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Must have magazynu
Jak dostawcy systemów informatycznych oceniają poziom cyfryzacji zarządzania 
rodzimych magazynów? Czy i jak zarządzanie magazynem w czasie pandemii wpły-
nęły na zapotrzebowanie dotyczące wyboru bądź rozbudowy systemów informa-
tycznych? „Nowoczesny Magazyn” pyta ekspertów. 

Jakub Ciołek
Key Account Manager Consafe Logistics

Zakładając, że cyfryzacja oprócz syste-
mów IT obejmuje również wykorzystanie 
nowych technologii: sztucznej inteligen-
cji, automatyzacji, IoT, rozwiązań chmu-
rowych, to obecny trend na pewno może 
napawać optymizmem. Na naszym rodzi-
mym podwórku znajdziemy pełne spektrum 
magazynów: od tych, które przeszły proces 
cyfryzacji kompleksowo, po magazyny dzia-
łające identycznie jak w latach 90. w oparciu 
o drukowane listy kompletacyjne.  Na pewno 
w ciągu ostatnich lat wzrosła świadomość 
i wiedza dotycząca rozwiązań IT, a cyfryza-
cja z kolei przestała być postrzegana tylko 
jako konieczność, ale również jako proces 
zwiększający konkurencyjność i wydajność 
logistyki magazynowej. Głównym czynni-
kiem decydującym o cyfryzacji jest sposób 
postrzegania logistyki w przedsiębiorstwie. 
W momencie kiedy firma przestaje ją widzieć 
jako usługę dla głównej części biznesu i do-
strzega w niej potencjalną przewagę kon-
kurencyjną, decyzje o cyfryzacji zapadają 
bardzo szybko.
Klienci zmienili część priorytetów którymi 
kierowali się w wyborze systemów IT przed 
pandemią. Obecnie najważniejsza jest moż-
liwość szybkiego dostosowania systemu 
do zmieniających się warunków i czas w ja-
kim możemy wdrożyć i obsłużyć nowy pro-
ces czy też nową gałąź naszego biznesu. 
Zauważalna jest też zmiana w procesie po-
dejmowania decyzji, które są podejmowane 
szybciej. Według raportu ManpowerGroup, 
blisko 30% firm w Polsce zdecydowało się 
na przyspieszenie decyzji o wdrożeniu au-
tomatyzacji i digitalizacji. Zmiany widzimy 

w wielu segmentach rynku a dobrym przy-
kładem jest prężnie rozwijający się segment 
zakupów spożywczych online (e-grocery). 
Przykład jednego z naszych klientów poka-
zuje, jak można poradzić sobie z gwałtownie 
zmieniającą się rzeczywistością. Ogrom-
ny wzrost liczby zamówień w trakcie loc-
kdownu wymagał bardzo szybkich działań. 
W innym wypadku nowi klienci nie mogliby 
zostać obsłużeni. By zagwarantować czas 

realizacji zamówienia na poziomie 3–4 go-
dzin, firma musiała uruchomić dwa nowe 
magazyny oraz zautomatyzować wiele 
procesów. Część z nich wymagała zasto-
sowania automatyki m.in. w postaci robo-
tów do paletyzacji i depaletyzacji. Wszystkie 
te działania były prowadzone w szalonym 
tempie, a czas uruchomienia nowego ma-
gazynu nie przekraczał 8 tygodni od pod-
jęcia decyzji. 
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Aneta Janeczko
dyrektor konsultingu Data Consult

Liczba magazynów zarządzanych z syste-
mem WMS jest wciąż dużo mniejsza niż u na-
szych zachodnich sąsiadów. Ma na to wpływ 
wciąż mała wiedza przedsiębiorców na te-
mat korzyści, jakie przynosi system WMS, 
oraz mała świadomość możliwego stosun-
kowo szybkiego zwrotu z inwestycji w takie 
rozwiązanie IT. 
Warto przy tej okazji wymienić, co zyskuje 
firma, której logistyka magazynowa zarzą-
dzana jest z poziomu systemu WMS. Są to: 
optymalizacja poszczególnych operacji ma-
gazynowych; minimalizacja błędów w czyn-
nościach magazynowych, zwiększenie 
wydajności pracy; skrócenie czasu realizacji 
zamówień; zwiększenie poziomu kontroli nad 

pracownikami, zwiększenie poziomu kontroli 
nad towarem – pełne traceability; uzyska-
nie spójności pomiędzy ewidencją a stanem 
rzeczywistym; lepszy poziom wykorzystania 
powierzchni magazynowej.
Natomiast jeśli porównamy jakość pol-
skich systemów WMS do innych, europej-
skich rozwiązań IT tego typu, to należy z całą 
pewnością stwierdzić, że produkujemy opro-
gramowania o wysokim poziomie, wprowa-
dzamy ciekawe technologie, nasze innowacje 
znajdują uznanie na całym świecie.
Czasy „covidowe” i ich negatywne skutki dla 
polskiej gospodarki uświadomiły przedsię-
biorcom, że system WMS gwarantuje większą 
niezależność od czynnika ludzkiego. Na już 
wcześniej mało stabilnym rynku pracy poja-
wiły się dodatkowe trudności związane z po-
zyskiwaniem pracowników. Częste rotacje 
magazynierów powodowały konieczność 
szkolenia nowych osób i polegania na ich do-
świadczeniu, z którym bywało różnie. W ma-
gazynie niezarządzanym z poziomu systemu 
WMS wdrażanie nowych pracowników ge-
nerowało dodatkowe koszty i obniżało wy-
dajność. Ponadto dochodziła konieczność 
nadzoru i kontroli, co jeszcze bardziej cza-
sowo angażowało kierownika magazynu czy 
brygadzistę. Dzięki systemowi do zarządza-
nia magazynem podobne problemy nie ist-
nieją – onboarding nowego pracownika jest 
bardzo szybki, trwa najczęściej kilka godzin, 
a wydajność jego pracy jest od razu liczona 
i analizowana z poziomu systemu, dzięki in-
teligentnym raportom. System WMS przynosi 
przedsiębiorcom realne korzyści finansowe, 
daje im niezależność i pełen nadzór nad 
pracownikami.
W wyniku zmian w zwyczajach zakupowych 
konsumentów spowodowanych pande-
mią koronawirusa rekordową popularność 
osiągnęły w ostatnich dwóch latach kanały 
sprzedaży e-commerce. Magazyny obsługu-
jące zamówienia online borykają się z cha-
rakterystycznymi wyzwaniami i problemami, 
którymi są: bardzo duża liczba zamówień, 

różny poziom ich skomplikowania, duża ilość 
zwrotów, także tych nieawizowanych, po-
mieszanych z reklamacjami i wymianami to-
warów. Klienci chętniej dokonują zakupów 
w sklepach, które towar wysyłają w ciągu 
24 godzin i w których zwrot jest darmowy 
i mało skomplikowany. Sprzedawcy, którzy 
chcą wyjść naprzeciw oczekiwaniom Klien-
tów, muszą posiadać sprawnie zarządzany 
magazyn z dynamicznym przepływem pro-
cesów – bez systemu WMS nie jest to moż-
liwe. Idealny system WMS dla e-commerce 
to taki, który ma rozbudowany moduł zwro-
tów, pozwalający na szybką i łatwą iden-
tyfikowalność zwracanych towarów i ich 
błyskawiczne udostępnianie do ponownej 
sprzedaży.  

Marek Kuropieska
prezes zarządu Aspekt 

Pandemia poniekąd uświadomiła branży 
magazynowej, że inteligentne rozwiązania 
to jedyny rozsądny kierunek. W dobie szale-
jącego e-commerce, który stał się głównym 
kanałem sprzedaży dla wielu przedsię-
biorstw, nie wyobrażam sobie zarządzania 
magazynem bez wsparcia ze strony specjal-
nego systemu, takiego jak np. Rewista WMS. 
To system, który optymalizuje, usprawnia 
i porządkuje organizację magazynu, a pra-
cownicy otrzymują wsparcie technologicz-
ne, które „przejmuje” część ich obowiązków. 
To wszystko wpływa na szybkość, płynność 
i wydajność całego procesu magazynowe-
go. Począwszy od przyjęcia towaru, przez 
przesunięcia magazynowe i inwentaryzacje, 
po wydanie produktu. Nasz system pozwala 

Fot. Consafe Logistics
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też na optymalne wykorzystanie przestrzeni. 
Dzieje się tak m.in. dlatego, że w ramach wdroże-
nia tworzymy rzeczywistą mapę magazynu, wy-
miarujemy asortyment i ewidencjonujemy czas 
pracy magazynierów. Dzięki szczegółowym ra-
portom nieustannie doskonalimy procesy w ma-
gazynach naszych klientów. Nie wyobrażam 
sobie nowoczesnego i sprawnie funkcjonują-
cego magazynu bez takiego wsparcia. 
Paradoksalnie czas pandemii był dobrym 
czasem dla wielu firm z branży magazy-
nowania i dystrybucji i w wielu przypad-
kach przyspieszył wdrożenie automatyzacji 
i optymalizację procesów magazynowych. 
Jesteśmy właśnie świadkami transfor-
macji, której efektem jest o wiele większa 
świadomość wykorzystania w naszym kra-
ju systemów i nowych technologii, repre-
zentujących Rewolucję 4.0. Nasza firma 
ciągle edukuje branżę, organizując darmo-
we webinary czy udostępniając publikacje,  
tj. e-book o migracji do Androida (www.re-
wolucjawmagazynie.pl). W Aspekcie tworzy-
my rozwiązania, które niczym nie ustępują 
tym zagranicznym. Współpracujemy z naj-
lepszymi producentami urządzeń na świecie 
i mamy własne autorskie rozwiązania. Dzię-
ki nowym technologiom jesteśmy w sta-
nie ciągle udoskonalać dostępne narzędzia 
do zarządzania procesami (np. WMS Rewista), 
pracować wydajniej i wygodniej, popełniać 
mniej błędów, lepiej rozumieć konsumentów 
i zachodzące procesy, lepiej i szybciej iden-
tyfikować zdarzenia i reagować na nie. 

Mariusz Puto
general manager Mantis Polska

Najlepiej na takie pytanie byłoby odpowiedzieć 
na podstawie metodycznie przeprowadzonych 
badań rynkowych. Jeśli nie dysponujemy od-
powiednimi badaniami, pozostaje nam zdać się 
na własne subiektywne obserwacje i tzw. wiedzę 
ekspercką. Odpowiadając na pytanie, pierwsza 
odpowiedź, jaka się nasuwa, to „różnie”. Nadal 
są magazyny, które pracują na bazie wydruków 
z systemu ERP czy finansowo-księgowego, lecz 
jest ich stosunkowo mało nawet w grupie śred-
niej wielkości firm. Dominują rozwiązania pole-
gające na wprowadzeniu terminali radiowych 
pracujących z aplikacjami, które bardziej przy-
pominają co do swojej „filozofii” elektroniczne 
formularze, tj. pozwalają na skanowanie kodów 
kreskowych i rejestrację czynności, ale decyzyj-
ność jest nadal w posiadaniu użytkownika ter-
minala. To on decyduje jakie czynności będzie 

wykonywać, w jakiej kolejności, jak obsłuży sy-
tuacje wyjątkowe. Jednak od wielu lat obserwu-
jemy także trend, który obecnie jest dominujący, 
tj. nowe wdrożenia obejmują systemy do zarzą-
dzania magazynem (Warehouse Management 
Systems) w pełni tego słowa znaczeniu, czyli 
że to system przejmuje zarządzanie pracą ma-
nualną i pracownicy magazynu otrzymują jed-
noznaczne polecenia systemowe dotyczące 
przebiegu wykonywanych czynności. Propa-
gacja takiego modelu zarządzania magazynem 
ma swoje naturalne tempo, wynikające z jed-
nej strony z dostępności rozwiązań na rynku 
i możliwości wdrożeniowych (podaż), a z drugiej 
z gotowości firm do absorbcji nowych rozwiązań 
technologicznych (popyt). Nie zawsze to bę-
dzie tylko kwestia gotowości do pokrycia bez-
pośrednich kosztów, ale także dysponowanie 
doświadczoną kadrą i umiejętność wkompo-
nowania logistyki w szerszą strategię rynkową.
Dla części firm pandemia otworzyła, dosyć nie-
spodziewanie, nowe szanse rozwojowe. Głów-
nie było to związane z dynamicznym wzrostem 
sprzedaży w kanale e-commerce. Tę niepo-
wtarzalną okazję najlepiej wykorzystały firmy, 
które już miały adekwatne systemy informa-
tyczne, np. WMS, lub szybko podjęły decyzję 
o wdrożeniu nowego WMS-a. Ta pierwsza gru-
pa firm od długiego zazwyczaj czasu budowa-
ła swoją przewagę konkurencyjną w oparciu 
o rozwiązania informatyczne i automatyzację, 
więc z natury rzeczy była lepiej przygotowana 
na wszelkiego rodzaju kryzysy. Tak więc moż-
liwość wykorzystania szans rynkowych, jakie 
stworzyła pandemia, nie była tu przypadko-
wa. Druga grupa firm wykazała się odwagą de-
cyzyjną i nietypowym w praktyce podejściem 
antycyklicznym, tj. że najlepsze inwestycje re-
alizuje się w czasie kryzysu. Takie podejście 
sprawdza się na giełdzie i w logistyce, chociaż 
wymaga dużej konsekwencji i planowania dłu-
goterminowego. 

Maciej Krupa
doradca klienta WMS HIT-Kody Kreskowe

Poziom cyfryzacji logistyki magazynowej – 
rozumianej jako automatyzacja procesów 
i wymiany informacji na bazie rozwiązań infor-
matycznych i infrastruktury komunikacyjnej – 
niewątpliwie wzrasta, a tempo tego wzrostu 
wyraźnie przyspieszyło w ostatnim roku. Wy-
muszenie pandemiczne nie pozostawiło wy-
boru i inwestycje w rozwiązania umożliwiające 
automatyzację i robotyzację procesów są dziś 
w centrum zainteresowania. Celem jest tutaj 

wykorzystanie najnowszych i coraz bardziej 
dostępnych technologii AI/ML/IoT oraz unie-
zależnienie się od coraz trudniej dostępnych 
zasobów pracy i od nieuniknionych wahań ryn-
kowych i zakłóceń w łańcuchach dostaw. Spe-
cjalizowane systemy klasy WMS są wdrażane 
zamiast tradycyjnych programów wspierają-
cych gospodarkę magazynową lub uniwersal-
nych systemów ERP. Umożliwia to – w idealnej 
sytuacji – pełną cyfryzację procesów i oparcie 
ich w całości na elektronicznej wymianie danych 
i dokumentów z otoczeniem. Konsekwencją jest, 
w kolejnym kroku, możliwość robotyzacji proce-
sów wewnętrznych oraz integracji z systema-
mi wspierającymi logistykę magazynową: Order 
Management, ERP, TMS, Demand & Fulfillment, 
Control Tower. Podsumowując: dobre tempo cy-
fryzacji, jednak poziom wciąż niezadowalający.
Pandemia jednoznacznie obnażyła deficyty 
w zarządzaniu logistyką magazynową związa-
ne z dostępnością personelu, automatyzacją 
procesów i prognozowaniem zatowarowania. 
Zakłócenia w globalnych łańcuchach dostaw 
i utrudniony dostęp do lokalnych zasobów 
uświadomiły potrzebę inwestycji w rozwiąza-
nia, które zapewnią pełną kontrolę nad zapasami 
i zadaniami w czasie rzeczywistym, umożliwią 
lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów 
pracy i sprzętu oraz pozwolą reagować na da-
jące się przewidzieć zakłócenia w dostawach. 
Rozwiązaniem „must have” jest dziś system kla-
sy WMS umożliwiający automatyzację procesów 
przyjęcia, składowania, wysyłki i zarządzania 
towarami oraz śledzenie postępu zadań i sta-
nu zapasów w odniesieniu do bieżących celów. 
Automatyzacja to nie tylko samo zarządzanie 
procesem, ale także wdrożenie urządzeń wspo-
magających proces: kompletacja głosowa (Pick 
by Voice), sortowanie przesyłek (Put to Light), 
volumetryka (wymiarowanie i ważenie towa-
rów wchodzących i wychodzących za pomocą 
urządzenia typu Cubiscan) czy waga na widłach 
(Pick by Weight).
Wdrożenie systemu Warehouse Labor Mana-
gement umożliwia zarządzanie personelem 
w magazynie zarówno w zakresie lepsze-
go wykorzystania dostępnych zasobów, jak 
i poprzez wspomaganie rotacji pracowników –  
związanej np. z wzrastającą zmiennością ob-
ciążenia operacji magazynowych. Wdrożenie 
standardów pracy i indywidualnie kalkulowa-
nych celów czasowych ułatwia szybkie wdroże-
nie nowych pracowników i identyfikację z celami 
zespołu.
Możliwość wykorzystania realistycznych pro-
gnoz popytu i zatowarowania dzięki wdrożeniu 
rozwiązania Demand & Fulfillment może z kolei 
wpłynąć na stabilizację operacji w magazynie 
dzięki dostosowaniu planowania pracy do pro-
gnozowanych dostaw i wysyłek. Aktualizacje 
takich prognoz w cyklach np. tygodniowych po-
zwalają na uniknięcie nieplanowanych przerw 
w dostawach lub wąskich gardeł wynikających 
z niedostępności zasobów. 


