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PRZYSPIESZONE
PROCESY TRANSFORMACJI
Na rynku pandemiczne status quo. Firmy nie ryzykują kontaktów, które mogą stwarzać zagrożenie
zakażeniem SARS-CoV-2, przeorganizowały zarządzanie i realizują zmienione plany. Zaplanowane
inwestycje są prowadzone, zwiększa się znacznie
udział technologii zdalnych w zarządzaniu projektami, pojawiły się nowe aplikacje, te starsze zaś są
modernizowane. Choć w ograniczonym wymiarze
– to jednak biznes w branży logistycznej rozwija
się w nowym rytmie.
Skończyły się wakacje i rozpoczęła się nauka,
uczniowie i studenci wracają do szkół, w nowych
warunkach edukacyjnych i stażowych uczą się
przyszli logistycy. Największa uczelnia logistyczna
w Polsce ma nowego rektora; został nim dr hab.
inż. Bogusław Śliwczyński, profesor WSL, który
z Wyższą Szkołą Logistyki związany jest od początku jej istnienia.
Firmy skrupulatnie badają nową rzeczywistość,
chcą wiedzieć jak najwięcej o stanie biznesu w czasie pandemii. Na zlecenie Continental
Opony Polska firma ICAN Research przygotowała raport zawierający badania kondycji branży transportowej w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. Wnioski z raportu
zawarte są w artykule opublikowanym w niniejszym wydaniu EMIL-a.
Nie słabną także poszukiwania paliwa będącego źródłem ekologicznego napędu, już jeżdżą
po Europie i świecie ciężarówki napędzane gazem ziemnym, najpoważniejszą alternatywą dla
oleju napędowego. Aby wykorzystanie LNG do napędu ciężarówek nabrało gospodarczego
charakteru, musi istnieć sieć stacji tankowania tego paliwa. W artykule „Nie daj się wyprzedzić”
przygotowanym przez Novatek Green Energy czytamy, że „Na rynku europejskim funkcjonuje
ponad 300 publicznych stacji LNG, a od początku roku oddano ich do użytkowania aż 50.
Ich liczba jest jednak wciąż niewystarczająca, aby sprostać rosnącemu popytowi, zwłaszcza
widocznemu w Europie Środkowej i Wschodniej”.
Komentarz Wernera Knoblicha z firmy Red Hat porusza temat transformacji cyfrowej w firmach. Takie przeobrażenie jest nieuchronne, a pandemia tylko je przyspieszyła. Firmy wydają
się zaskoczone tempem zmian, niemniej starają się wychodzić z niedoborów w systemach IT.
Kluczem do transformacji jest technologia, ale bardzo istotny wkład w te procesy mają ludzie.
Zapraszam do lektury kolejnego wydania pisma.
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ZAANGAŻOWANIE
W PROGRAMY
STAŻOWE
Dachser. Fot. Dachser

Pomimo kryzysu
związanego
z koronawirusem blisko
630 stażystów i studentów
rozpoczęło pracę
w Dachser, w Niemczech.

Z

początkiem roku szkolnego 2020 aż 600 stażystów i 25 studentów
w całych Niemczech zrobiło
pierwszy krok na swojej ścieżce kariery w Dachser. W ten
sposób dostawca usług logistycznych daje jasny sygnał,
że pomimo trudnego czasu
inwestuje w ludzi, bo to oni
tworzą prężnie działającą i wydajną sieć Dachser.
Szczególnie popularne wśród
młodych ludzi są w tym roku
staże biznesowe w branży
spedycyjno-logistycznej oraz
szkolenia w zawodzie magazyniera. „Szkolenia te traktujemy jako długoterminowe
zobowiązanie. Dlatego, nawet w tych trudnych czasach,

inwestujemy w podnoszenie
kwalifikacji i wspieranie kolejnego pokolenia pracowników
logistyki” – mówi CEO Dachser Bernhard Simon i dodaje:
„Pomimo kryzysu związanego
z koronawirusem nadal zatrudniamy stażystów i studentów,
ponieważ silny zespół zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników jest naszym priorytetem.”
Dachser zatrudnia obecnie
ok. 1800 przyszłych ekspertów ds. logistyki, którzy są
w trakcie szkoleń lub kończą
studia. Jako globalny gracz,

firma rodzinna przygotowuje
następne pokolenie do pracy
w międzynarodowej logistyce
i oferuje im perspektywę kariery w przyszłościowej branży
odpornej na kryzysy.
ZAANGAŻOWANIE
W SZKOLENIE
KIEROWCÓW
ZAWODOWYCH
Wzrasta zaangażowanie Dachser w szkolenie i kształcenie zawodowych kierowców – aż 99
przyszłych kierowców, w tym
18 kobiet rozpoczęło obecnie
szkolenia w firmie. Ponadto już
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47 kierowców, w tym 5 kobiet,
ukończyło tego lata analogiczne
kursy, a 19 kierowców zawodowych zakończyło kwalifikację
częściową (TQ1) w komercyjnym transporcie towarowym.
Firma Dachser tradycyjnie
przywiązuje dużą wagę do wysokiej jakości szkoleń, dzieląc
się swoją wiedzą i wspierając
adeptów. „Szkolenie kolejnego pokolenia wartościowych
i zmotywowanych pracowników, a następnie ich długoterminowe zatrudnianie jest
częścią naszej kultury korporacyjnej” – dodaje Simon. 
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Dr hab. inż. Bogusław
Śliwczyński został nowym
rektorem Wyższej Szkoły
Logistyki w Poznaniu,
najstarszej i największej
uczelni logistycznej
w Polsce.

D

r hab. inż. Bogusław
Śliwczyński, profesor
WSL, jest związany
z Wyższą Szkołą Logistyki od
początku istnienia Uczelni.
Współpracował w tworzeniu
podstaw programowych wielu
specjalności, jest inicjatorem
i kierownikiem studiów podyplomowych „Menedżer Logistyki. Zarządzanie operacyjne
przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw” oraz inicjatorem
utworzenia w Wyższej Szkole
Logistyki i kierownikiem Katedry Controllingu i Systemów
Informatycznych. Pełni także
funkcję przewodniczącego
Rady Portfela Projektów Instytutu Logistyki i Magazynowania w Sieci Łukasiewicz.
Profesor Bogusław Śliwczyński specjalizuje się w dziedzinie zarządzania operacyjnego
przedsiębiorstwem, w tym
procesami logistycznymi i łańcuchami dostaw, controllingu
operacyjnego i poprawy efektywności operacyjnej i ekonomicznej przedsiębiorstw,
a także w obszarze inżynierii
i optymalizacji procesów oraz
wdrażaniu systemów informatycznych i platform cyfrowych
z uwzględnieniem łańcuchów
wartości. Jest jednym z prekursorów rozwoju naukowego
controllingu operacyjnego
przedsiębiorstw i łańcuchów
dostaw w Polsce, autorem
trzech monografii na ten
temat („Controlling w zarządzaniu logistyką. Controlling
operacyjny procesów i zaso-

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Fot. WSL

NOWY REKTOR
NAJWIĘKSZEJ
POLSKIEJ UCZELNI
LOGISTYCZNEJ
bów”, „Controlling operacyjny
łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu” oraz
wydanej w Stanach Zjednoczonych na rynek USA, Wielkiej
Brytanii i Australii monografii
„Controlling Supply Chains”).
W ciągu ostatnich kilku lat
profesor Śliwczyński kierował
lub był wykonawcą istotnych
projektów na rzecz polskiej
gospodarki:
• Opracowanie koncepcji oraz
studium wykonalności i koordynacja wykonania projektów technicznych Inteligentnego Systemu Zarządzania
Ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia;

• Badanie, symulacja oraz
opracowanie nowych wielkoskalowych procesów ekspedycyjno-rozdzielczych
uwzględniających wykorzystanie pasywnych technologii identyfikacji radiowej
w środowisku gęstym wraz
z controllingiem operacyjnym wdrożonego rozwiązania i analizą wartości dla
Poczty Polskiej;
• Opracowanie koncepcji
i wsparcie wdrożenia systemu elektronicznej rezerwacji
obsługi granicznej eBooking
TRUCK samochodów ciężarowych wyjeżdżających z Polski przez przejścia graniczne

06

na wschodzie Polski/UE dla
Ministerstwa Finansów RP;
• Opracowanie projektu Platformy Elektronicznego Fakturowania dla sfery finansów
publicznych.
Profesor Śliwczyński posiada
wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów zarządczych
w przedsiębiorstwach i w doradztwie biznesowym zarządów
wielu przedsiębiorstw. Realizował projekty, był konsultantem
i trenerem kadry kierowniczej
dla ponad tysiąca przedsiębiorstw (m.in. PKN
Orlen, LOTOS, Zespół Elektrowni PAK
SA, PSG, KGHM).

ZAKRES TEMATYCZNY
MAGAZYN PRZYSZŁOŚCI
NOWOCZESNE SYSTEMY TRANSPORTU
ROZWIĄZANIA DLA E-COMMERCE
I OMNICHANNEL
SOFTWARE / IOT
LOGISTYKA KONTRAKTOWA
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Dachser. Fot. Dachser

PROGRAM CZARTEROWY
MIĘDZY EUROPĄ A AZJĄ
Z początkiem września program czarteru premium
DACHSER Air & Sea Logistics został poszerzony
o połączenie na trasie Hongkong – Frankfurt. Towary
są następnie dystrybuowane po całej Europie przez
DACHSER European Logistics za pośrednictwem firmowej
sieci transportu drogowego Określone czasy przewozu,
ich dokładne zaplanowanie oraz wysokie standardy
jakości to cechy charakterystyczne zintegrowanego
łańcucha dostaw.

D

ACHSER reaguje na
mniejszą przepustowość spowodowaną
kryzysem związanym z koronawirusem, rozszerzając swój program czarteru premium o trasę
Hongkong – Frankfurt. Pod koniec lipca operator logistyczny
zainicjował także trasę Frankfurt

– Chicago. Podobnie jak w tym
przypadku, specjalnie wyczarterowany samolot towarowy lata
co tydzień z Hongkongu do
Niemiec. Czarter, który ruszył
na początku września, będzie
operował do końca 2020 roku.
„Widzimy, że rynek azjatycki
ponownie przyspiesza, a poziom stawek rośnie, co skutkuje
zmniejszoną dostępnością możliwości przewozowych” – mówi
Timo Stroh, Head of Global Air
Freight w DACHSER. „Dzięki tej
usłudze odpowiadamy na bieżące warunki i oferujemy naszym
klientom solidne i niezawodne
usługi lotnicze premium między
Hongkongiem a Europą”.
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POWIĄZANIE LĄDU
I POWIETRZA
Dzięki ściśle powiązanej sieci transportu drogowego,
DACHSER dystrybuuje towary
z Frankfurtu po całej Europie
w dokładnie określonym czasie
przewozu, utrzymując wysokie standardy jakości. Klienci
korzystają ze zintegrowanego
rozwiązania transportowego,
dostarczanego przez jedną
firmę obejmującego cały łańcuch dostaw od nadawcy do
odbiorcy. „Łącząc europejską
sieć logistyczną DACHSER
z dedykowanymi usługami
DACHSER Air & Sea Logistics,
tworzymy inteligentne rozwiązania dla potrzeb – naszych
klientów, nawet w trudnych
warunkach rynkowych” –
mówi Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany, który nadzoruje
w Niemczech przewozy artykułów przemysłowych przez
firmę DACHSER. 
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Continental otrzymał
nagrodę Superbrands,
która jest przyznawana
w wyniku największego
w Polsce niezależnego
konsumenckiego badania
siły i wizerunku marki.
Statuetkę Superbrands 2020
odebrały Marta Oknińska,
Marketing Manager CVT,
oraz Ewa Zawadzka,
Digital Marketing Manager
w Continental Opony Polska.

C

ontinental, niemiecka
firma technologiczna
i producent opon premium, reprezentowana w Polsce przez firmę Continental
Opony Polska, została doceniona w tegorocznej, XIV. edycji badania Superbrands 2020, w kategorii „Motoryzacja – opony
i części samochodowe”. Wcześniej marka Continental już
dwukrotnie była wyróżniona
przez polskich konsumentów
i otrzymała tytuł Superbrands
w latach 2018 i 2019.
„Z dumą i radością odbieramy
nagrodę Superbrands 2020
dla marki Continental, która w przyszłym roku będzie
obchodziła okrągły jubileusz
– 150 lat istnienia na rynku.
Dzisiaj możemy się pochwalić statusem wiodącego producenta opon premium oraz
dostawcy technologii dla
całej branży motoryzacyjnej”
– powiedziała Marta Oknińska, Marketing Manager CVT
w Continental Opony Polska.
Badanie Superbrands jest
największym w Polsce konsumenckim badaniem siły i wizerunku marki. Łączna próba
badawcza obejmuje ponad
10 000 respondentów, a ocenie poddanych zostaje blisko
2 000 marek, zgrupowanych
w 100 kategoriach. Proces

Continental. Fot. Continental

CONTINENTAL
PO RAZ TRZECI Z TYTUŁEM

SUPERBRANDS
certyfikacji wspiera Rada Marek – stałe grono doradcze dla
Superbrands w Polsce, które
tworzą osoby z wieloletnim
doświadczeniem w dziedzinie
marketingu, badań, strategii,
brandingu, reklamy i PR. Wyniki ich obrad, w połączeniu
z opiniami konsumentów,
wpływają na końcową ocenę
marek konsumenckich.
„Co trzeci samochód w Europie
wyjeżdża z fabryk na oponach
Continental. Jednak warto podkreślić, że Continental oferuje
nie tylko opony, ale także innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym systemy
bezpieczeństwa w pojazdach”
– wyjaśnia Ewa Zawadzka, Digi-

tal Marketing Manager w Continental Opony Polska, i dodaje:
„Marka Continental to synonim
jakości i zadowolenia klientów.
Nasze flagowe modele dostarczają najlepszych doznań na
drodze milionom kierowców
a nagroda Superbrands to potwierdzenie efektów pracy całego zespołu Continental”.
WYSOKA JAKOŚĆ
PRODUKTÓW I USŁUG
CONTINENTAL JEST
DOCENIANA PRZEZ
PARTNERÓW
I KONSUMENTÓW
Nagroda Superbrands 2020
nie jest pierwszym wyróżnieniem marki Continental
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w 2020 roku. W czerwcu br.
Continental otrzymał dwie
statuetki w branżowym ogólnopolskim plebiscycie flotowym Fleet Derby 2020 w kategorii „Produkt / Usługa flotowa”.
Nagrodzona została opona
Continental EcoContact™ 6
(w podkategorii „Opony”) oraz
ogólnopolska sieć serwisów
BestDrive (w podkategorii „Serwis ogumienia”).
Aktywność marki Continental
docenili także polscy kierowcy:
na początku wakacji Continental znalazł się na pierwszym
miejscu w rankingu „Marka Nr
1” niezależnego portalu motoryzacyjnego „Wybór Kierowców”. 

CHRONOMETR WYDARZEŃ

Canpol

CANPOL
WYBIERA SYSTEM

CONSAFE LOGISTICS
W ramach szerszego
planu inwestycyjnego,
który ma zapewnić firmie
utrzymanie pozycji lidera
zarówno w kanałach
tradycyjnych jak
i nowoczesnych, właściciel
marek Canpol Babies i Lovi
zdecydował się na zakup
najnowszej wersji systemu
Astro WMS®.

W

yboru systemu dokonaliśmy bardzo
rozważnie, nie żałując czasu na rozmowy, wizyty
referencyjne i analizy – mówi
Marek Woźnica, kierownik
magazynu odpowiedzialny
za inwestycję – Ostatecznie to
Astro WMS najlepiej spełnił nasze dzisiejsze oczekiwanie a co
więcej, strategia produktowa

Consafe wpisuje się w naszą
wizję logistyki magazynowej
w przyszłości – dodaje.
Jednym z wymagań postawionych dostawcom było dostarczenie ustandaryzowanego
rozwiązania, które oparte jest
o najlepsze praktyki rynkowe
i nie wymaga zaawansowanego programowania „pod
klienta”. Krzysztof Kalisz, który
po stronie Consafe odpowiadał za dobór odpowiedniego
rozwiązania, opowiada jakie
korzyści płyną z takiego podejścia:
– Szeroki standard konfiguracyjny Astro WMS® pozwala
najpierw na bezproblemowe

wdrożenie, a w przyszłości na
szybką aktualizację do nowej
wersji tak aby system się nie
starzał. Chcemy, aby o ewentualnym „szyciu” pod klienta
decydowały warte utrzymania
elementy przewagi konkurencyjnej a nie np. przyzwyczajenia pracowników. Oczywiście
mocno wspieramy klienta
w całym procesie zarządzania
zmianą, jaką niewątpliwie jest
ustandaryzowanie procesów
w nowym systemie.
W najbliższych tygodniach rozpocznie się analiza przedwdrożeniowa a uruchomienie produkcyjne systemu planowane
jest na drugi kwartał 2021. 

Exide. Fot. Exide

EXIDE: STARTUJE
NOWA, JESIENNA AKCJA
SPRZEDAŻY PAKIETOWEJ!
Nowa odsłona akcji pakietowej Exide „WYGRYWASZ
NA STARCIE – JESIEŃ 2020” – skierowana do punktów
sprzedaży detalicznej – potrwa od 14.09.2020 r.
do 31.10.2020 r. W pierwszych dwóch tygodniach
promocji wartość nagród będzie wyższa o 25%! Aby
zdobyć nagrodę, wystarczy kupić jeden z pięciu
pakietów akumulatorów!

P

unkty sprzedaży detalicznej oraz warsztaty,
które chcą wziąć udział
w akcji premiowej „WYGRYWASZ NA STARCIE – JESIEŃ
2020”, powinny zakupić u dystrybutora Exide i zgłosić dowolny pakiet, składający się
z akumulatorów Centra i/lub
Exide (z wyłączeniem gamy
Motorbike & Sport). Dodatkowo podmioty, które kupią

pakiet promocyjny (tzw. pakiet z plusem) do 30 września
2020 r., zyskają NA STARCIE
25% więcej!
W ramach akcji dostępne są
następujące wielkości (wartości) pakietów:
• PAKIET FLEXI (min. wartość
zakupu akumulatorów:
3000 PLN NETTO) – to pakiet
idealny dla warsztatu lub
małego sklepu, zakupiony
w czasie trwania promocji,
ale z uwzględnieniem zamkniętych przedziałów
czasowych: 14–30.09.2020,
1–15.10.2020, 16–31.10.2020
(zgłoszenie pakietów FLEXI
i FLEXI+ może zawierać dowolną ilość faktur);
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• PAKIET MAŁY – min. wartość zakupu akumulatorów:
4500 PLN NETTO;
• PAKIET ŚREDNI – min. wartość zakupu akumulatorów:
13 500 PLN NETTO;
• PAKIET DUŻY – min. wartość zakupu akumulatorów:
33 700 PLN NETTO;
• PAKIET GIGA – min. wartość zakupu akumulatorów:
67 000 PLN NETTO.
Kolejnym krokiem jest rejestracja na stronie www.wygrywasznastarcie.pl, załączenie
faktur potwierdzających zakup
wybranych pakietów od dystrybutora oraz potwierdzenia
zapłaty. Po pozytywnej weryfikacji zgłaszający otrzyma wy-
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braną nagrodę za symboliczną
złotówkę.
NAGRODY I PREMIE
NA START!
Pakiety zakupione w okresie
od 14 września 2020 r. do
31 października 2020 roku
i zgłoszone w dniach od
15 października do 14 listopada 2020 roku, nagrodzone
będą:
• PAKIET FLEXI – do wyboru
jedna z nagród (za 1 PLN):
karta upominkowa ORLEN
lub EURO o wartości 100 PLN;
lub premia NA START za pakiety z plusem zakupione do
30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta
upominkowa ORLEN lub
EURO o wartości 125 PLN;

• PAKIET MAŁY – do wyboru
jedna z nagród (za 1 PLN):
karta upominkowa ORLEN
lub EURO o wartości 150 PLN;
lub premia NA START za pakiety z plusem zakupione do
30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta
upominkowa ORLEN lub
EURO o wartości 190 PLN.
• PAKIET ŚREDNI – do wyboru
jedna z nagród (za 1 PLN): zestaw akcesoriów Exide (inteligentne prostowniki EXIDE
12/5.5 i EXIDE 12/15) lub karty upominkowe ORLEN lub
EURO o wartości 500 PLN;
lub premia NA START za pakiety z plusem zakupione do
30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta
upominkowa ORLEN lub

EURO o wartości 625 PLN;
• PAKIET DUŻY – do wyboru
jedna z nagród (za 1 PLN):
zestaw akcesoriów Exide
(urządzenie serwisowe
EXIDE BRT-12 i inteligentny
prostownik EXIDE 12/5.5)
lub karty upominkowe
ORLEN lub EURO o wartości 1 350 PLN; lub premia NA START za pakiety
z plusem zakupione do
30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta
upominkowa ORLEN lub
EURO o wartości 1 700 PLN;
• PAKIETU GIGA – do wyboru
jedna z nagród (za 1 PLN):
zestaw akcesoriów Exide (tester akumulatorów EBT965P
i inteligentny prostownik
EXIDE 12/7) lub karty upo-

WygryWaSZ
na starcie

JESIEŃ 2020
premia
Na STarT!
W pierwszych dwóch tygodniach promocji
wartość nagród wyższa o 25%!
Kupuj pakiety i zdobywaj nagrody!

Promoc ja trwa
od 14.09.2020 r. do 31.10.2020 r.
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minkowe ORLEN lub EURO
o wartości 3 000 PLN; lub
premia NA START za pakiety z plusem zakupione do
30.09.2020 r. i zarejestrowane do 14.10.2020 r. – karta
upominkowa ORLEN lub
EURO o wartości 3 750 PLN.
Informacje o dystrybutorach
akumulatorów Centra i Exide
dostępne są u przedstawicieli
handlowych Exide. Można je
także uzyskać poprzez stronę
internetową:
www.wygrywasznastarcie.pl
Pobierz ulotkę
i regulamin akcji
„WYGRYWASZ NA STARCIE.
JESIEŃ 2020”.

PARTNERZY

RAPORT
O
RYNKU
WÓZKÓW
WID£OWYCH
W POLSCE

ORGANIZATOR

SPONSOR

BILANS

raturę i mają szereg dodatkowych wymagań dotyczących
warunków przechowywania
i transportu, a możliwości ich
dystrybucji na całym świecie
są ograniczone. Kuehne+Nagel, rozszerzając sieć centrów
farmaceutycznych, zapewnia
swoim Klientom z branży
farmaceutycznej i medycznej realizację wymagających
serwisów, pełną widoczność
łańcucha dostaw i gwarantuje
całkowitą zgodność z przepisa-

INWESTYCJE
Kuehne+Nagel. Fot. Kuehne+Nagel

Nowo otwarte huby
lotnicze w Brukseli
i Johannesburgu
z bezpośrednim dostępem
do drogi asfaltowej mają
kluczowe znaczenie dla
szybkiej i bezpiecznej
dystrybucji produktów
wrażliwych. Wzmocnienie
sieci farmaceutycznej
KN PharmaChain,
obejmującej ponad 230
oddziałów na całym świecie

K

uehne+Nagel rozszerza
swoją globalną sieć certyfikowanych oddziałów
GxP o nowe centra farmaceutyczne w strefie operacyjnej
lotniska w Brukseli (Belgia)
i w Johannesburgu (RPA).
Nowe placówki wspierają dystrybucję szczepionek i innych
produktów farmaceutycznych
i medycznych w temperaturze
kontrolowanej.
Bezpośredni dostęp z płyt
lotniskowych do asfaltowych
dróg publicznych minimalizuje ryzyko wahań temperatury
i gwarantuje całkowitą stabilność produktów wrażliwych
podczas podróży logistycznej.
Nowe oddziały mają wydzielone strefy pod wszystkie ładunki

W GLOBALNĄ SIEĆ
KN PHARMACHAIN
wrażliwe w pomieszczeniach
chłodniczych z zakresami temperatur od < -20 °C, +2° do +8
°C i +15 ° do +25 °C. Ponadto
nowo powstałe obiekty Kuehne+Nagel oferują możliwość
zmiany temperatury poprzez
dodanie suchego lodu dla serwisu głęboko mrożonych ładunków w temperaturze -60 °C.
W Brukseli nowy hub logistyczny znajduje się w centrum
Brucargo na obrzeżach brukselskiego lotniska – pierwszego lotniska na świecie, które
uzyskało certyfikat farmaceutyczny IATA CEIV. Nowy obiekt
Kuehne+Nagel obejmuje 15
546 m2 powierzchni magazynowej i jest w pełni połączony
z niedawno rozbudowanym
magazynem w Geel, a także
z ogólnoeuropejską siecią drogową KN PharmaChain zarządzaną z Luksemburga.

W Johannesburgu rozbudowany ośrodek lotniczy KN PharmaChain spełnia wszystkie
wymagania do kompleksowej
obsługi ładunków wrażliwych
na temperaturę – włączając
w to konsolidacje, magazynowanie oraz dystrybucję na
terenach Afryki. Ponadto dzięki
wykorzystaniu nowoczesnych
wózków chłodniczych zdolnych pomieścić palety na
dolnym i górnym pokładzie
samolotu, możliwe jest przemieszczenie ładunku bez narażenia na wahania temperatury
do chłodni GxP znajdujących
się w obiekcie.
Yngve Ruud, członek zarządu
Kuehne+Nagel, odpowiedzialny za logistykę lotniczą,
komentuje: „Obecnie produkowane wyroby medyczne są
zwykle bardziej wartościowe,
bardziej wrażliwe na tempe-
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mi. Dzięki temu mogą skupić
się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu swoich pacjentów –
czyli na tym, co najważniejsze”.
Firma Kuehne+Nagel poprzez
zorientowanie na jakość serwisu ustanawia punkt odniesienia na rynku logistyki
branży farmaceutycznej
i medycznej. Kuehne+Nagel
posiada obecnie ponad 230
certyfikowanych oddziałów
GxP na całym świecie. W ramach sieci KN PharmaChain
firma oferuje rozwiązania
logistyczne dla produktów
wrażliwych na terenie USA,
Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Luksemburga, Włoch,
Francji, Singapuru, Indii, Panamy, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich i Australii. 
Więcej informacji o naszych
usługach: KN PharmaChain

BILANS

Continental Opony Polska. Fot. Continental Opony Polska

NOWY
RAPORT
O BRANŻY
TRANSPORTOWEJ
„Polska branża transportowa wczoraj, dziś i jutro”, to nowy raport ICAN Research dla
Continental Opony Polska. Głównymi wyzwaniami branży transportowej są pakiet
mobilności i pandemia koronawirusa. W najbliższych latach w sektorze transportu
będą nasilać się trendy polegające na dążeniu do redukcji spalania oraz redukcji emisji
CO2. Co piąta badana firma wymienia opony jako elementy, które najłatwiej poddają
się optymalizacji

I

CAN Research na zalecenie
Continental Opony Polska
przygotował raport, zawierający informacje o tym, w jakiej
kondycji znajduje się aktualnie
branża transportowa, jak sobie
radzi w okresie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, jakie dominują w niej
trendy, a także jakie modele
i strategie działania sprawdzają
się w obecnej sytuacji.
Polskie firmy transportowe
znajdują się na pozycji lidera
branży drogowej w Europie,
jednak obecnie utrzymanie sil-

nej pozycji wiąże się dla nich
z wieloma wyzwaniami. Głównymi zagrożeniami są nowe
regulacje unijne – tzw. pakiet
mobilności – oraz pandemia
koronawirusa SARS-CoV-2.
Pakiet mobilności jest poważnym wyzwaniem dla branży
transportowej, jednak z badania ICAN Research dla Continental Opony Polska wynika,
że zaledwie co dziesiąta badana firma (10%) postrzega nowe
regulacje jako dużą trudność.
Prezesi badanych firm wskazywali na pakiet mobilności jako

zagrożenie, które bacznie obserwują. Niektóre firmy pracują
obecnie nad strategią dostosowania się do nowych wymagań unijnych, inne obserwują
postępy prac nad regulacją.
Tymczasem, zdaniem ekspertów, nawet 20% polskich
przewoźników świadczących
usługi na rynku europejskim
może sobie nie poradzić z tym
wyzwaniem.
Wyniki badania ICAN Research
pokazują, że polskie firmy
z sektora transportu są bardzo
elastyczne i potrafią w krótkim
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terminie dostosować się do
zachodzących na rynku zmian
wywołanych pandemią. Zdecydowana większość (73%)
firm zweryfikowała własną
dojrzałość biznesową w sytuacji kryzysowej, wdrożyła
plan działań (73%) i zakomunikowała go wewnątrz swojej
organizacji (72%). Nieco mniej
firm przeprowadziło analizę
różnych scenariuszy rozwoju
kryzysu (65%), a w co trzeciej
(36%) powołano zespół do
zarządzania trudną sytuacją.
Aby sprostać oczekiwaniom
klientów, wielu przewoźników
szuka nowych rozwiązań, pozwalających zwiększyć uzyskiwaną marżę, na przykład
poprzez poszerzenie oferty,
jej dywersyfikację lub specjalizację.

BILANS

KLUCZOWE TRENDY
DŁUGOTERMINOWE
W POLSKIEJ BRANŻY
TRANSPORTOWEJ
Według uczestników badania
ICAN Research dla Continental Opony Polska, głównym
trendem, który powinien się
utrzymać w branży transportowej w perspektywie kolejnych
pięciu lat, jest wzrost popytu na
usługi transportowe dla przewozów samochodowych (97%).
Drugim powszechnie wskazywanym trendem jest wzrost
wymagań w zakresie jakości
obsługi klientów korzystających
z usług branży transportowej
(78%), a trzecim istotnym kierunkiem dla sektora jest rozwijająca
się dbałość o bezpieczeństwo
na drodze (83% wskazań firm
transportowych oraz 87% firm
produkcyjnych).
Według badanych, w kolejnych pięciu latach w sektorze
transportu będą także nasilać
się trendy dotyczące ekologii
i ekonomii, czyli dążenie do
redukcji spalania oraz redukcji emisji CO2. Nowe rozwiązania w tym zakresie oferują
nie tylko producenci pojazdów
ciężarowych, ale także producenci opon, na przykład stosując w produkcji ogumienia
nowy skład mieszanek, który
przyczynia się do zmniejszenia oporów toczenia, zużycia
paliwa i emisji zanieczyszczeń.
OPONY SĄ JEDNYM
Z KLUCZOWYCH
ELEMENTÓW
OPTYMALIZACJI
KOSZTÓW FLOTOWYCH
Z badania ICAN Research dla
Continental Opony Polska wynika, że co piąta firma wymienia opony jako elementy, które
najłatwiej poddają się optymalizacji. Oprócz tego ankietowani

podkreślali, że właściwy dobór
ogumienia pozwala obniżyć
poziom zużycia paliwa nawet
o 10%, a zdecydowana większość badanych (97%) uważa,
że optymalizacja kosztów związanych z oponami jest ważna
w zarządzaniu kosztami floty.
Zdaniem właścicieli największych polskich firm transportowych, w ciągu ostatnich pięciu lat ceny ogumienia wzrosły
o ok. 10–15%, jednak za tym
idzie lepsza jakość, a także większa wydajność i ekologiczność
opon – mniejsza ścieralność
i niższa emisja zanieczyszczeń.
Według wyników badania ICAN
Research, dwie trzecie przedstawicieli firm (67%) uważa, że
wzrosła żywotność opon oraz
liczba możliwych do przejechania kilometrów. Według 61%
ankietowanych, poprawił się
także wpływ opon na poziom
zużycia paliwa, co oznacza, że
ogumienie lepszej jakości pozwala zaoszczędzić na paliwie.
Optymalizacja kosztów związanych z oponami jest możliwa
dzięki serwisowi: praktycznie
wszyscy badani prowadzą przeglądy i bieżący serwis opon,
aby przedłużyć ich żywotności. Najczęściej (98%) przeglądy
dotyczą monitorowania ciśnienia w oponach, które odgrywa
bardzo ważną rolę w zakresie
optymalizacji kosztów flotowych. Odpowiednie ciśnienie
przyczynia się do zmniejszenia
oporów toczenia, co pozytywnie wpływa na poziom spalania
paliwa i minimalizuje awaryjność ogumienia. Szczególną
popularnością wśród klientów cieszą się technologie do
monitorowania parametrów
funkcjonowania opony, polegające na montażu czujników
i udostępnianiu platformy do
kontroli ciśnienia w oponach,

takich jak rozwiązania Continental ContiConnect™ i ContiPressureCheck™.
Optymalizacja kosztów dotyczących ogumienia jest możliwa także przez wybór produktu: wszyscy ankietowani
przy zakupie opon biorą pod
uwagę cenę zakupu, a zdecydowana większość respondentów uwzględnia
także liczbę kilometrów
możliwych do przejechania
(95%) i wpływ opon na spalanie (95%). Optymalnym rozwiązaniem dla polskich firm
transportowych są produkty
marek, zapewniających najlepszy stosunek ceny ogumienia
do liczby możliwych do przejechania km.
ROZWÓJ BRANŻY
TRANSPORTOWEJ
W POLSCE: PERSPEKTYWA
DŁUGOTERMINOWA
„W naszej opinii w perspektywie najbliższych 10 lat polska
branża transportu drogowego
będzie dalej rosnąć ze względu
na konsolidację biznesu – duże
firmy będą łączyć się z mniejszymi przedsiębiorstwami,
które najbardziej odczują negatywny wpływ pakietu mobilności. Konsolidacja oznacza
także większą kompleksowość
przedsiębiorstw i bogatszą
ofertę ich usług, co pozytywnie wpłynie na poziom obsługi
klientów. Ponadto, polskie firmy
będą prekursorami cyfrowych
rozwiązań, które pozwolą im
jeszcze bardziej zoptymalizować koszty flotowe. Obecnie
na rynku wzmacnia się trend
wyboru dostawcy kompleksowych rozwiązań, a nie tylko
dostawcy usługi czy jednego
komponentu. Duże firmy mają
szersze spojrzenie na sytuację
na rynku, dlatego wybierają do-
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Stanisław Rosół
stawców opierając się nie tylko
o cenę, ale także o inne ważne
czynniki, takie jak, na przykład,
obniżenie emisji CO2”– mówi
Stanisław Rosół, Dyrektor
Handlowy Działu Opon Użytkowych w Continental Opony
Polska. „Brexit, pakiet mobilności, koronawirus, konieczność
ograniczenia emisji spalin –
to trudności, z którymi polski
transport będzie się zmagał. Po
rozmowach z liderami branży
jesteśmy przekonani, że wyjdzie
z tej walki zwycięsko i będzie
w 2030 roku wciąż dominował
na europejskim rynku” – podkreśla Stanisław Rosół.
Nota metodologicznaProjekt badawczy ICAN Research dla firmy
Continental Opony Polska przeprowadzono w maju 2020 roku,
metodą wywiadów telefonicznych. W badaniu ilościowym
zrealizowano 200 wywiadów
z właścicielami firm, szefami logistyki oraz serwisów. Połowę
wywiadów przeprowadzono
wśród firm transportowych
oraz połowę wśród produkcyjnych, posiadających własną flotę samochodową. Do badania
zaproszono przedstawicieli firm
posiadających co najmniej 5 samochodów ciężarowych.
Pełna wersja raportu ICAN Research dla Continental Opony
Polska jest dostępna TUTAJ. 

TECHNOLOGIE

Stacja tankownia LNG w Poczdamie (Niemcy)
LNG Novatek. Fot. LNG Novatek

NIE DAJ SIĘ WYPRZEDZIĆ:
TANKUJ LNG W SWOJEJ
BAZIE TRANSPORTOWEJ!
Możliwość zatankowania floty pojazdów
bezpośrednio w miejscu wyjazdu w trasę to dla
przewoźników najbardziej komfortowe rozwiązanie.
Dlatego też stacja tankowania LNG funkcjonująca na
terenie bazy transportowej klienta na stałe zagościła
w ofercie firmy Novatek Green Energy, która
zapewnia finansowanie urządzeń stacji, ich montaż,
obsługę serwisową oraz ciągłość dostaw gazu.
PRZYSZŁOŚĆ
NALEŻY DO LNG
W obliczu coraz bardziej restrykcyjnych norm emisji
spalin oraz w związku z poszukiwaniem przez firmy rozwiązań w zakresie optymali-

zacji kosztów można śmiało
powiedzieć, że przyszłość paliw
alternatywnych w transporcie
należy w znakomitej części do
skroplonego gazu ziemnego
(LNG). Technologia LNG jest już
doskonale rozwinięta i przygotowana, czego nie można powiedzieć np. o wodorze. Gaz
ziemny stanowi zatem poważne wyzwanie dla oleju napędowego i coraz bardziej widoczny
jest trend wymiany taboru na
ciągniki siodłowe zasilane LNG.
Tego typu decyzjom sprzyjają
również odgórne udogodnie-
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nia, takie jak np. w Niemczech,
gdzie do końca 2023 roku obowiązuje zwolnienie ciężarówek
na gaz z opłat drogowych. Nikogo więc nie dziwi, że po europejskich drogach jeździ już
ponad 11 tysięcy ciężarówek
napędzanych LNG i liczba ta
wciąż wzrasta.
INFRASTRUKTURA
TANKOWANIA LNG
W EUROPIE
Na rynku europejskim funkcjonuje ponad 300 publicznych
stacji LNG, a od początku roku

TECHNOLOGIE

Po europejskich
drogach jeździ
już ponad 11
tysięcy ciężarówek
napędzanych LNG
i liczba ta wciąż
wzrasta

Stacje tankowania LNG Novatek w Europie

oddano ich do użytkowania aż
50. Ich liczba jest jednak wciąż
niewystarczająca, aby sprostać
rosnącemu popytowi, zwłaszcza
widocznemu w Europie Środkowej i Wschodniej. Warto zatem
poważnie rozważyć ofertę firmy Novatek Green Energy, która
dysponuje paliwem z własnych
zakładów produkcji LNG. Spółka
posiada doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji stacji,
a także logistyki dostaw gazu
i obsługi klienta. Kluczową kwestią jest również fakt, że Novatek
Green Energy finansuje zakup
urządzeń stacji tankowania
LNG, które nawet w najmniej
zaawansowanej opcji kosztują
kilka milionów złotych.
Gaz Novatek można obecnie
zatankować zarówno w Polsce,
jak i na trzech stacjach w Niemczech, a kolejne obiekty są już
w trakcie realizacji.
STACJA TANKOWANIA
TAM, GDZIE TWOJE
POJAZDY
To najlepszy moment, aby
rozważyć tankowanie LNG Novatek na terenie własnej bazy
transportowej i jednocześnie
świadczyć usługi w tym zakre-

sie innym podmiotom. Spółka
Novatek Green Energy oferuje
bowiem stacje wyposażone
w system saturacji, dopasowujący parametry techniczne
paliwa do wymogów poszczególnych rodzajów pojazdów,
dzięki czemu stacja może
szybko i bez strat zatankować
wszystkie dostępne obecnie

na rynku marki samochodów
ciężarowych zasilanych skroplonym gazem ziemnym.
Taki ogólnodostępny obiekt
funkcjonuje już od wielu miesięcy w Krzywej, przy autostradzie A4, pomiędzy Legnicą
a Zgorzelcem. Jej operatorem,
a także głównym beneficjentem, jest firma Epo-Trans Logi-

stic, która obecnie dysponuje
40 pojazdami zasilanymi LNG,
a lada moment będzie miała ich
60. Stacja została sfinansowana
i zamontowana przez spółkę
NOVATEK Green Energy, która
zapewnia stałe dostawy skroplonego gazu ziemnego oraz
zajmuje się serwisem technicznym obiektu. Ogólnodostępna
stacja umożliwia obsługę ok. 50
pojazdów dziennie, ale z uwagi
na wciąż rosnące zapotrzebowanie w niedalekiej przyszłości
zostanie zamontowany kolejny
dystrybutor, który zwiększy jej
przepustowość. 

Stacja tankowania LNG w Krzywej na terenie firmy EPO-Trans Logistic
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Przewoźnicy i ich
klienci są coraz bardziej
zainteresowani redukcją
emisji CO2 i kosztów
poprzez stosowanie
schłodzonego
skroplonego gazu jako
paliwa. Z tego powodu,
podobnie jak przy
poprzedniej generacji,
nowe samochody
ciężarowe Volvo FH i Volvo
FM są również oferowane
z silnikami napędzanymi
skroplonym gazem
ziemnym i biogazem, które
oferują takie same osiągi
jak silniki wysokoprężne.

GAZ
Volvo Truck. Fot. Volvo Truck

ZMNIEJSZENIE
ZALEŻNOŚCI OD OLEJU
NAPĘDOWEGO WYMAGA
DUŻYCH INWESTYCJI
Produkcja biogazu wymaga
większej liczby zakładów produkcyjnych do beztlenowego
rozkładu odpadów z możliwością schłodzenia gazu do postaci płynnej. Z obliczeń w różnych badaniach wynika, że do
2030 r. ponad 20% oleju napędowego w Europie można

JAKO ALTERNATYWA
DLA OLEJU NAPĘDOWEGO
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ykorzystanie biogazu
umożliwia osiągnięcie transportu neutralnego pod względem emisji
dwutlenku węgla. Volvo FH LNG
zasilane biogazem umożliwia
transport neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.
Program UE „Zielony Ład” wyraźnie wskazuje, w jakim kierunku musi zmierzać branża
transportowa, aby zapewnić
bardziej ekologiczną przyszłość. Oznacza to konieczność
określenia terminu zakończenia korzystania z paliw kopalnych. W rezultacie przewoźnicy i ich klienci coraz częściej

szukają alternatyw dla oleju
napędowego.
„W przypadku przewozów długodystansowych samochody
ciężarowe napędzane LNG są
obecnie najbardziej opłacalną
alternatywą dla pojazdów z silnikami wysokoprężnymi. Paliwo to
jest dostępne w wystarczająco
dużych ilościach i po konkurencyjnej cenie. Zwiększanie liczby
samochodów ciężarowych napędzanych gazem stwarza dogodne warunki do stopniowego
poszerzania wykorzystania skroplonego biogazu” – mówi Lars
Mårtensson, dyrektor ds. środowiska i innowacji w Volvo Trucks.

Układ napędowy Volvo Trucks
zasilany skroplonym biogazem i gazem ziemnym ma
sprawność energetyczną porównywalną ze sprawnością
jego odpowiedników zasilanych olejem napędowym, ale
emituje znacznie mniej CO2.
Zastosowanie skroplonego
biogazu, znanego również
jako bio-LNG, zmniejsza emisję netto nawet o 100 procent
„od zbiornika do koła” (TTW),
natomiast gazu ziemnego
o około 20 procent (TTW)
w porównaniu ze zwykłym
europejskim olejem napędowym.
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zastąpić gazem odnawialnym
w postaci bio-LNG. Liczba stacji paliw oferujących skroplony
gaz stale rośnie. Już teraz na
wielu trasach stacje oferujące
gaz mogą być alternatywą dla
tych oferujących olej napędowy. Jednak liczba stacji paliw
musi nadal rosnąć w tempie
odpowiadającym wzrostowi
liczby samochodów ciężarowych zasilanych gazem.
„Inwestując w samochody
ciężarowe napędzane LNG,
pokazujemy, że
bio-LNG jest ważną alternatywą
pozwalającą…
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TRANSFORMACJA
CYFROWA W ERZE
POST-PANDEMICZNEJ
Open Source pomaga uczynić Twoją firmę bardziej odporną na nieoczekiwane zdarzenia
Choć budowanie tradycyjnych, korporacyjnych systemów
IT to podstawa tworzenia architektury informatycznej
każdej organizacji, to jednak takie sztywne rozwiązania
mają pewne negatywne strony. Nie zawsze są w stanie
zapewnić szybki i szeroki dostęp do aplikacji i usług
koniecznych w danym momencie, szczególnie w obliczu
dynamicznie zmieniających się okoliczności na rynku
technologii i transformacji cyfrowej.
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rganizacje potrzebują
systemów informatycznych, które zaspokoją
ich potrzeby szybkiej skalowalności i optymalizacji przy jednoczesnym zachowaniu stabilności
operacyjnej. Oprogramowania
korporacyjne poprzez swój
mało elastyczny charakter nie
są w stanie tego osiągnąć. Open
source, które charakteryzuje się
większą adaptacyjnością do
zmiennych warunków, może
stać się rozwiązaniem dla wielu firm, które muszą reagować
szybko w obliczu globalnego
kryzysu w trakcie pandemii, jak
również w rzeczywistości jaka
nas zastanie tuż po niej.
PODSTAWĄ
PRZETRWANIA JEST
ELASTYCZNOŚĆ
Tak nieprzewidywalny precedens, jakim jest pandemia, która od miesięcy jest tematem
numer jeden na całym świecie, zaskoczyła nas wszystkich

i zmusiła większość organizacji
do przekwalifikowania i reorganizacji swojej pracy. W konsekwencji zagrożenia epidemicznego pracownicy musieli
przejść na tryb pracy zdalnej,
choć nie każdy był do tego
odpowiednio przygotowany
pod względem technicznym,
organizacyjnym i logistycznym. Wówczas okazało się, że
w dobie kryzysu najlepiej radzą
sobie firmy, które wykazały się
największą elastycznością.
Jeszcze do niedawna wdrażanie nowych technologii zajmowało przedsiębiorstwom
nawet do kilku lat – poprzedzone dogłębną analizą rynku,
seriami testów i szkoleniami.
Podczas pandemii okazało się,
że aby przetrwać ten trudny
okres, zachowując stałą rentowność, należy działać niezwłocznie. W sytuacjach
kryzysowych, kiedy decyzje
są podejmowane w obliczu
dużego ryzyka, przedsiębior-
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cy bardziej niż kiedykolwiek
muszą skupić się na swoich
indywidualnych potrzebach.
Technologie open source
mogą stać się jedyną szansą
dla firm, które nie posiadają
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odpowiednich narzędzi korporacyjnych, jak również wysoko wyspecjalizowanej kadry
IT, która mogłaby zareagować
odpowiednio szybko w sytuacjach awaryjnych. Oprogra-
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mowania otwarte to systemy
tworzone przez doświadczonych specjalistów, które dostarczają cały wachlarz rozwiązań – taki jaki firma potrzebuje
w danym momencie. Według
Badania Polski Rynek Open Source 2018 (https://linuxpolska.
pl/aktualnosci/badanie-polski-rynek-open-source-2018/) to
właśnie elastyczność została
wskazana jako największa zaleta otwartych oprogramowań.
WYKORZYSTAJ WIEDZĘ
EKSPERTÓW SPOZA
SWOJEJ ORGANIZACJI
Prawdopodobnie skutki pandemii będziemy odczuwać jeszcze
przez dłuższy czas – zarówno
w kwestiach zdrowotnych, jak
i ekonomicznych. Jednak dopatrując się pozytywnych aspektów tej sytuacji należy przyznać,
że COVID-19 przyniósł nam
pewne cenne lekcje. Jak chociażby otworzył oczy na stałe
problemy, z jakimi borykają się
organizacje na całym świecie
– luki w systemach informatycznych, brak odpowiednich
zabezpieczeń i narzędzi, czy
też nieodpowiednia strategia
rozwoju firmy lub jej całkowity
brak. Dzięki możliwości łatwej
i szybkiej komunikacji oraz wymiany doświadczeń – równie
szybko jak pandemia przyszła,
udało nam się z jej niektórymi
następstwami poradzić.
W obliczu globalnej pandemii specjaliści z sektora IT
zaczęli wymieniać się między
sobą doświadczeniem i wiedzą, a w oparciu na zasadach
otwartego oprogramowania
mogli wspólnie tworzyć rozwiązania i strategie w walce
z COVID-19 i jego skutkami.
Niezależnie od szerokości geograficznej, mogli współtworzyć
aplikacje, platformy i systemy,

dzięki którym przedsiębiorstwa mogły dalej nieprzerwanie funkcjonować, zachowując
przy tym swoją rentowność na
niezachwianym poziomie.
Kluczem do sukcesu w transformacji cyfrowej jest nie tylko
odpowiednia technologia, ale
również ludzie – pracownicy,
którzy potrafią myśleć nieszablonowo, pracować ponad
podziałami i rozwiązywać problemy grupowo. Oprogramowanie open source opiera się na
wspólnocie ekspertów, którzy
wiedzą nie tylko jak rozbudować system, ale również potrafią
korzystać z gotowych już frameworków, bibliotek kodów i w od-

Technologie
open source mogą
stać się jedyną
szansą dla firm,
które nie mają
odpowiednich
narzędzi
korporacyjnych
i wyspecjalizowanej
kadry IT

powiedni sposób je zastosować.
Zdecydowanie łatwiej, prościej
i szybciej jest działać w oparciu
o niezawodne narzędzia, niż budować je od podstaw. Szczególnie jeśli w grę wchodzą wysoce
zaawansowane narzędzia – jak
SI, uczenie maszynowe i inne,
które wymagają opracowania
przez ściśle ukierunkowaną kadrę specjalistów, do których nie
zawsze mamy dostęp w obrębie
własnej organizacji.
OPEN SOURCE JAKO
UZUPEŁNIENIE
OPROGRAMOWANIA
ZAMKNIĘTEGO
Potencjał Open Source został
dostrzeżony jeszcze długo
przed pandemią, jednak nikt
nie spodziewał się tego, jak
przydatny będzie teraz. Według raportu Red Hat The State of Enterprise Open Source
z 2020 roku – 95% respondentów twierdzi, że open source
jest ważny dla ogólnej strategii przedsiębiorstwa (https://
www.redhat.com/en/enterprise-open-source-report/2020).
Pokładając nadzieję w open
source, jako kluczowego ele-
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mentu transformacji cyfrowej,
specjaliści zauważyli również,
że jest on coraz częściej wykorzystywany w kategoriach, które “z natury” były przypisane do
oprogramowania zastrzeżonego – takie jak analiza, zarządzanie chmurą, bezpieczeństwo
lub przechowywanie danych.
Rozwiązaniom typu open source zaufało wielu przedsiębiorców. Oprócz podstawowych zalet – takich jak cena,
open source dostarcza również
o wiele bardziej innowacyjne
i elastyczne rozwiązania, które
w zupełności nie odbiegają jakością od oprogramowań zamkniętych. Wręcz przeciwnie
– wykorzystanie otwartych
kodów źródłowych może stanowić swoiste uzupełnienie
sztywnych systemów korporacyjnych, które nie adaptują
się do otoczenia tak zwinnie,
jak może dokonać tego open
source. Otwarte oprogramowanie cechuje przede wszystkim dynamiczność zmian,
dzięki której przedsiębiorstwa
będą mogły szybciej rozwijać
się w dobie transformacji cyfrowej. 

