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Kompleksowe rozwiązanie dla branży spo-
żywczej, e-commerce, hurtowni, dystrybu-
cji oraz produkcji.

System ibcsTiger to autorski program klasy WMS stwo-
rzony i  z powodzeniem wdrażany przez ponad 20 lat przez 
firmę IBCS Poland. To autorskie rozwiązanie wielobranżo-
we wspierające zarządzanie na każdym poziomie funk-
cjonowania dowolnie złożonego magazynu, zintegrowa-
ne z systemami automatycznej identyfikacji. System jest 
elastyczny i skalowalny – dopasowany do indywidualnych 
potrzeb i wielkości magazynu oraz łatwo integruje się 
z systemami wspomagającymi działalność przedsiębior-
stwa np. ERP, platformy B2B, systemy kurierskie.

RYNEK DOCELOWY

• 
• 
• 

Ponad 60 wdrożeń w wielu branżach
Integracja z ERP, automatyką, B2B, auto ID
Ponad 2000 zadowolonych użytkowników

IBCS Poland Sp. z o.o
Al. J. Piłsudskiego 46, 33-300 Nowy Sącz 
tel. +48 18 44 21 666

www.ibcs.pl     www.ibcstiger.pl

WARTOŚCI WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ

System ibcsTiger – kompleksowy program 
klasy WMS

WMS
PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

https://www.ibcstiger.pl/
https://www.ibcstiger.pl/
https://www.ibcstiger.pl/
https://www.ibcs.pl/


WMS AVOCADO Packing wspomaga kompletację zamówień,  
kontrolę stanów magazynowych, inwentaryzację oraz procesy 
wysyłki i zwrotów towarów

Obsługujemy branżę e-commerce, 
jak i firmy produkcyjne czy dystry-
bucyjne, w zakresie zarządzania 
magazynem, automatyzacji wysy-
łek i zwrotów towarów.

Wspieramy firmy w zakresie rozwiązań usprawniają-
cych logistykę i optymalizujących procesy magazynowe 
od ponad dekady. Stworzyliśmy innowacyjne aplika-
cje, w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, a na-
stępnie ustandaryzowaliśmy je i zebraliśmy pod nazwą 
AVOCADO Soft. Rozwiązania te mogą działać samo-
dzielnie lub stanowić spójny system. AVOCADO Ship-
ping, WMS AVOCADO Packing oraz AVOCADO D2D, to 
niektóre z modułów.

Wszystkie rozwiązania powstały z realnych potrzeb na-
szych klientów, a inwestycja w nie jest źródłem znaczą-
cych oszczędności. Kontrola nad magazynem, uporząd-
kowanie procesów oraz automatyzacja powtarzalnych 
czynności, mają istotny wpływ na wydajność, a tym 
samym na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.
Korzyści z automatyzacji procesów magazynowych 
są niebagatelne. Integracja WMS AVOCADO Packing 
z systemem zarządzania, systemem księgowym lub 
platformą sprzedażową to oszczędność czasu i ograni-
czenie błędów ludzkich.

System WMS AVOCADO Packing wspomaga komple-
tację zamówień, kontrolę stanów magazynowych, pro-
ces wysyłki i zwrotów towarów. Umożliwia i znacząco 
usprawnia obrót towarami i ich kontrolę, rozlokowanie 
w strefach składowania, jednoczesną kompletację wie-
lu zleceń, tworzenie zestawów promocyjnych, etykieto-
wanie (kody EAN, SSCC oraz etykiety GS1), pakowanie 
i wysyłkę.

Posiada bezpośrednią integrację z kurierami oraz mo-
duł dedykowany do obsługi zwrotów, reklamacji i zgło-
szeń serwisowych (RMA), również w modelu D2D (Do-
or-to-Door) z webowym formularzem dla klientów, 

dostępny także jako samodzielne rozwiązanie. Zapew-
nia to obsługę ścieżek reklamacji w zależności od typu 
zgłoszenia, powiązania ich z dokumentami handlowymi 
i szybką weryfikację zgłoszeń.

AVOCADO Packing jest systemem skalowalnym i przy-
stosowanym do obsługi magazynu zarówno z branży 
e-commerce, jak i magazynu poprodukcyjnego czy
usługowego, zarządzającego towarem kilku klientów
na wspólnej przestrzeni.

System obsługuje kondycje towarów (np. towar niepeł-
nowartościowy, marketingowy), jednostki logistyczne, 
zaawansowane marszruty, dwuetapową weryfikację, 
wiele modeli kompletacji (Muli-order Picking, komple-
tację grupową czy dwustopniową) etc. Ma także możli-
wość integracji z automatyką magazynową.

Nasza sztandarowa aplikacja automatyzująca tworze-
nie listów przewozowych AVOCADO Shipping, komu-
nikuje się bezpośrednio z systemami spedytorów – to 
wszyscy kurierzy w jednym miejscu. Jednym kliknię-
ciem generujemy list przewozowy, wprost z systemu 
ERP lub magazynowego.

RYNEK  
DOCELOWY

WARTOŚCI WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ

AVOCADO Soft 
ul. Woronicza 7A, 31-409 Kraków 
tel. 12 345 02 56

avocadosoft.pl

Dobieramy optymalne rozwią-
zania informatyczne, począwszy 
od wnikliwej analizy procesów 
i potrzeb. Nasze aplikacje są sta-
le rozwijane, ich skalowalność 
oddaje indywidualny charakter 

Klientów, a innowacyjność idzie 
w parze z doświadczeniem. Ce-
nimy partnerskie relacje i sta-
wiamy na długofalową współ-
pracę.
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https://avocadosoft.pl/moduly/packing/
https://avocadosoft.pl/moduly/packing/
https://avocadosoft.pl/moduly/packing/
https://avocadosoft.pl/moduly/packing/
https://avocadosoft.pl/moduly/packing/
https://avocadosoft.pl/moduly/packing/
https://avocadosoft.pl/moduly/packing/
https://avocadosoft.pl/moduly/packing/
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System WMS Logistic Vision Suite zaspokaja po-
trzeby najbardziej wymagających przedsiębiorstw 
i pomaga im osiągnąć szybki zwrot z inwestycji 

Firmy 3PL, handel detaliczny, 
e-commerce, dystrybucja, FMCG,
farmacja, elektronika, AGD, pro-
dukty budowlane, odzież/obuwie,
części samochodowe.

Oprogramowanie LVS współpracuje z dostępnymi na 
rynku rozwiązaniami zwiększającymi efektywność pra-
cy manualnej takich jak Voice Picking, Pick/Sort-by-
-Light, RFID, GS1 itp. Ponadto platforma zawiera roz-
wiązania komunikacyjne pozwalające na jej integrację
z automatyką magazynową, między innymi układnica-
mi, regałami windowymi, sorterami, systemami shut-
tle, przenośnikami itp. Ponad 500 firm w ponad 20 kra-
jach korzysta z platformy LVS zwiększając przewagę
konkurencyjną na swoich rynkach.
Najważniejsze cechy i narzędzia wyróżniające pakiet
Logistics Vision Suite na tle konkurencji to:
• Elastyczność. Dzięki filozofii dynamicznie przypisywa-

nych atrybutów do stanu magazynowego, produktu, 
kontrahenta, przyjęcia, wydania itd. wykorzystywanych 
w logice procesowej, klient uzyskuje niezależność od do-
stawcy systemu w przypadku potrzeby szybkiej zmiany 
przebiegu procesów.

• Połączenie z automatyką magazynową. Mantis inte-
gruje oprogramowanie WMS z automatyką. System LVS
może obsługiwać m.in. układnice, regały automatyczne, 
systemy shuttle, sortery i przenośniki.

• Kreatory interfejsowe - moduł integracji z systemami
zewnętrznymi Link Manager - daje pewność łatwej inte-
gracji z każdym systemem ERP.

• E-commerce. Mantis wspiera procesy typowe dla bizne-
su e-commerce, takie jak zbiórka zagregowana (batch
picking), zbiórka wielu zamówień jednocześnie (multior-
der picking), sortowanie, obsługa zamówień na pojedyn-
cze sztuki (tzw. „jedynek”), łączenie dystrybucji B2C i B2B 
(multichannel). Częścią rozwiązania dla e-commerce są 
ergonomiczne stacje pakownicze wykorzystujące ekrany 
dotykowe oraz obsługa wielu firm kurierskich.

• Obsługa wielu depozytorów (właścicieli towaru) pozwala
na skuteczną pracę centrum dystrybucyjnego pracujące-
go w modelu 3PL oraz precyzyjne rozliczanie kosztów. 

• Terminale RF na platformę Android i Windows  – możli-
wość łatwego definiowania menu i procesów realizowa-
nych na terminalach radiowych, intuicyjna obsługa przez 
magazynierów.

• Współpraca z bazą danych Oracle lub MS SQL – Platfor-
ma LVS w równym stopniu obsługuje dwa najpopular-
niejsze systemy zarządzania relacyjną bazą danych. Ist-
nieje możliwość instalacji systemu w środowisku cloud.

RYNEK  
DOCELOWY

WARTOŚCI WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ

Mantis Polska
31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 118C/26 
e-mail: info-pl@mantis.email
tel. +48 512 041 303

www.mantis.group   

Mantis Polska wchodzi w skład 
Grupy Mantis, która jest jednym 
z czołowych europejskich 
producentów oprogramowa-
nia klasy WMS dla logistyki. 
Wyróżnikiem WMS Logistics 
Vision Suite jest elastyczność 

i adaptowalność. Posiada 
wbudowany zestaw narzędzi, 
pozwalający firmom na mody-
fikowanie i tworzenie nowych 
procesów magazynowych, logiki 
biznesowej, ekranów, raportów 
oraz interfejsów.

https://www.mantispolska.pl/wms-logistic-vision
https://www.mantispolska.pl/wms-logistic-vision
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Anteeo WMS – modułowy i elastyczny system skutecznie  
automatyzujący i przyspieszający procesy logistyczne w firmie

System Anteeo WMS znajdzie zastoso-
wanie dla firm takich jak:
• Centra logistyczne i dystrybucyjne
• Firmy produkcyjne
• Sklepy internetowe
• Hurtownie
• Obsługa programów lojalnościowych
• Wydawnictwa

• Automatyzacja obsługi 
magazynowej

• Usprawnienie procesów 
magazynowych

• Automatyzacja kompletacji
wydań

• Ergonomia pracy
• Nowoczesne technologie

• Zwiększenie wydajności
pracy magazynu

• Rozbudowane funkcje
raportowania

• Analiza pracy magazynu
z Business Intelligence

• Minimalizacja kosztów
operacji logistycznych

Anteeo WMS jest dostępny w trzech wersjach w zależno-
ści od potrzeb oraz wielkości magazynu – Lite, Standard 
oraz Enterprise, do wyboru w wersji stacjonarnej lub 
w chmurze.

Integruje się z systemami wspomagającymi działalność 
przedsiębiorstwa – ERP, platformami e–commerce, sys-
temami firm kurierskich. Umożliwia swobodną komuni-
kację pomiędzy nimi.

System składa się z wielu modułów, z których najważniej-
sze to:
• Anteeo WMS Manager – pozwala na zarządzanie

procesami magazynowymi, planowanie pracy oraz za-
pewnia wgląd zarówno w realizację zleceń oraz w ak-
tywności personelu. Umożliwia przydzielanie zleceń

na podstawie priorytetów oraz śledzenie postępu re-
alizowanych operacji.

• Anteeo WMS Magazynier – przeznaczony do realiza-
cji operacji magazynowych na terminalach mobilnych
z systemem operacyjnym Android 10. Zapewnia auto-
matyzację oraz ergonomię pracy, a także minimalizuje
liczbę błędów ludzkich podnosząc znacząco efektyw-
ność wykonywanych zadań.

Pozostałe moduły systemu Anteeo WMS: B2B, Kurier, API 
ERP, Powiadomienia, Billingowanie, Picking, Pakowanie, 
Wydruki, BI, Terminal Wózkowy, Apaczka.

Z Anteeo WMS korzysta ponad 600 firm, obsługiwanych 
w 40 centrach logistycznych na powierzchni magazynowej 
przekraczającej 800 tys. m2.

RYNEK 
DOCELOWYWARTOŚCI WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ

Software Solutions
ul. Wróbla 9, 02-736 Warszawa 
tel. 22 880 95 95

www.anteeowms.com

Automatyzuj procesy logistyczne

i usprawniaj pracę magazynu

https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
https://anteeowms.com
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Rewista WMS – nowoczesne, elastyczne i ekonomiczne 
narzędzie, dopasowane do indywidualnych potrzeb  
przedsiębiorstwa

System umożliwia intuicyjne i kompleksowe zarządzanie 
ruchem produktów w magazynie oraz pozwala na opty-
malne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. 

System Rewista towarzyszy na każdym etapie procesu 
magazynowego - od przyjęcia towaru, przez przesunię-
cia magazynowe i inwentaryzacje, po wydanie produktu. 
W zależności od aktualnych potrzeb klienta, dostępny 
jest on w dwóch wersjach (do obsługi skomplikowanych 
lub podstawowych procesów logistycznych) oraz pozo-
staje otwarty na dalszy rozwój i modyfikacje. System 
składa się z trzech współpracujących ze sobą elemen-
tów: serwera (Rewista.serwer), systemu administracyj-
nego (Rewista.PC) oraz mobilnego systemu zarządzania 
operacjami magazynowymi (Rewista.mobile).

Rewista WMS posiada przejrzysty, intuicyjny interfejs 
i jest bardzo prosty w obsłudze. Działa w oparciu o naj-
wydajniejsze technologie informatyczne, dzięki czemu 
ma bardzo rozbudowany zakres funkcjonalności, który 
umożliwia:
• tworzenie rzeczywistej mapy magazynu i hierarchicz-

ny podział jego struktury,
• zarządzanie wszystkimi operacjami magazynowymi,
• ewidencje czasu operacji i rzeczywistych stanów

magazynowych,
• kontrolę ilościową i jakościową towarów,
• szybki dostęp do informacji o produkcie,
• generowanie statystyk i raportowanie,
• optymalizację ścieżki kompletacji,
• zarządzanie opakowaniami zwrotnymi,
• wsparcie technologii AUTO_ID, w tym kodów kresko-

wych, RFID, Voice Picking.

System jest w pełni integralny z dowolnymi bazami 
danych i systemami zewnętrznymi. Ponadto program 
współpracuje z wszystkimi typami urządzeń, w tym 
z urządzeniami ubieralnymi, np. okularami HD4000 
od Zebra Technologies czy umiejscowionymi w ręka-
wicach skanerami marki ProGlove. Takie połączenie  
zapewnia pracownikom dużą elastyczność w obsza-
rach roboczych oraz zwiększa ich komfort, wydajność 
i bezpieczeństwo.

Rewista to narządzie kompleksowo wspomagające pra-
cę dowolnie złożonej struktury magazynowej. Jego wdro-
żenie jest bardzo szybkie i przynosi wiele korzyści, takich 
jak redukcja kosztów logistycznych, uporządkowanie 
zasobów, podniesienie wydajności pracy, optymalizacja 
procesów dystrybucyjnych czy podniesienie jakości ob-
sługi klienta.

WARTOŚCI WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ

ASPEKT Sp. z o.o.
ul. Męczenników Oświęcimia 40 
41-922 Radzionków
tel. +48 (32) 388-08-80
mail: biuro@aspekt.net.pl

www.rewista.pl     www.aspekt.net.pl 

Aspekt Sp. z o.o. dostarcza kom-
pleksowe rozwiązania dla bran-
ży produkcyjnej, przemysłowej,  
handlu detalicznego, e-commerce  
i logistyki.

Firma Aspekt Sp. z o.o. to połą-
czenie eksperckiej wiedzy z po-
nad 20-letnim doświadczeniem 
w branży automatycznej iden-
tyfikacji. To także komplekso-
we rozwiązania, w tym: audyt, 
WMS, znakowanie, urządzenia 

AUTO_ID, serwis, wsparcie, ma-
teriały eksploatacyjne i inne. 
Połączenie wiedzy firmy Aspekt 
z partnerskim podejściem do 
współpracy przekłada się na suk-
cesy biznesowe jej klientów.

RYNEK  
DOCELOWY

https://rewista.pl/
https://rewista.pl/
https://www.aspekt.net.pl/
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PROWMS – system obsługi logistyki magazynowej 
klasy Warehouse Management System 

Średniej wielkości firmy produk-
cyjne oraz handlowe działające 
w Polsce. Autor gwarantuje stały 
rozwój oraz możliwość adaptacji 
systemu.

Rozwiązanie przeznaczone jest dla przedsiębiorstw 
produkcyjnych oraz handlowych, oczekujących opty-
malizacji procesów logistycznych poprzez systemowe 
wspomaganie operacji magazynowych.
Główne cele wdrożenia PROWMS to: 
• Optymalizacja procesów logistycznych
• Polepszenie jakości obsługi klienta
• Wzrost efektywności pracy magazynu
Wskazane powyżej cele realizowane są poprzez: 
• Umożliwienie scentralizowanej kontroli nad operacjami

magazynowymi w czasie rzeczywistym.
• Umożliwienie optymalizacji stanów magazynowych.

• Skrócenie czasu realizacji operacji magazynowych, 
konsolidacja zadań.

• Umożliwienie śledzenia numerów partii, nośników.
• Umożliwienie kontroli dat produkcji, ważności, przyjęcia.
• Dostarczenie informacji niedostępnych w systemach

ERP.
• Polepszenie wykorzystania przestrzeni magazynowej.
• Zmniejszenie ilości popełnianych przez pracowników 

błędów na wszystkich etapach procesu.
• Szybkie wdrożenie nowych pracowników do magazynu.
• Stała kontrola nad jakością pracy magazynu i parametra-

mi wydajnościowymi – monitoring procesów.

RYNEK  
DOCELOWY

WARTOŚCI WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ

ITCenter Sp. z o.o. Sp.k.
ul. L. Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa 
tel. 22 888 5000 

info@itcenter.pl    www.itcenter.pl

PROWMS DB
Baza danych MS-SQL 2016 
do obsługi systemu WMS 
oraz baza integracyjna 

z ERP

PROWMS MOBILE
Aplikacja PDA - obsługa 

dyspozycji WMS na urządzeniu 
przenośnymy PDA (CE oraz 
Android) oraz na terminalu 

wózkowym

PROWMS MANAGER
Aplkacja centralna - 

agregująca informacje z 
systemu ERP z operacjami 

magazynowymi instalowana na 
komputerach typu PC

PROWMS PRINT
Serwer wydruków obsługujący 

komunikację urządzeń PDA z 
drukarkami etykiet

PROWMS RADIO
serwer TCP odpowiedzialny za 
całość komunikacji urządzeń 
PDA z bazą danych WMS oraz 

ERP

PROWMS PANEL
PAKOWACZA

Aplikacja na panel dotykowy PC 
wspomagająca proces komletacji 
wydania, pakowania oraz kontroli 

jakości

PROWMS

PROWMS
BY ITCenter

• Ekonomiczna aplikacja, bo-
gata funkcjonalność, szybkie 
wdrożenie. 

• Głęboka adaptacja i skalo-
walna struktura.

• 100% zintegrowania operacji
na radio terminalach z aplika-
cją centralną.

• Obsługa różnych scenariuszy
przebiegu procesów logi-
stycznych.

• Wydajne mechanizmy ko-
munikacji pomiędzy użyt-
kownikami, zaawansowana
integracja z ERP.

• Obsługa kolejek (zadanio-
wych i stanowiskowych).

https://prowms.pl/
https://prowms.pl/
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Astro WMS® został wdrożony w 500 
magazynach w 30 krajach na 5 kon-
tynentach. Nasze zespoły eksperc-
kie są zlokalizowane w 6 biurach 
w Europie, m.in., w Polsce.

Astro WMS® jest systemem nierezerwującym 
i wszystkie procesy oparte są na tej logice. Oznacza 
to, że system nadaje priorytety zadaniom w czasie 
rzeczywistym. Niezależnie od tego, czy Twój magazyn 
pracuje głównie manualnie, czy jest zautomatyzo-
wany, system pozwoli zarządzać poziomem zatowa-
rowania oraz pomoże wskazać najlepsze lokalizacje 
składowania. 

Wbudowane elementy BI pomagają zarządzać maga-
zynem zarówno na poziomie operacyjnym, jak i stra-
tegicznym. Samouczące się algorytmy pozwalają na 
ciągle doskonalenie procesów, np. optymalizują run-
dy kompletacyjne skracając przebyty dystans średnio 
o 20%, potrafią także dobierać opakowania nie tylko
pod względem wymiarów, ale i kosztów. Ogromna licz-
ba konfigurowalnych parametrów i ustandaryzowane
interfejsy wymiany danych ułatwiają wdrożenie i eks-
ploatację systemu.

 Astro WMS® to:
• Obsługa większych przepływów mniejszymi zasobami
• Redukcja błędów podczas kompletacji
• Perfekcyjne zarządzanie przestrzenią magazynu
• Krótszy czas realizacji dostaw
• Pełny wgląd w stany magazynowe

Astro WMS® SaaS – wybierając Software as a Service, 
nie musisz martwić się o infrastrukturę i bezpieczeń-
stwo IT. Nie ponosisz kosztów licencji na oprogramo-
wanie. Dobierasz tylko niezbędną moc obliczeniową 
serwera bez konieczności jego zakupu. Jedyna opłata 
to miesięczna subskrypcja, która zależy od liczby użyt-
kowników oraz modułów, które wykorzystujesz. Nasze 
usługi w chmurze oparte są na rozwiązaniach Amazon 
Web Services (AWS) lub Microsoft Azure. 
• Szybki ROI I korzystne TCO
• Dostępność 24/7/365
• Brak kosztów infrastruktury i IT
• Skalowalność do zmieniających się potrzeb.

RYNEK  
DOCELOWY

WARTOŚCI WYRÓŻNIAJĄCE MARKĘ

Consafe Logistics
Ul. Żwirki i Wigury 16 A, 02-092 Warszawa 
Tel: +48 697 697 935 

www: wpl.consafelogis ics.com

W Consafe Logistics wierzymy, 
że budowanie efektywnych roz-
wiązań w zakresie logistyki ma-
gazynowej nie polega tylko na 
posiadaniu najnowszego opro-

gramowania czy ekskluzywnego 
sprzętu. Ważne jest również do-
świadczenie, wiedza oraz zain-
teresowania technologicznymi 
nowinkami.

 SPRAWNY MÓZG MAGAZYNU

https://wpl.consafelogistics.com/?utm_source=MiD&utm_medium=present&utm_campaign=PRESS&utm_term=co&utm_content=present
https://wpl.consafelogistics.com/?utm_source=MiD&utm_medium=present&utm_campaign=PRESS&utm_term=co&utm_content=present
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Körber – elastyczny system zapewniający głębokie zrozumienie 
procesów łańcucha dostaw i potrzeb klientów

Jeśli zależy ci na szybkim wdroże-
niu niezwykle elastycznego sys-
temu dostosowanego specjalnie 
pod potrzeby każdego magazynu 
- wybór jest prosty

Rynek usług magazynowych wymaga zarządzania coraz 
bardziej złożonymi łańcuchami dostaw przy jednocze-
snym spełnianiu stale zmieniających się wymagań i ry-
gorystycznych umów SLA. Rozwiązania Körber zapew-
niają głębokie zrozumienie procesów łańcucha dostaw 
i potrzeb klientów w połączeniu z dużym doświadcze-
niem we wdrażaniu rozwiązań do zarządzania magazy-
nami na całym świecie. 

AG Consult, jako partner wdrożeniowy, rozumie, że wy-
magania klientów znacznie się różnią, w zależności od 
wielkości i złożoności operacji magazynowych - z tego 
względu oferujemy szereg rozwiązań WMS. Adresata-
mi są małe i średnie magazyny oparte o prace wózków 
widłowych z procesami ręcznymi, operacjami sterowa-
nymi za pomocą fal radiowych i głosowych, aż po duże, 
wysoce zautomatyzowane centra dystrybucyjne.

Dzisiejsze magazyny muszą sprostać złożonym wyzwa-
niom i pracować z maksymalną wydajnością. Główne 
wyzwania jakie dziś stawia rynek w obszarze dystrybu-
cji to m.in.: 
• Klienci, którzy wymagają krótszych czasów dostawy

i 100% dokładności
• Rosnące wskaźniki zwrotów od klientów
• Utrzymanie wykwalifikowanej siły roboczej oraz ko-

nieczność dostosowania się do wahań sezonowych
• Zmienność i złożoność otoczenia biznesowego
• Zarządzanie zmianami i szybkie dostosowywanie

procesów biznesowych

Wsparciem w realizacji powyższych wyzwań jest 
K.Motion Warehouse Edge - modułowy i elastyczny
pod względem funkcjonalności system magazynowy,
umożliwiający pełną obsługę magazynu o dowolnej
powierzchni, liczbie użytkowników oraz różnorodnych

procesach. Zapewnia kompleksowe wsparcie w co-
dziennej pracy - od prostych czynności magazynowych 
poprzez pełne zarządzenie magazynem czy wieloma 
magazynami aż po pełną automatyzację procesów, 
zwiększenie efektywności pracy z wykorzystaniem naj-
nowszych technologii. 

Wdrażany przez AG Consult system WMS to m.in.:
• Zarządzanie łańcuchem dostaw - wszechstronny pa-

kiet oprogramowania zaprojektowany w celu mak-
symalizacji przestrzeni i poprawy wydajności pracy
w magazynie

• Automatyzacja i robotyka - rozwiązania zbudowane
z myślą o wykorzystaniu robotów w celu usprawnie-
nia transportu i przepływów w magazynie

• Głos/Wizja/Mobilność – zwiększające dokładności
i bezpieczeństwo, umożliwiające pracę oburącz

• Doradztwo – pełne wsparcie w zakresie modelowa-
nia procesów logistycznych, dopasowania do nich
niezbędnego wyposażenia oraz integracji z systema-
mi ERP.

RYNEK  
DOCELOWY
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AG Consult
ul. Mikołaja Reja 9, 05-500 Piaseczno 
biuro@agc.com.pl
+48 22 449 05 86

agc.com.pl

Rozwiązania firmy Körber ofe-
rowane przez jej Partnera – AG 
Consult dostarczają gotowe, 
różnorodne i elastyczne funk-
cjonalności do zarządzania ma-
gazynem. Ponad 1600 wdrożeń 
w różnych branżach przekłada 

się na wyróżnienie przez Gart-
ner w 2020 roku i wskazanie 
Körber jako lidera wśród pro-
ducentów systemów do za-
rządzania łańcuchem dostaw 
– „Magic Quadrant”.

https://agc.com.pl/
https://agc.com.pl/
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