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Największy dystrybutor farmaceutyków w Polsce,
aktywny w wielu ściśle współpracujących segmentach
w ramach rynku zdrowia.

O firmie

▪ Jeden z wiodących dystrybutorów farmaceutyków w Polsce

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ 5 centralnych magazynów zautomatyzowanych o wydajności dochodzącej do 200 tys.
linii pobrań na dobę

▪ 14 magazynów regionalnych

▪ Zarządzanie specyficznymi dla farmaceutyków procesami magazynowymi

O projekcie

▪ Z walidowany system logifact®WMS

▪ Współpraca z rozbudowaną automatyką magazynową w tym z automatami do
kompletacji

▪ Zaawansowany interfejs z systemem ERP SAP

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS

Wykorzystane materiały są materiałami publicznie dostępnymi, opublikowanymi na kanale Youtube. Materiał jest zrealizowany przez firmę Neuca.
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Globalny producent artykułów higienicznych,
kosmetycznych i wyrobów medycznych. Właściciel
marek Bella, Seni, Matopat, Eva.

O firmie

▪ Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – przedsiębiorstwo zajmujące się
produkcją materiałów opatrunkowych i środków higienicznych z siedzibą w Toruniu.

▪ Wyroby firmy– bella, happy, matopat, seni, dr Max, eva natura, eva sun i kanion
sprzedaż na ponad 80 rynkach: w Unii Europejskiej, w Europie Środkowej i Wschodniej, w
Afryce i na Dalekim Wschodzie.

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Centrum dystrybucyjne art. szpitalnych, higienicznych i kosmetyków

▪ Ok. 50 wózków w systemie, w tym 11 systemowych, obrót dobowy: 4 do 5 tys. palet

▪ Różne typy kompletacji (z palet, z kartonów, dynamiczna)

O projekcie

▪ system zarządzania magazynem logifact®WMS

▪ Projekt typu „green-field”

▪ Złożone interfejsy z automatyką magazynową

▪ Zaawansowany interfejs z systemem Oracle

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Polska firma zajmująca się przetwórstwem ziół
i produkcją z nich preparatów spożywczych, leczniczych
i kosmetycznych

O firmie

▪ Jeden z największych producentów w Polsce, zajmujący się przetwórstwem ziół
i przetwórstwem z nich preparatów spożywczych, leczniczych i kosmetycznych

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu logifact® WMS w magazynie dystrybucyjnym w Poniatowej o
nakazowym trybie zarządzania, który szczegółowo planuje oraz automatycznie steruje
wykonywaniem poszczególnych operacji przez pracowników magazynu

▪ Obsługa kompletacji statycznej oraz dynamicznej z podziałem na osobne strefy:
specjalną strefę przeznaczoną dla farmaceutyków oraz strefę ogólną

▪ Rozszerzenie systemu o funkcję rozbudowanych szablonów pakowania dzięki czemu
jednostki wysyłkowe (palety z towarami do załadunku) przygotowywane są w sposób
zoptymalizowany pod kątem wymogów klientów z uwzględnieniem takich parametrów
jak objętość i masa palety, rozdzielność pakowania określonych grup produktowych
lub nawet poszczególnych produktów, warstwowanie produktów.

▪ Zaawansowany interfejs wymiany danych z systemem ERP MS Dynamics AX

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Grupa jest liderem na krajowym rynku mrożonych
warzyw i owoców oraz wiceliderem na rynku soków,
nektarów i napojów

O firmie

▪ Hortex Holding S.A. – jedno z największych przedsiębiorstw w Polsce, zajmujące
się produkcją mrożonych warzyw i owoców oraz soków i napojów

▪ Oprócz produktów gotowych, system obsługuje także przepływy surowców oraz
prefabrykatów przeznaczonych na potrzeby zakładów produkcyjnych

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu WMS w magazynach dystrybucyjnych na terenie zakładów
produkcyjnych w lokalizacjach: Przysucha, Skierniewice oraz Ryki

▪ System WMS ściśle współpracujący z nadrzędnym systemem planowania zasobów ERP
SAP, z którego przydzielane są zadania dotyczące przepływu materiałów

▪ Systemowe zarządzanie dużymi jednorodnymi partiami materiału, które składowane
są w regałach wjezdnych

▪ Innowacyjny system zarządzania przepływem, umożliwiający transport dwóch palet
jednocześnie

▪ 40 tys. lokacji paletowych

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS



Największy polski producent kosmetyków. Właściciel
jednej z najcenniejszych i najbardziej znanych polskich
marek

O firmie

▪ Zajmuje się produkcją kosmetyków oraz pracami rozwojowymi i badawczymi w branży
kosmetycznej

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ 5 tys. indeksów, około 6 tys. lokacji paletowych oraz około 3 tys. lokacji półkowych

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu logifact® WMS w magazynach na terenie zakładu produkcyjnego
zlokalizowanego w Piasecznie

▪ System steruje przepływem materiałów z uwzględnieniem zasad zasilania linii
produkcyjnych w surowce i opakowania, obsługuje odbiory towaru gotowego lub zwroty
do magazynu przy zastosowaniu mechanizmu rejestrowania i obrotu towarem przy
ścisłych zachowaniu strategii FIFO

▪ System zarządza towarami na poziomie porcji produktu, co ma szczególne
zastosowanie ze względu na zapewnienie pełnej kontroli i możliwości sterowania
obrotem próbkami lub materiałami marketingowymi,

▪ Zaawansowany interfejs wymiany danych z systemem ERP Infor M3

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Grupa kapitałowa, działająca na międzynarodowym
rynku płytek ceramicznych i kompleksowego
wyposażenia łazienek

O firmie

▪ Dynamicznie rozwijająca się grupa kapitałowa, działająca na międzynarodowym rynku
płytek ceramicznych i kompleksowego wyposażenia łazienek. W skład Grupy Cersanit
wchodzą: Cersanit, Opoczno, Meissen Keramik, Pilkington’s oraz Me

▪ Oferta produktowa marek Cersanit dociera do wszystkich państw Unii Europejskiej,
na rynki Europy Wschodniej, Bliski Wschód, a także do krajów Azji Środkowej i Afryki
Północnej

▪ Lider w zakresie produkcji ceramiki sanitarnej, płytek ceramicznych oraz innych
elementów wyposażenia łazienek w Europie. W skład grupy wchodzi 9 spółek
zlokalizowanych w sześciu krajach: w Polsce, Rumunii, Rosji, Ukrainie, Niemczech
i Wielka Brytania

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu logifact® WMS w magazynach zlokalizowanych w Opocznie
oraz Wałbrzychu

▪ Zaawansowany interfejs wymiany danych z systemem ERP SAP
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Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS



Dystrybutor artykułów kosmetycznych. Jeden z trzech
liderów rynku detalicznego w branży kosmetycznej w
Polsce.

O firmie

▪ Jedna z największych na świecie firm kosmetycznych generująca dochody na poziomie
około 9 miliardów dolarów amerykańskich

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Regały paletowe, półkowe, przepływowe oraz 60 jednoczesnych pracowników na zmianie

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu logifact® WMS w Centrum Dystrybucyjnym zlokalizowanym
w Bielsku Białej, poprzedzone opracowaniem koncepcji logistycznej magazynu oraz
wdrożeniem systemu WMS w magazynie dystrybucyjnym w Raszynie pod Warszawą

▪ Wdrożenie serwera MFC/MFR sterującego przenośnikami automatycznymi stosowanymi
w procesie kompletacji

▪ Sterowanie wózkami widłowymi przy pomocy terminali radiowych, Zarządzanie strefą
VAS– produkcja zestawów / konfekcjonowanie

▪ Zaawansowany interfejs wymiany danych z system ERP SAP

▪ Interfejs wymiany danych z systemami magazynów zewnętrznych oraz firm kurierów

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS

Operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze
produktów spożywczych świeżych, lider dostaw
paletowych dla sieci handlowych

O firmie

▪ Lider hurtowego rynku tradycyjnego, zaopatrujący swoich licznych klientów
zarówno w świeże warzywa i owoce, jak i w produkty Ready to eat

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Systemowa obsługa logistyki produktów wymagających temperatury kontrolowanej

▪ Kilka tysięcy lokacji magazynowych

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu logifact® WMS w trzech magazynach dystrybucyjnych
zlokalizowanych na Mazowszu, w Wielkopolsce oraz na Śląsku, służących
do obsługi ogółu procesów magazynowych w magazynach chłodniczych z naciskiem
na funkcje istotne dla operatora logistycznego

▪ Rozbudowany moduł www dostępny przez przeglądarkę internetową, dedykowany
do komunikacji z kontrahentami

▪ Zaawansowany moduł obsługi cross-dockingu do obsługi produktów świeżych

▪ Interfejs wymiany danych z system. TMS firmy InterLAN
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Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS

Wiodący operator logistyczny i dostawca usług
dystrybucyjnych, działający na terenie Polski i Europy.
Jeden z liderów rynku w branży logistyki kontraktowej

O firmie

▪ Firma specjalizuje się w kompleksowych rozwiązaniach logistycznych w zakresie usług
magazynowania, dystrybucji, agencji celnej, uzupełnionych o dedykowane rozwiązania
branżowe.

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Centrum dystrybucji w Łodzi zaopatrujące odbiorców w Europie i Azji

▪ 20.000 mkw. powierzchni magazynowej, 75 użytkowników systemu

▪ Dystrybucja produktów przeznaczonych dla dzieci w tym odzieży i obuwia

▪ Złożona kompletacja i konsolidacja wysyłek do sieci sklepów

O projekcie

▪ Integracja i sterowanie automatyką magazynową

▪ Zaawansowany interfejs wymiany danych z systemem ERP (GOLD)
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Dystrybutor artykułów spożywczych dla firm z
segmentu HoReCa i najbardziej wyspecjalizowany
dostawca w branży gastronomicznej

O firmie

▪ Hurtownia spożywcza z największym w Polsce asortymentem ryb oraz owoców morza,
potentat w obrocie sushi-produktami dla segmentu HoReCa – ponad 1,5 tys. pozycji
asortymentowych

▪ Ogólnopolska sieć własnych, ekskluzywnych delikatesów „Kuchnie Świata”

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu WMS w Magazynie Centralnym oraz w 4 centrach dystrybucyjnych

▪ Obsługa w systemie WMS codziennych dostaw świeżych ryb

▪ Zaawansowany interfejs wymiany danych z systemem ERP Macrologic

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Polska firma odzieżowa specjalizująca się w tworzeniu,
produkcji i sprzedaży odzieży sportowej i akcesoriów
dla konsumentów oraz dla sportu zawodowego

O firmie

▪ Czołowa polska firma, produkująca odzież i akcesoria sportowe. Jest właścicielem
marek: 4F, OUTHORN, 4FACES

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Kilkanaście tysięcy miejsc paletowych i półkowych

▪ Realizacja regularnych dostaw do sieci ponad 100 sklepów własnych marki 4F

O projekcie

▪ Projekt objął opracowanie koncepcji oraz realizację i pełne wdrożenie systemu
zarządzania magazynem logifact® WMS w dwóch magazynach dystrybucyjnych
odzieży oraz akcesoriów sportowych

▪ Współpraca z automatyką magazynową

▪ Obsługa kanału e-commerce

▪ Interfejs wymiany danych z systemem ERP oraz platformami kurierskimi

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Jeden z największych polskich producentów mebli
skrzyniowych, obecnych w ponad 300 salonach
meblowych w Polsce.

O firmie

▪ Jeden z największych producentów mebli w Polsce, wyspecjalizowany w produkcji mebli
skrzyniowych oraz do samodzielnego montażu. W skład zakładu produkcyjnego
wchodzą 3 nowoczesne fabryki zlokalizowane w Elblągu.

O projekcie

▪ Opracowanie koncepcji ukształtowania funkcjonalno-przestrzennego oraz organizacji
pracy centrum dystrybucyjnego a także wdrożenie systemów logifact® WMS
o nakazowym typie w trzech magazynach dystrybucyjnych fabryk produkcyjnych.

▪ System WMS oprócz obsługi modelowych procesów logistycznych został rozbudowany
o funkcjonalności do zarządzania paczkami, planowania / tworzenia / kompletowania
zestawów z uwzględnieniem zróżnicowanych kryteriów pakowania oraz zarządzanie
jednostkami o różnej wielkości.

▪ Obsługa w systemie WMS przepływów na styku magazyn- produkcja a także transferów
międzymagazynowych

▪ Zaawansowany interfejs wymiany danych z systemem CDN Comarch ERP XL, następnie
z ERP IFS

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Największa polska grupa meblarska, producent
i dystrybutor mebli oraz artykułów wyposażenia wnętrz
z ok. 20% udziałem w polskim rynku pod względem
wartości sprzedaży.

O firmie

▪ Black Red White – największa polska grupa meblarska, producent i dystrybutor mebli
oraz artykułów wyposażenia wnętrz z ok. 20% udziałem w rynku pod względem wartości
sprzedaży

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Kilkadziesiąt tysięcy aktywnych indeksów

▪ Przepływy dobowe na poziomie kilkunastu tysięcy palet na dobę

▪ 41,5 tys. miejsc paletowych, 6 tys. miejsc półkowych

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu logifact® WMS w magazynie dystrybucyjnym w Mielcu o łącznej
powierzchni ponad 70 tys. m2

▪ Obsługa złożonego procesu drużynowej kompletacji pakietów (zestawów meblowych)
z uwzględnieniem bardzo zawansowanych algorytmów planowania jednostek
wysyłkowych

▪ Około 140 użytkowników systemu WMS

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS



Wiodący producent blachodachówki, pokryć
dachowych, elewacji i systemów rynnowych w Polsce i
Europie.

O firmie

▪ Producent blachodachówki, pokryć dachowych, elewacji i systemów rynnowych w
Polsce i Europie. Produkty tej firmy cechuje wysoka jakość oraz pionierskie rozwiązania,
ułatwiające ich montaż i eksploatację. Wyroby wytwarzane są ze szwedzkiej i niemieckiej
stali z huty SSAB oraz ArcelorMittal.

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Zautomatyzowana linia do kompletacji dłużyc.

O projekcie

▪ Wdrożenie systemu logifact® WMS w Centrum Dystrybucyjnym akcesoriów do
montażu rynien i podsufitki zlokalizowanym w Płocku

▪ System logifact® WMS został dostosowany do współpracy z linią do automatycznego
pakowania dłużyc oraz do obsługi stanowisk kompletacyjnych funkcjonujących w trybie
„towar do człowieka”

▪ Zaawansowany interfejs wymiany danych systemem ERP MS Dynamics AX

▪ Interfejs wymiany danych z systemem sterowania wózkami systemowymi Jungheinrich

Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS
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Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS

Trzeci z grona największych producentów naczep,
przyczep i zabudów samochodowych w Europie oraz
jeden z dziesięciu największych producentów w branży.

O firmie

▪ Polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Wieluniu,

▪ Oferta przedsiębiorstwa obejmuje obecnie 12 grup produktów dostępnych w ponad 800
konfiguracjach, w tym ponad 75 000 naczep i przyczep z logotypem Wielton, dostarcza
swoje produkty w 35 krajach Europy, Azji i Afryki.

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Dwa centra produkcyjne w Polsce i we Francji, dwie montownie we Włoszech i w Rosji. W
2016 roku firma założyła spółkę zależną na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Abidżanie, jako
pierwszy europejski producent pragnie uruchomić montownię naczep drogowych.

O projekcie

▪ Projekt objął audyt w zakresie rozmieszczenia i funkcji obiektów magazynowych w
zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Wieluniu.

▪ Oceniono możliwości rozbudowy powierzchni hal lub zbudowanie nowych obiektów
magazynowych w istniejących już zakładach produkcyjnych z możliwością powiązania
tych obiektów siatką dróg wewnątrzzakładowych.
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Przykładowe wdrożenia systemu logifact® WMS

Uznany operator logistyczny z ponad 20-letnim
doświadczeniem w branży, działający na rynkach
lokalnych, jak i w skali międzynarodowej

O firmie

▪ Dysponują własnym nowoczesnym taborem: VOLVO TRUCKS, DAF, WIELTON
przystosowanym do obsługi firm reprezentujących takie branże jak: FMCG (produkty
świeże, kosmetyki), AGD, chemia budowlana, e-commerce, automotive, odzież

▪ 11 oddziałów w Polsce, 600 jednostek transportowych

Specyfika centrum dystrybucyjnego

▪ Magazyny wysokiego składowania klasy A, zlokalizowane w Centralnej Polsce (w pobliżu
drogi ekspresowej S8, S12), powierzchnia do 11 000 m (do 19.000 miejsc paletowych)

▪ Magazynowanie towarów w wydzielonych strefach z przeznaczeniem na produkty
spożywcze, przemysłowe i neutralne, krótko oraz długoterminowe magazynowanie

O projekcie

▪ Wdrożenie profesjonalnego systemu logifact® WMS w Magazynie Centralnym
w Piotrkowie Trybunalskim

▪ Zarządzanie stanami magazynowymi, datami ważności, numerami seryjnymi,
zarządzanie gospodarką magazynową wg zasady FIFO/FEFO


