AG,
odpowiedzialny za logistykę kontraktową, mówi: „Farmacja i opieka zdrowotna to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów logistyki kontraktowej. Kuehne+Nagel i Jointown
mają wspólną wizję dostarczania
wysokiej jakości usług zarówno
pacjentom, jak i azjatyckim Klientom”.
Jointown i Kuehne+Nagel nawiązały
współpracę zaraz po tym, jak Kuehne+Nagel ogłosiło zawarcie wiążącej
umowy nabycia chińskiej firmy Apex
International Corporation, jednego
z wiodących spedytorów w Azji. ◼
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W DACHSER Air & Sea Logistics (ASL)
powołano nowych szefów regionów Europy,
Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz
Ameryki Północnej i Południowej (Americas).
Dr Tobias Burger stanął na czele ASL EMEA,
a Ralph Riehl przejął ASL Americas.

S

tanowisko Managing Director
ASL EMEA objął dr Tobias Burger
(43 lata). Awansował ze stanowiska zastępcy dyrektora Air & Sea Logistics, na którym odpowiadał za strategiczny rozwój tego obszaru
biznesowego. Poprzednio był szefem
działu Corporate Governance & CEO
Office w DACHSER. Na nowo objętym
stanowisku Dr Burger zastąpił Thomasa Krügera, który kierował ASL EMEA
od 2016 roku.
Ponadto na czele DACHSER ASL Americas stanął Ralph Riehl (55 lat). Przed
dołączeniem do DACHSER, przez
ponad 30 lat pracował w grupie logistycznej Panalpina (obecnie DSV
Panalpina), gdzie zajmował stanowiska
kierownicze w oddziałach firmy we
Francji, Singapurze i Stanach Zjednoczonych. Ostatnio, jako Senior Vice President of Sales, był odpowiedzialny za
całą sprzedaż DSV Panalpina w Ameryce Północnej i Łacińskiej. Riehl na stanowisku Managing Director ASL Americas zastąpił Guido Griesie, który pełnił
tę funkcję od 2012 roku.

Dachser. Fot. Dachser

ZMIANY
W KIEROWNICTWIE
DACHSER AIR
& SEA LOGISTICS
NOWY IMPULS DLA
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
„Dziękujemy Thomasowi Krügerowi
i Guido Griesowi za ich wieloletnią,
pełną poświęcenia pracę na rzecz rozwoju biznesu oraz integracji naszej
sieci frachtu lotniczego i morskiego.
Życzymy im wszystkiego co najlepsze, zarówno w sferze zawodowej, jak
i osobistej” powiedział Edoardo Podesta, COO Air & Sea Logistics w DACHSER.„Dr Tobias Burger oraz Ralph Riehl
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dają nowy impuls do zrównoważonego i rentownego rozwoju DACHSER Air & Sea Logistics w zarządzanych regionach, dzięki optymalnemu
połączeniu kompetencji i doświadczenia zdobytego zarówno w strukturach firmy, jak i poza nią. W rezultacie
będą konsekwentnie napędzać
rozwój globalnie zintegrowanych rozwiązań tworzących wartość dodaną
dla naszych klientów” – dodał Podesta. ◼

BILANS

ZPL. Fot. ZPL

RYNEK LEASINGU
WRÓCI DO POZIOMU
FINANSOWANIA
SPRZED PANDEMII
Branża leasingowa w 2020r. udzieliła łącznego finansowania o wartości
70,1 mld zł, przy dynamice rynku na poziomie -10,1% (r/r.). Leasingodawcy
wspólnie z partnerami pracują nad różnymi formami wsparcia klientów
dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19. W 2021r. dynamika rynku
leasingu może wynieść +11%.

Z

wiązek Polskiego Leasingu, reprezentujący polski sektor leasingowy podał, że w 2020r. firmy leasingowe udzieliły łącznego
finansowania na poziomie 70,1 mld zł.
Jak zauważa Paweł Pach, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego
Związku Polskiego Leasingu: „Globalne spowolnienie odbija się w wynikach polskich leasingodawców. Dynamika finansowania udzielonego przez
branżę leasingową w pierwszej połowie roku wynosiła -24% r/r, skumulowane dane sektora po trzecim kwartale wskazywały dynamikę na poziomie -15,5% r/r, podczas gdy ostatnie
trzy miesiące roku wyróżniły się
4,8 proc. wzrostem branży. Mimo
dobrych wyników wypracowanych
pod koniec roku, skumulowane dane
branży leasingowej za 2020r. pokazują
-10,1 proc. dynamikę rynku r/r. Pozytywny sygnał dla przedsiębiorstw jest
taki, że z analizy ZPL wynika, że

w ciągu 2021 roku branża leasingowa
odrobi starty wywołane przez pandemię COVID-19 i wróci do poziomu
finansowania sprzed kryzysu, co oznacza odbicie rynku. Jest to dobra wiadomość dla gospodarki, ze względu
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na spodziewany powrót firm na
drogę inwestycji.”
LEASINGODAWCY POMAGAJĄ
Przez ostatni rok branża leasingowa,
odpowiadając na trudną sytuacje
klientów, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19, proponowała różne
formy wsparcia. Firmy leasingowe
zmieniały harmonogramy spłat
i odraczały spłatę rat leasingowych na
okres od 3 do 6 miesięcy. Na początku
2021 roku sektor bankowy poinfor-
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mował o wznowieniu „moratorium
pozaustawowego”. Dlatego z możliwości odroczenia lub obniżenia
spłaty rat leasingowych, obok klientów banków, znowu mogą skorzystać
klienci firm leasingowych.
Branża leasingowa pracuje też nad
dodatkowymi rozwiązaniami pomocowymi dla klientów dotkniętych kryzysem. Pod koniec ubiegłego roku
leasingodawcy uczestniczyli w rozmowach prowadzonych przy udziale
kancelarii Prezydenta RP, przedstawicieli strony rządowej i instytucji
wspierających gospodarkę. Podczas
spotkań i warsztatów pracowali nad
rozwiązaniami, które mają, do czasu
wznowienia ruchu turystycznego,
ułatwić funkcjonowanie i utrzymanie
floty przez przewoźników autokarowych. Obecnie eksperci Banku
Gospodarstwa Krajowego i sektora
leasingowego, ustalają szczegóły programów gwarancyjnych, które
pozwolą skorzystać z leasingu na bardziej preferencyjnych warunkach.
Gwarancje będą pochodziły z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego, utworzonego przez państwa
Unii Europejskiej na potrzeby walki
z pandemią.

DLACZEGO POLSKA
GOSPODARKA W KRYZYSIE
JEST ODPORNA?
Pandemia Covid-19 okazała się
destruktywna dla globalnej gospodarki, a w kraju zakończył się okres 28
lat nieprzerwanego wzrostu gospodarczego (lata 1992-2019). Mimo to,
Polska może pochwalić się odporną
gospodarką. Dlaczego tak się dzieje
wyjaśnia Marcin Nieplowicz, Dyrektor
ds. Statystyki i Monitorowania Rynku
ZPL:
„W 2020 rok weszliśmy z wysokim
tempem wzrostu gospodarczego
(4,5% w 2019), z bardzo niskim bezrobociem (drugie najniższe w UE),
a dług publiczny spadł w poprzednich latach. Pomogło to w uruchomieniu pomocy publicznej rzędu
11,3% PKB, z czego 6,5% stanowiła
bezpośrednia pomoc dla przedsiębiorstw. Jednocześnie udział najbardziej zagrożonych branż (czyli m.in.
transportu osób, HORECA, turystyki
i rekreacji, sportu i kultury), stanowi w
Polsce tylko ok. 6,0% PKB, czyli istotnie
mniej niż w innych krajach europejskich. Dużo większy udział w tworzeniu PKB mają przemysł (21,9% PKB
w 2019), rolnictwo i sektor budow-
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lany. Dzięki temu pozostajemy zbilansowaną
gospodarką,
notującą
wyraźną nadwyżkę eksportu nad
importem. Polsce nie udało się uniknąć recesji, jednak finalna dynamika
PKB na poziomie -2,8% za ostatni rok,
okazała się znacznie lepszym wynikiem w porównaniu do większości
państw Unii Europejskiej” - podkreśla
Marcin Nieplowicz, Dyrektor ds. Statystyki i Monitoringu Rynku ZPL.
Wśród pozytywnych informacji, warto
podkreślić dodatni wynik całego
aktywnego portfela branży leasingowej na koniec 2020r. (+0,1 % r/r).
W przypadku portfela ograniczonego
do finansowania aktywów ruchomych dynamika wzrostu wynosi
+0,2 % r/r.
STRUKTURA RYNKU LEASINGU,
ODBIORCY USŁUG
LEASINGOWYCH
Firmy zrzeszone w Związku Polskiego
Leasingu koncentrują się na obsłudze
transakcji leasingowych. Ich wartość
wynosi 60,2 mld zł. Rzadziej zawierane są umowy pożyczki. 9,9 mld zł to
łączna wartość pożyczek udzielonych
w 2020r.
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Odbiorcami usług leasingowych
pozostają głównie mikro i małe firmy,
czyli klienci o obrotach do 20 ml zł,
którzy stanowią 73,5 % w strukturze
klientów firm leasingowych. Największą (53,6%) grupą klientów są mikro
firmy (klienci o obrotach do 5 mln zł),
klienci o obrotach od 5 do 20 mln zł
stanowią 19,9 proc. 26 proc. udział
w strukturze klientów firm leasingowych mają firmy o obrotach powyżej
20 mln zł, podczas gdy transakcje
zawierane z klientami indywidualnymi mają 0,5 proc. udział w rynku.
W 2020 roku, przy pomocy leasingu
i pożyczki inwestycyjnej, przedsiębiorcy najczęściej finansowali pojazdy
lekkie (mające 47,5% w strukturze
rynku leasingu) oraz maszyny i inne
urządzenia (odpowiadające za 29,1%).
Nieco rzadziej finansowali pojazdy
ciężarowe powyżej 3,5t., ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy
(17,8 proc. udział w rynku). Inne
aktywa takie jak: sprzęt IT, samoloty,
statki, tabor kolejowy i pozostałe
pojazdy mają 4,4 proc. udział w rynku,
podczas gdy nieruchomości zaledwie
1,2 proc.

TRENDY W GRUPACH
Pojazdy lekkie: Branża leasingowa
w 2020 roku sfinansowała pojazdy
lekkie (tj. pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 t.) o łącznej wartości 33,3
mld zł, co stanowiło wynik o 5,7 proc.
niższy rok wcześniej. Segment pojazdów lekkich odnotował relatywnie
dobry wynik w całym roku, pomimo
35,2-proc. spadku w II kw. 2020 r.
Zakupy aut osobowych (dynamika na
koniec roku: -6,7% r/r) zostały utrzymane m.in. dzięki subwencjom
z Tarczy Finansowej 1.0. Subwencje
zapewniły płynność przedsiębiorców
oraz utrzymały zatrudnienie w firmach.
Na finansowanie pojazdów dostawczych i ciężarowych do 3,5 tony
(dynamika na koniec roku wyniosła 0,3% r/r) wpłynął rozwój sektora ecommerce. W 2020r. obserwowaliśmy
także wyraźny wzrost średniej wartości kontraktu w zakresie finansowania
pojazdów lekkich (szacowany na 8,9%
r/r.). W dużej mierze był on efektem
ok. 10-proc. wzrostu cen nowych aut
osobowych w Polsce.
Maszyny i inne urządzenia: Sektor
finansowania maszyn, który najmniej
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odczuł skutki recesji znalazł się
w 2020 roku wśród głównych kategorii finansowanych środków trwałych. W omawianym okresie łączne
finansowanie udzielone przez branżę
leasingową na inwestycje w maszyny
i inne urządzenia wyniosło 20,4 mld zł,
przy -5 proc. dynamice r/r dla tego
segmentu (dane na koniec 2020r.).
Dodatnie wyniki obserwowaliśmy
w zakresie finansowania maszyn rolniczych (+11,7% r/r), sprzętu medycznego (+15,4%) czy maszyn dla przemysłu spożywczego (+10,3% r/r).
Słabsze wyniki były udziałem sektorów mocno skorelowanych ze zmianami koniunktury: maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i obróbki
metali (-21,1% r/r) czy maszyn poligraficznych (-20,9% r/r).
Pojazdy ciężarowe: Pandemia w największym stopniu obniżyła wolumen
finansowania pojazdów ciężarowych.
W tym segmencie rynku, gdzie
uwzględnione zostały takie aktywa
jak: pojazdy ciężarowe powyżej 3,5t.,
ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy, ujemne dynamiki były udziałem wszystkich grup
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produktów. Skumulowane dane ZPL
na koniec 2020r. pokazują, że branża
leasingowa podpisała nowe kontrakty
o łącznej wartości 12,5 mld zł, przy
dynamice segmentu pojazdów ciężarowych na poziomie -26,8% r/r.
„Od II połowy 2019r. do sierpnia 2020
roku obserwowaliśmy serię kilkunastu
miesięcy spadków finansowania

większe spadki na poziomie 50 - 60%
odnotowaliśmy w pierwszych miesiącach pandemii. Półrocze zamknęło się
ujemną dynamiką na poziomie 39%.
Od listopada 2020r. notujemy już
wyraźne odbicie w finansowaniu sektora TRK (średnia dynamika 28,9% r/r).”
– mówi Andrzej Sugajski, Dyrektor
Generalny ZPL.

„

Polsce nie udało się uniknąć recesji,
jednak finalna dynamika PKB na poziomie
-2,8% za ostatni rok okazała się znacznie
lepszym wynikiem w porównaniu do
większości państw Unii Europejskiej

w ujęciu rocznym. Na wcześniejsze
problemy branży transportowej,
związane z wdrażanym Pakietem
Mobilności, nałożył się największy po
II wojnie światowej kryzys gospodarczy w strefie euro oraz obostrzenia
w transporcie towarowym i pasażerskim. W rezultacie doszło do silnych
zaburzeń rynku w obszarach związanych z transportem międzynarodowym i transportem zbiorowym. Naj-

CO FIRMY LEASINGOWE MÓWIĄ
O KOLEJNYCH MIESIĄCACH ROKU?
Według kwartalnego odczytu badania
koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, w I kwartale
2021r. ankietowane firmy oczekują
wzrostu zatrudnienia, po nieznacznej
redukcji obserwowanej w ostatnim
czasie. Prognozują również istotne
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pogorszenie jakości portfela, mocniejsze niż miało to miejsce w IV kwartale
2020 roku. Jednocześnie z początkiem
2021 roku firmy spodziewają się przyspieszenia aktywności sprzedażowej,
chociaż nie będzie ono tak wyraźne jak
obserwowane w IV kwartale 2020 r.
Firmy leasingowe spodziewają się
wyższego poziomu finansowania dla
większości badanych grup środków
trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania oczekiwane są dla pojazdów
lekkich oraz dla sektora nieruchomości. Trochę słabsze, ale wciąż wyraźnie
pozytywne perspektywy rysują się dla
finansowania maszyn i IT. Natomiast
negatywne perspektywy są spodziewane w obszarze finansowania środków transportu ciężkiego.
JAK WYGLĄDA PROGNOZA ZPL
NA KONIEC 2021 R.?
W 2021 roku rynek leasingu odrobi
straty poniesione w ubiegłym roku.
Dynamika branży leasingowej w 2021
r. na poziomie 11% będzie zgodna
z prognozowanym wzrostem inwestycji prywatnych i scenariuszem rozwoju gospodarczego w Polsce. W bieżącym roku branża leasingowa możne
udzielić łącznego finansowania o wartości przekraczającej 77,8 mld zł. ◼
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KURIERZY WPAKOWANI
W DŁUGI PRZEZ SWOICH
KONTRAHENTÓW
Pandemia przyniosła boom na
usługi kurierskie. Duże
zapotrzebowanie i liczba zleceń
nie oznaczają jednak, że branża
nie musi martwić się o finanse. Jak
wskazuje Krajowy Rejestr Długów
Biuro Informacji Gospodarczej,
kurierzy są winni wierzycielom
prawie 30 mln zł, ale aż 23,2 mln zł
to długi innych firm, które te
zalegają firmom kurierskim.
2020 r. branża kurierska nie
mogła narzekać na brak
pracy. Zamówienia elektroniczne stały się jedną z najpopularniejszych form zakupów w Polsce.

W

Według raportu KPMG, 34 proc. rodaków kupiło w pandemii przez Internet
produkty, których wcześniej nie kupowało online. Jednak wzrost popytu ze
strony klientów indywidualnych szedł
w parze ze zmniejszoną aktywnością
klientów biznesowych oraz pogorszeniem ich dyscypliny płatniczej. Problemy wielu branż związane z koniecznością ograniczenia lub nawet
wstrzymania działalności odcisnęły
piętno na dostawcach przesyłek.
W efekcie, choć zadłużenie kurierów
nieznacznie spadło, to wzrosła kwota
należności, jaką są im winni kontrahenci i klienci biznesowi.
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NIEDOSTARCZONE PŁATNOŚCI
W Krajowym Rejestrze Długów widnieje 921 firm kurierskich, a kwota ich
zaległości sięga ponad 29,8 mln zł.
Średnio dłużnik z tej branży ma obecnie do oddania prawie 32,4 tys. zł. Najbardziej zadłużone są jednoosobowe
działalności gospodarcze. Mają
w sumie 25,5 mln zł długów.
Najwięcej niespłaconych zobowiązań
należy do firm z Mazowsza (6,4 mln zł).
Następne w kolejce są podmioty
z województwa wielkopolskiego
(4,6 mln zł), śląskiego (3,3 mln zł) i łódzkiego (3,1 mln zł).
W największym stopniu kurierzy
zadłużeni są w bankach. Mają im do
oddania 11,7 mln zł - blisko 40 proc.
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kwoty całego długu. Na spłacenie
5,6 mln zł czekają także firmy zarządzające wierzytelnościami, zaś
2,6 mln zł do odzyskania mają firmy
leasingowe.
Rekordzistą w kwestii zadłużenia
w branży jest stołeczna jednoosobowa
działalność gospodarcza, która do uregulowania ma prawie 1,2 mln zł
wobec banku, firmy telekomunikacyjnej i towarzystwa ubezpieczeniowego.
– Branża ma problemy finansowe
głównie przez to, że zleceniodawcy
nie regulują wobec niej swoich należności. Zdecydowaną większość
wszystkich długów, bo 78 proc., firmy
kurierskie mogłyby spłacić, gdyby
tylko odzyskały pieniądze od swoich
kontrahentów. To ponad 23,2 mln zł.
Niestety sytuację finansową części ich
kontrahentów zmieniła pandemia i to
nie zawsze na lepsze. Widać to we
wzroście kwoty nieuregulowanych
płatności za usługi kurierskie, która
przez ostatni rok wzrosła o 11 proc. –

mówi Adam Łącki, prezes Krajowego
Rejestru Długów Biura Informacji
Gospodarczej.
W OCZEKIWANIU NA ZAPŁATĘ
Największym dłużnikiem kurierów
jest branża handlowa, która zalega na
kwotę 9,2 mln zł – to prawie 40 proc.
wszystkich nieuregulowanych płatności. Ponad 2,2 mln zł do oddania
kurierom ma sektor przetwórstwa
przemysłowego, a 2,1 mln firmy
z branży logistycznej.
Przez to, że kontrahenci nie płacą
kurierom, oni sami mają problem
z regulowaniem własnych zobowiązań. Jak wskazują eksperci, zatorom
finansowym w branży można jednak
zapobiegać:
– 25 proc. naszych klientów faktoringowych stanowią firmy z branży
transportowej. To głównie podwykonawcy, którzy działają na zlecenie
innych. Wśród nich są też kurierzy.
Sami płacą nam w terminie. Bez wąt-

15

pienia jest to między innymi zasługa
faktoringu, który poprawia płynność
finansową firm, jak również monitoruje i dyscyplinuje kontrahentów,
którzy mają tendencję do opóźniania
płatności – zauważa Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu firmy faktoringowej NFG i dodaje: – Gdyby każda
wystawiona przez kuriera faktura była
natychmiast sfinansowana przez faktora, udałoby się znacznie zmniejszyć
zatory finansowe w tej branży,
a w efekcie liczbę przeterminowanych należności w portfelach kurierów.
Pandemia jeszcze trwa i nikt nie wie,
jakie zmiany może przynieść. Kondycja firm kurierskich z jednej strony
zależeć będzie od tego, czy będą
sięgać po rozwiązania dostępne na
rynku wspierające płynność finansową, z drugiej – od stanu całej
gospodarki. Problemy jednych branż
nie pozostają bowiem bez wpływu na
sytuację pozostałych. ◼
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Finiata

BRANŻA
TRANSPORTOWA
UMIERA PO CICHU
Jeszcze w normalnych czasach firmy z branży TSL zmagały się
z terminowym regulowaniem zobowiązań i rosnącymi kosztami
działalności. Kryzys ekonomiczny i obostrzenia związane z pandemią
sprawiły, że 4 na 10 przedsiębiorców obawia się, że ich płynność finansowa
nie wystarczy na dłużej niż 3 miesiące1. Przewoźnicy mają również
utrudniony dostęp do wsparcia od państwa, ponieważ część z nich nie
kwalifikuje się do udziału w tarczy antykryzysowej.

F

irmy gastronomiczne, hotele czy
handel zdominowały w ostatnich
tygodniach
dyskusję
o wpływie pandemii i obostrzeń z nią
związanych na gospodarkę. W tym
czasie branża transportowa pozostaje
w cieniu, mimo że również odnotowuje spore straty ekonomiczne. Problemy z zaległościami w rozliczeniach
z kontrahentami i bankami towarzyszyły firmom z sektora TSL od lat. Pan-

demia dodatkowo pogłębiła kłopoty
z ich płynnością finansową. Wstrzymanie dostaw do sklepów w galeriach handlowych czy ograniczenia
w przemieszczaniu się ludzi to tylko
dwa czynniki, które spowodowały, że
branża transportowa odnotowała
czwarty co do wysokości wzrost zaległości na rynku. Po pół roku od pierwszego lockdownu 9,1 proc. firm z tego
sektora miało problemy z przetermi-

¹ Dane PIE i BGK, Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw, styczeń 2021
² Dane BIG InfoMonitor i BIK
³ Dane GUS, Wpływ pandemii COVID-19 na koniunkturę gospodarczą, styczeń 2021
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nowanymi zobowiązaniami – najwięcej wśród największych sektorów gospodarki budujących polskie PKB².
– Wielu konsumentów na co dzień
nie zauważa, jak duży wpływ ma niepewna i dynamicznie zmieniająca się
sytuacja gospodarcza w kraju oraz
w Europie na przedsiębiorstwa transportowe. W styczniu br. blisko 13
proc. firm sektora TSL spodziewało się
nadejścia lub pogłębienia problemów z zatorami płatniczymi, w tym
takich, które mogą zagrażać ich stabilności³. – komentuje Jan Enno Einfeld, dyrektor zarządzający Finiata
Group. – Wiele przedsiębiorców zgłasza problemy z pokryciem kosztów
stałych oraz wynagrodzeń pracowników, ponieważ bieżące obroty są nie-
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stycje w transporcie są jednak nie
zbędne, jeśli branża ma nadążyć za
unijnymi wymogami w redukcji emisji
CO₂. – dodaje Jan Enno Einfeld, Finiata
Group – Pamiętajmy także, że poza
inwestycjami transport to przeważnie
pojazdy, które wymagają serwisów,
ubezpieczeń, napraw, a gdy stoją to nie
zarabiają. Firmy też mają szereg zobowiązań, takie jak umowy leasingowe
czy kredyty, których nikt im nie umorzy,
ani do nich nie dopłaci.

wystarczające. Obecnie aż 43 proc.
firm ocenia, że ich płynność finansowa nie wystarczy na dłużej niż 3
miesiące⁴.
Firmy autobusowe od blisko roku
znajdują się w najtrudniejszej sytuacji
– w okresie od marca do czerwca
2020 branża została z dnia na dzień
zablokowana przez rządowe rozporządzenia. W czasie wakacji oraz ferii
zimowych Polacy zrezygnowali z długodystansowych podróży wycieczkowych, a uczniowie i studenci (dojeżdżający do szkół z małych miast i wsi)
od kilku miesięcy uczą się zdalnie.
Sytuacji branży nie poprawiła tzw.
Tarcza 5.0, ponieważ wyeliminowano
z niej przewoźników, którzy jako
dominującą działalność w PKD posiadają inny kod niż 49.39.Z - "Pozostały
transport lądowy pasażerski, gdzie
indziej niesklasyfikowany". Oznacza
to, że pominięto w niej m.in. przedsiębiorców zapewniających transport
miejski i podmiejski.

MNIEJSZY POPYT I MNIEJ
INWESTYCJI
Przełom roku dla branży transportowej
był często szansą na nadrobienie strat.
Niestety, w grudniu z powodu ogłoszenia narodowej kwarantanny i ograniczeniu przemieszczania się ludzi
w okresie świątecznym popyt na usługi
transportowe znacznie spadł. Co
czwarta firma (28 proc.) zanotowała
uszczuplenie portfela zamówień
w grudniu o ponad 10 proc. w porównaniu z listopadem. Przedsiębiorcy
pesymistycznie oceniają bieżący popyt
oraz sprzedaż także w nowym roku.
– Niepokoi nas fakt, że wraz ze spadkiem popytu branża transportowa
zwolniła tempo rozwoju. Potwierdzają
to dane o stanie inwestycji – 58 proc.
przedsiębiorców nie podjęło się żadnych wydatków inwestycyjnych w IV
kwartale 2020 r. To o 9 proc. więcej niż
przedsiębiorstwa handlowe, których
część musiała dwukrotnie zamykać
swoje placówki w tym okresie.⁵ Inwe-

⁴ Dane PIE i BGK, Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw, styczeń 2021
⁵ Dane PIE i BGK, Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw, styczeń 2021
⁶ Dane z Monitora Sądowego i Gospodarczego za 2020 rok
⁷ Dane PIE i BGK, Comiesięczny monitoring nastrojów polskich przedsiębiorstw, styczeń 2021
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BANKI ODMAWIAJĄ KREDYTÓW
W całym 2020 roku 7 proc. ogółu
postepowań upadłościowych dotyczyło przedsiębiorstw transportowych⁶. Nie dziwi więc fakt, że przedsiębiorcy szukają dodatkowych środków, które pomogą im przetrwać
kolejne miesiące. Nieterminowi kontrahenci, coraz wyższe koszty prowadzenia firmy oraz rosnące zadłużenie
całej branży nie sprzyjają przedsiębiorcom w rozmowach z bankami. Co
czwarty z nich (25 proc.) ocenia, że w
ostatnich trzech miesiącach dostęp
do finansowania zewnętrznego jest
dla nich utrudniony⁷.
– Gdy funkcjonowanie firm transportowych jest mało stabilne nieplanowane
wydatki mogą pojawić się w najmniej
oczekiwanym momencie. Obecnie
banki borykają się z napływem setek
wniosków o pożyczki, których nie są w
stanie obsłużyć wystarczająco szybko.
Wśród naszych klientów już 12 proc.
stanowi branża TSL – to pokazuje, że
przedsiębiorcy potrzebują wsparcia,
dlatego decydują się na wprowadzenie
odnawialnej linii kapitałowej. Umożliwia ona dowolne wypłacanie środków
na firmę przez 6 miesięcy. W ramach
FlexKapitał cały proces wypłaty pieniędzy opiera się na jednym kliknięciu, po
czym trafiają one na konto w ciągu 10
minut. – radzi Jan Enno Einfeld. ◼
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AUTOMATYZACJA
VS PRACOWNICY
WYPOSAŻENI
W TECHNOLOGIE
Polska utrzymuje się w czołówce krajów europejskich pod względem
popytu oraz ilości oddanej powierzchni magazynowej. Pomimo
turbulencji spowodowanych pandemią, padają kolejne rekordy
powierzchni, a oczekiwania wobec rozwoju branży w 2021 roku są duże.
Aby sprostać wymaganiom rynku i rozwojowi branży e-commerce,
zarządcy magazynów muszą decydować o dalszej automatyzacji procesów
oraz jeszcze bardziej zawierzyć losy firmy analizie danych przy wsparciu
sztucznej inteligencji. Wspólnie z Adamem STRÓZIKIEM, kierownikiem ds.
rozwoju biznesu z GEFCO Polska, wskazujemy najważniejsze zmiany
w logistyce magazynowej, które podnoszą poziom digitalizacji i pozwalają
lepiej zarządzać łańcuchami dostaw.

WZROSTY POMIMO PANDEMII
Dynamiczny rozwój e-commerce
przyniósł wyraźną zmianę we współpracy operatora logistycznego
z klientem. Motorem najwyższych od
kilkunastu lat wzrostów na rynku okazała się pandemia, ponieważ

w bardzo krótkim czasie zmieniła
wiele nawyków konsumenckich,
z korzyścią dla marek sprzedających
swoje produkty w sieci. A takich
z roku na rok jest coraz więcej.
W pierwszej połowie 2020 roku, gdy
Polska i świat stawiały opór pierwszej
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fali pandemii, liczba firm prowadzących sprzedaż na czołowej polskiej
platformie e-commerce wzrosła
o 14%. Wzrasta częstotliwość składania zamówień przy jednoczesnym
zmniejszeniu ilości towarów zamawianych jednorazowo, a dodatkowym obciążeniem stają się operacje
prowadzone w ramach zarządzania
obsługą zwrotów. Wszystkie te
zmiany wymagają skrócenia czasu
obsługi zamówień i konieczność
wdrażania w magazynach nowych
technologii, które nie muszą zastąpić
pracowników, ale mogą im wyraźnie
pomóc wykonywać codzienne obowiązki.
MAGAZYNY POD RZĄDAMI
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
I ROBOTÓW
W najbliższych latach należy spodziewać się coraz szerszego wykorzystania sztucznej inteligencji w magazynach. Już teraz firmy wykorzystujące
tego typu rozwiązania informują, że
wprowadzenie mechanizmów uczenia maszynowego pozwoliło im
wyraźnie skrócić czas przygotowania
i wytyczyć optymalne ścieżki kompletacji zamówień. „Z pomocą sztucznej
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inteligencji możliwe jest szybsze śledzenie trendów konsumenckich
i umiejętne łączenie wahań popytu
na poszczególne dobra z zatowarowaniem. Rosnące moce obliczeniowe
pozwalają w coraz krótszym czasie
analizować informacje z systemów
zarządzania magazynem i proponować na przykład inne rozmieszczenie
towarów na półkach, co skróci drogę
kompletacyjną” – wyjaśnia ekspert
GEFCO Polska.
W magazynach obserwuje się również coraz wyższy poziom automatyzacji procesów, wpływającej na produktywność i ograniczenie błędów w
łańcuchu dostaw. Część środowiska
branżowego dąży do rzeczywistości,
w której duże magazyny będą zarządzane przez kilkuosobowy zespół.
W tej wizji rolę tradycyjnego pracownika zastąpi szereg komunikujących
się ze sobą maszyn i urządzeń, wyposażonych w setki czujników, które
wymieniają się danymi w czasie rzeczywistym, w niedalekiej przyszłości
w sieci 5G.
ALTERNATYWA DLA
PEŁNEJ ROBOTYZACJI
„Wysoki
poziom
automatyzacji
w magazynach spotyka się już dzisiaj,
ale największą barierą są wysokie
koszty wdrażania nowych technologii, które zwracają się po wielu latach.
Dlatego alternatywnym kierunkiem
dla pełnej robotyzacji procesów
magazynowych jest wyposażanie
pracowników w nowe urządzenia
i technologie, które wprowadzają
zarządzanie magazynem na wyższy
poziom zaawansowania” – mówi
Adam STRÓZIK z GEFCO Polska.
Według badania przeprowadzonego
na zlecenie Zebra Technologies, dla
77% respondentów najlepszym sposobem wdrożenia automatyzacji
w magazynie jest zwiększenie liczby
pracowników
wyposażonych
w nowoczesne rozwiązania technologiczne. Co ciekawe, zaledwie 16%
uczestników badania poparło wizję

„

Alternatywnym kierunkiem dla pełnej
robotyzacji procesów magazynowych
jest wyposażanie pracowników w nowe
urządzenia i technologie

pełnej automatyzacji magazynu, bez
udziału pracowników w poszczególnych procesach.
Jak zatem może wyglądać rozwój
modelu zarządzania magazynem
opartego na pracownikach wyposażonych w nowinki technologiczne?
Dla przykładu, GEFCO wspólnie
z firmą ArtiShock opracowało aplikację wykorzystującą rzeczywistość rozszerzoną (AR) w celu zwiększenia kontroli jakości i wydajności procesu
pakowania w łańcuchu chłodniczym
dla klienta z branży farmaceutycznej.
Podczas programu pilotażowego
w magazynie w Schiphol, GEFCO
Enterprise AR przyczyniło się do wzrostu produktywności nawet o 50%
w ramach realizacji określonych scenariuszy oraz przyniosło wiele
pośrednich korzyści, w tym skróciło
czas szkoleń pracowników.
ROLA PRACOWNIKA
I BEZPIECZEŃSTWO
W MAGAZYNIE PRZYSZŁOŚCI
Przy coraz krótszych kontraktach na
logistykę magazynową, wdrażanie
niektórych innowacji nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest obarczone dużym ryzykiem. O faktycznym
tempie automatyzacji magazynów
będzie decydować wiele czynników,
a jednym z wiodących są koszty pracownicze. „Robotyzację najprościej
wdrożyć w przypadku prostych
i powtarzalnych procesów w magazynie. Jednak często niskie koszty
zatrudnienia na stanowiska wymagające podstawowych kwalifikacji
powodują, że wiele firm waha się
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przed decyzją głębszej automatyzacji
procesów, ponieważ taniej jest utrzymać dotychczasowe miejsca pracy
i wyposażyć pracowników we wspomniane wcześniej zdobycze nowych
technologii” – dodaje ekspert GEFCO.
Automatyzacja pracy może również
przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w magazynach i ograniczenia liczby wypadków. Według danych
GUS w 2019 roku w sektorze transportu i gospodarki magazynowej
doszło do 7047 wypadków, w których
śmierć poniosło 27 osób. Specjaliści
ds. BHP wśród głównych przyczyn
wypadków wymieniają m.in. nieprawidłową obsługę urządzeń magazynowych – wózków widłowych czy
regałów, zły stan techniczny urządzeń
czy brak ciągów komunikacyjnych.
Wizja zarządzania dużymi magazynami przez mały zespół i nowe technologie pozwoliłaby poprawić statystyki BHP w myśl zasady, że poziom
bezpieczeństwa pracowników magazynowych rośnie proporcjonalnie do
ograniczenia interakcji człowieka
z maszyną.
Pomimo wielu barier i wyzwań technologicznych rynek logistyki magazynowej w Polsce rozwija się bardzo
dobrze. Zgodnie z przewidywaniami
ekspertów, w 2020 roku rynek
powierzchni magazynowo-przemysłowych przekroczył poziom 20 mln
mkw. Pozostaje trzymać kciuki za
kolejne pomyślne lata dla branży
i pamiętać, że zyskanie przewagi konkurencyjnej coraz mocniej będzie
zależeć od umiejętnego wykorzystania rozwiązań cyfrowych. ◼
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URZĄDZENIA R
TOUGHBOOK
PRZYSPIESZAJĄ
NAPRAWĘ
POJAZDÓW
Raskone, największa w Finlandii firma zajmująca się naprawą
pojazdów użytkowych wdrożyła wytrzymałe urządzenia przenośne
Panasonic, by usprawnić zarządzanie zapasami i skrócić czas napraw.
Firma wybrała model TOUGHBOOK T1 z systemem Android,
wyposażony w uchwyt pistoletowy, stację dokującą oraz
indywidualnie zaprojektowane aplikacje TOUGHBOOK Omnia, które
usprawniają procesy sprzedaży, fakturowania i zarządzania
częściami, redukując przy tym ewentualne błędy.
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askone specjalizuje się w obsłudze technicznej pojazdów użytkowych. Firma posiada 19 centrów naprawczych w całej Finlandii i
zatrudnia ponad 500 specjalistów.
Kiedy mechanicy Raskone otrzymują
zlecenia serwisowe, pobierają z magazynu potrzebne części i skanują
kody kreskowe produktów. Zebrane
informacje są przekazywane z urządzenia mobilnego do centralnego
systemu ERP, a także zapisywane w
zleceniu klienta w celu wystawienia
rachunku.
Poprzednie urządzenia przenośne, z
których korzystała firma Raskone były
wyposażone w system operacyjny
Windows, miały mały ekran, który był
trudny do odczytania i małą klawiaturę, która była trudna w użyciu. Frustrujące było również to, że aplikacja
traciła ustawienia i dane, jeśli bateria
urządzenia padła podczas wykonywania zadania. Z tego powodu
mechanicy często woleli zapisywać
na kartce informacje dotyczące sprzedaży części zamiennych i ręcznie
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raportować je kierownikom. W najgorszych przypadkach zapominano o
raportowaniu i śledzeniu części, co
prowadziło do spadku sprzedaży i
złego zarządzania zapasami.
Raskone zwróciła się do formy Kauko,
specjalisty w dziedzinie komputerów
przenośnych i wyłącznego dostawcy
urządzeń Panasonic TOUGHBOOK w
Finlandii. Zaproponowała ona wykorzystanie urządzenia TOUGHBOOK T1
oraz zastosowanie rozwiązania
TOUGHBOOK Omnia, które umożliwia
tworzenie aplikacji dopasowanych do
potrzeb firmy.
Oprogramowanie zostało stworzone
przez zespół TOUGHBOOK Omnia
przy użyciu środowiska programistycznego MCL. Normalnie tworzenie,
integrowanie i utrzymywanie niestandardowych aplikacji na wielu urządzeniach może być skomplikowanym
zadaniem. Jednak platforma MCL
upraszcza ten proces. Aplikacje niestandardowe są projektowane szybko

i łatwo wdrażane na wielu urządzeniach. Ponadto TOUGHBOOK Omnia
skraca czas potrzebny na stworzenie
aplikacji na zamówienie i sprawdzenie koncepcji - z lat i miesięcy do
tygodni, a nawet dni.
- W porównaniu z kodowaniem od
podstaw, koszt rozwoju oprogramowania z Omnią był pięciokrotnie
niższy, a dostawa znacznie szybsza mówi Maxim Demin, kierownik
zespołu IT w Raskone. - Pierwsza
wersja demonstracyjna była gotowa
dwa tygodnie po naszym wstępnym
spotkaniu, a wersję nadającą się do
wdrożenia mieliśmy po kilku miesiącach. Wszystko poszło gładko i szybko.
Mechanicy korzystają teraz z urządzeń przenośnych Panasonic TOUGHBOOK T1. Model ten łączy w sobie najlepsze funkcje urządzeń przenośnych
i smartfonów w jednym wytrzymałym
5-calowym urządzeniu. Oferuje możliwość połączeń głosowych i transmisji danych, zintegrowany skaner
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kodów kreskowych i szeroki zakres
funkcji. Jest przy tym wzmocniony,
dzięki czemu sprawdza się w trudnym
środowisku pracy, jak centrum
napraw Raskone.
- Nowe rozwiązanie pozwoliło nam
skrócić czas potrzebny na rejestrowanie sprzedaży w naszym systemie ERP,
zmniejszyć straty magazynowe,
poprawić zarządzanie zapasami i
proces sprzedaży części zamiennych podsumowuje Maxim Demin.
TOUGHBOOK Omnia i nowe urządzenia ułatwiły również pracę działu IT
firmy Raskone. Dzięki opcjom kodów
QR lub NFC firma może szybko wdrażać kolejne urządzenia, konfigurować
je i przekazać pracownikom już w
momencie przybycia. Ponadto dzięki
temu, że urządzenia są zawsze włączone i podłączone do sieci, aktualizacje mogą być zaplanowane i wdrożone w dogodnym momencie, bez
udziału samych użytkowników lub
odsyłania ich do centrali. ◼

