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Jesteśmy liderem na rynku innowacyjnych rozwiązań IT dla firm
eCommerce, logistycznych i produkcyjnych. Łączymy kompetencje z
zakresu programowania, sprzętu, komunikacji i automatyki
przemysłowej.

Projektujemy autorskie systemy automatycznej identyfikacji, kontroli
i planowania procesów logistycznych i inne rozwiązania, które
pozwalają naszym klientom zyskiwać czas i pieniądze.

Naszą misją jest bycie liderem na rynku innowacyjnych rozwiązań,
chcemy stale podążać za światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie
oraz oferować je naszym klientom.



Partner Zebra

Aplikacje WEB Chmura DCLOG
dcWrapper, dcStream, dcStreamMobile, 
dcPoD, dcStreamList, dcDMS …

Sprzęt Zebra Technologies
Terminale, skanery, drukarki

Obszary działalności biznesowej
Poznaj

DCLOG

Najnowsze technologie Know How
Systemy bazodanowe Systemy eksperckie
Interfejsy Analizy obrazów

Własne systemy

Badania i rozwój



Aplikacje WEB Chmura DCLOG
Systemy bazodanowe Systemy eksperckie
Interfejsy Analizy obrazów

Dział Techniczny 
Konsulting logistyczny dot. naszych systemów
Sieci radiowe magazynowe i przemysłowe
Sprzęt Zebra Technologies i Extreme Net.

SYNERGII = jedna z najbardziej 
innowacyjnych firm wg Zebra

100% 
Poznaj

DCLOG

Najnowsze technologie Know How
Automatyka Nauka
Innowacyjność R&D

Dział 
Developmentu 

Business 
Development



E-commerce 

BEZ BŁĘDÓW

BEZ REKLAMACJI

mniej reklamacji 
Dzięki dcWrapper i dcStream

90% 

terminowych dostaw
Dzięki dcView i dcPoD oraz dcTMS

99% 

wzrostu efektywności kontrolerów 
Dzięki dcStreamList

>100% 
Poznaj

DCLOG

mniej czasu na awizacje i koordynację 
Dzięki dcDMS

80% 

Logistyka 

Produkcja 

BEZ OPÓŹNIEŃ



„Management stwierdził, że ludzie pracują wydajniej.
A ludzie, że mają więcej czasu. Win – win.”

(VW dla DCLOG)

dcStream

dcWrapper

dcStreamList

dcStreamMobile

dcClaim

dcDMS + dcAvizo

dcCheckList

Systemy

DCLOG



Flex

Heinz

CAT LT

Raben

VW

ID Logistics

Kuehne+Nagel

Exide Tech.

Aliplast

3LP

Rohlig Suus

Klienci

DCLOG

Tworzymy 
systemy w 
kooperacji z 
klientami



DCLOG – Systemy



dcStream



dcStream

A gdyby można było znaleźć od ręki?

Zapis wideo w rozdzielczości HD.

Oznaczone kodem kreskowym towary 

odnajdziesz w kilka sekund.

Współpracuje z systemami ERPS, 

WMS, CRM.

Rejestrujemy tylko proces 

kompletacji

50%
O TYLE SPADŁA
LICZBA
REKLAMACJI
DZIĘKI
dcStream



dcCheckList



dcCheckList

Kompletna obsługa kompletacji eCommerce

Połączenie obsługi kompletacji

i rejestracji wideo (dcStream)

Współpracuje z systemami WMS, ERP

Obsługa anomalii

Podniesienie wydajności i jakości procesu

Nowy System
Kompletna obsługa i rejestracja kompletacji



dcStreamMobile



dcStreamMobile

Widzisz jak jest kompletowana paleta.

Połączenie dcStream (rejestracja wideo) 

i WMS (sterowanie światłem PTL)

Współpracuje z systemami Voice

Rejestracja wideo całego procesu.

Rejestracja wszystkich zdarzeń 

podczas kompletacji.

Nowy Projekt
Rejestracja kompletacji palet 
i PTL dcStreamMobile



dcStreamMobile  
główna nagroda



dcStreamList



dcStreamList

Miej oko na to co ważne.

Połączenie dcStream (rejestracja wideo) 

i dcPickList (kompletacja).

Dedykowane rozwiązanie do kontroli 

kartonów/palet z towarem sensitive.

Rejestracja wideo całego procesu.

Rejestracja wszystkich zdarzeń 

podczas kontroli.

>100% WZROSŁA EFEKTYWNOŚĆ PRACY 

KONTROLERÓW DZIĘKI dcStreamList



dcWrapper



dcWrapper

Trzymaj rękę na pulsie do samego końca.

Dokumentacja fotograficzna palet w 
rozdzielczości HD.

Identyfikacja każdej palety w mniej niż 

1 sekundę.

Pomiar zużycia folii per paleta

Automatyczny pomiar wysokości, 

wagi i indeksowanie palet.

Maksymalna oszczędność pamięci:        

nawet 100 000 palet na jednym 1T dysku.

90% O TYLE SPADŁA LICZBA REKLAMACJI, 

OD KIEDY KLIENT KORZYSTA Z dcWrapper-a



dcWrapper – Złoty Medal TAROPAK 2018



dcDMS



dcDMS

Samochody na parkingu powinny znać swoje 

miejsce = awizacja + parking + doki

Wsparcie procesów logistycznych w 

magazynach i centrach przeładunkowych.

Minimalizacja czasu obsługi awizacji               

i obsługi na dokach

Skrócenie czasu oczekiwania na załadunek 

i wyładunek.

Efektywne wykorzystanie każdego 

stanowiska.

Dokumentacja fotograficzna anomalii

80%
REDUKCJA CZASU NA OBSŁUGĘ AWIZACJI



dcClaim



dcClaim

Reklamacje przestały być problemem.

Aplikacja do gromadzenia, zarządzania 

reklamacjami

Samodzielny system lub moduł w innych 

systemach (dcWrapper, dcStream, WWW)

Maile, zdjęcia, korespondencja.

Pełna kontrola na każdym etapie 

procesu reklamacyjnego

> 100% - WZROST PRODUKTYWNOŚCI 

DZIAŁU REKLAMACJI PO WDROŻENIU dcClaim



DLACZEGO MY? Niewyobrażalne ?
Nie dla nas. Lubimy wyzwania.

„



Kiedy inni rozkładają ręce, my podejmujemy wyzwanie. Nie ma
standardowych rozwiązań, bo problemy też rzadko bywają
standardowe. Sprint to nasz model wdrożenia. Nasz rekord to 5 dni –
wdrożenie dcDMS w Indiach.

Nasze systemy działają od razu, od pierwszego dnia. Monitorujemy
je zdalnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo i stabilność. Budujemy i
pielęgnujemy trwałe relacje z klientami. Z wieloma współpracujemy
już od wielu lat.



Jacek Cyran
Tele: +48 664 174 134
Mail: jcyran@dclog.pl

DZIĘKUJĘ


