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WYZWANIA RYNKU JAKO BODZIEC DO ROZWOJU 



  WYZWANIA DZISIEJSZEJ PRACY 

 ograniczony dostęp do zasobów ludzkich 

 rosnące koszty zatrudnienia 

 ograniczona percepcja człowieka w zakresie danych 

wejściowych i wyjściowych 

 presja na ciągłe obniżanie kosztów 

 oczekiwanie coraz wyższej jakości świadczonych usług 

 rosnące wolumeny 



   JEDEN Z GŁÓWNYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE  
   – POZNAŃ, GMINA TARNOWO PODGÓRNE 



 liczba mieszkańców – 26.000 

 liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym – 15.600 

 liczba miejsc pracy – 50.000  

 liczba miejsc pracy na mieszkańca w wieku produkcyjnym – 3 

   JEDEN Z GŁÓWNYCH HUBÓW LOGISTYCZNYCH W POLSCE  
   – POZNAŃ, GMINA TARNOWO PODGÓRNE 



TECHNOLOGIA? ROZWIĄZANIE – TECHNOLOGIA? 
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Rozbudowany model: 

 doręczenia i podjęcia w jednym transporcie 

 okna czasowe 

 dostępność bram w magazynach 

 czas załadunku i rozładunku oraz administracyjny 

 dystrybucja sieciowa 

 ADR 

 ułożenie towaru na pojeździe 

 flota własna (priorytetowa) i obca 

 gwarantowane udziały przewoźników 

 profile floty w tym sposób ich ładowania 

 operatorzy paletowi i paczkowi 

 różne cenniki przewoźników 

 czas pracy kierowcy 
 PROBLEM 

Duża liczba zmiennych np.: 

 adresy 

 parametry logistyczne 

 okna czasowe 

 dynamika napływu zamówień 

 dostępność zróżnicowanej floty 

 czas pracy kierowcy 

 gotowość na estymowane dane 



TECHNOLOGIA?  ROZWIĄZANIE – OPTYMALIZACJA 
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  OPTYMALIZACJA   

Optymalizacja 

 

metoda wyznaczania najlepszego 

(optymalnego) rozwiązania z 

punktu widzenia określonego 

kryterium (wskaźnika) jakości  

(np. koszt, droga) 

Algorytmy dokładne: 

 ze względu na złożoność problemu 

szybko rośnie czas obliczeń 

 uzyskują max. funkcji 

 

Algorytmy przybliżone: 

 znajdują szybko wyniki 

 uzyskują wyniki dobre,                      

bez gwarancji znalezienia optimum 

Algorytmy oferują:  

 krótki czas planowania 

 bezbłędną pracę 

 dostępność 24/7/365 

 wysoką efektywność 



  ALGORYTM DOKŁADNY 

TYLKO w przypadku małych wolumenów, z wieloma warunkami 

wykluczającymi dla poszczególnych podzbiorów rozwiązań. 

Realnie nadaje się do budowania nośników, planowania 

transportów FTL (łączenia pojazdów z zleceniami). 

Na przykładzie algorytmu komiwojażera (możliwe najprostszy model 

z nikłym zastosowaniem rynkowym).                                                     

Zadanie polega na znalezieniu najniższego kosztu (min. ilość 

kilometrów) odwiedzenia N klientów i powrocie do bazy. 



Algorytmy dedykowane 

 efektywne dla wybranych problemów 

 niewielkie zmiany w definicji problemu mogą mieć 

ogromny wpływ na jakość działania 

 

Algorytmy ogólne 

 nie ma dobrych rozwiązań ogólnych – wymagają 

dostosowania do obsługiwanego zagadnienia 

 obsługują wiele różnych klas problemów 

  ALGORYTMY PRZYBLIŻONE 

W pozostałych przypadkach –                                    

w szczególności procesy dystrybucyjne.  

 

  

 

W praktyce realizacja opiera się                              

na algorytmach dedykowanych                                

lub ogólnych.  

 

 



TECHNOLOGIA?  Z CZEGO KORZYSTAMY? – METAHEURYSTYKI 
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Metaheurystyka 

metoda bazująca na przeszukiwaniu wyższego 

poziomu, tj. poszukiwaniu sposobu doboru i 

wykorzystania poszczególnych algorytmów, np. 

ewolucyjnych, mrówkowych, przeszukiwania tabu        

czy symulowanego wyżarzania. Końcowo realizowany 

jest proces postoptymalizacji odpowiedzialny za np. 

dobór konkretnych pojazdów do tras. 

  

  METAHEURYSTYKA 

Takie podejście gwarantuje nam: 

 obsługę szerokiej klasy praktycznych problemów 

 są mało czułe na zmiany w definicji problemu 

 w praktyce są to wzorce projektowe, które               

w trakcie wdrożenia są dostosowywane do obsługi 

konkretnych problemów 

 



  REALIZACJA OPTYMALIZACJI 

  na całym zbiorze (optymalnie) 

 na podzbiorach (w tym doplanowywanie lub planowanie 

wszystkiego co nie przeszło do kolejnego etapu procesu),  

 lokalnie (po zmianach użytkownika)  

 w trybie samej walidacji (po zmianach użytkownika) 

 uwzględniając stan realizacji transportu (ETA)                           

Pozwalamy OPTYMALIZACJI pracować, aż zakończy swoje              

zadanie lub skończy nam się czas na proces planowania.                        

W praktyce osiągnięcie założonego poziomu zbieżności,                         

w założonym dla procesu czasie, kończy proces optymalizacji. 



TECHNOLOGIA?  CZYNNIKI SUKCESU 
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  CZYNNIKI SUKCESU 

 otwartość użytkowników na zmianę 

 kompletna identyfikacja wymagań, w tym nieformalnych 

procesów 

 jakość danych wejściowych 

 drogowa macierz odległości uwzględniająca ograniczenia 

logistyczne  

 odpowiedni dobór algorytmów 

 odpowiedni dobór sprzętu/usług 

 proklienckie podejście do wdrożenia 



TECHNOLOGIA?   RZECZYWISTY ŚWIAT 
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  RZECZYWISTY ŚWIAT 

 2500 adresów dostaw 

 1000 adresów podjęć (w części spójnych z adresami dostaw) 

 dystrybucja na następny dzień z CUT OFF do 16:00 

 dystrybucja z kilku magazynów 

 podjęcia pod deadline 

 teren całej Polski 

 dzienny wolumen w okolicy 200 dostaw, 50 podjęć 

 dostawy na okna czasowe z uwzględnieniem ograniczeń dla 

profilu taboru i czasu pracy kierowców 

 dedykowana flota określonej ilości w określonym profilu 

 



 ZAMÓWIENIA 



 OPTYMALIZACJA  



 OPTYMALIZACJA WYNIK 



 MODUŁ LICYTACJE 



 INTEGRACJA Z GIEŁDAMI  



INTEGRACJA Z OPERATOREM LOGISTYCZNYM 



 DOSTAWY POTWIERDZENIE 



 ROZLICZENIA PRZEWOŹNIKA 



  EFEKTY 

Efektem wdrożenia optymalizacji planowania poza podniesieniem 

jakości współpracy (eliminacją błędów, dotrzymanie ustalonych 

warunków) jest także, a może i przede wszystkim poprawa 

wskaźnika efektywności wykonywanej pracy na poziomie  

 

         5-15% 



  WYNIK OPTYMALIZACJI Z „LOTU PTAKA” 

 zmniejszenie wykorzystania zasobów ludzkich,  

     nawet o 80% 

 kilkukrotne skrócenie czasu niezbędnego  

     do realizacji procesu planowania 

 wydłużenie czasu na składanie zamówień 

 dostępność 24 h/7 

 przesunięcie personelu w obszary zadań kreatywnych 

 



  WYNIK OPTYMALIZACJI Z „LOTU PTAKA” 

W efekcie:  

 obsługa większej ilości dostaw 

 zwiększenie konkurencyjności 

 logistyka 4.0 

 komunikacja systemowa 



   O interLAN 

ponad 
20 lat 

obecności  
na rynku 

zespół  
50 

specjalistów 

ponad 
900 

 klientów 

ponad 
5000 

użytkowników 



   TMS SPEED – PONAD 200 MODUŁÓW 

 FTL FCL & LCL spedycja lotnicza 
 

promy LCL dyspozytor zlecenia celne 

finanse optymalizacja tras 
 

warsztat CRM analizy i raporty Track&Trace portal 
klienta i przewoźnika 

interfejsy 



  DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  

Patryk Grzelak 
patryk.grzelak@interlan.pl 
 
 


