
CYFROWA PRZYSZŁOŚĆ MENEDŻERA

Co oznacza cyfrowa innowacyjność w zarządzaniu 
łańcuchem dostaw? 

Digital Supply Chain 2020



Kilka słów o mnie

Quo vadis supply chain?

Tymczasem e-commerce rośnie…

Co nam logistykom przyniesie cyfrowa przyszłość ?

— Wyłącznie same dobre rzeczy…hmm wątpię 

— A może Blockchain ?

— Ramię w ramię z robotem ?

— Smart paletę, aby było łatwiej ?

Podsumowanie jak magazynowanie…

Krótko o IPP 

Agenda







Gdzie jesteśmy ?



Dokąd zmierzamy ?



Świat: prognozy e-commerce do 2023



Europa: udział e-commerce w sprzedaży detalicznej 



Polska: zamówienia e-commerce złożone I-III 2020 porównanie rok wcześniej



Efektywny 
łańcuch 
dostaw Zrównoważony 

rozwój

Oszczędności

Jakość

Co oznacza cyfrowa innowacyjność w zarządzaniu łańcuchem dostaw?



Czy cyfryzacja to zawsze szansa?

Źródło: Christensen Law



Polak potrafi… 

https://www.youtube.com/watch?v=ScLCEFOUWuQ&f

eature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ScLCEFOUWuQ&feature=youtu.be


Źródło: cbinsights.com

W oczekiwaniu na blockchain… 



Źródło: cbinsights.com

W oczekiwaniu na blockchain… 



A może… ?



Ramię w ramię z robotem ?



→ Podłączona paleta
Współpraca z Global Tracks,  firmą specjalizującą się w „Internecie 
Rzeczy” (IoT), spowodowała uruchomienie projektu „podłączonej 
palety”

→ Wykorzystując IoT jesteśmy w stanie lokalizować palety. Nowe 
rozwiązania mogą ułatwić Klientom pracę z IPP poprzez digitalizację 
przepływów danych, które do tej pory były dostarczane w sposób 
bardziej analogowy

→ Projekt digitalizacji IPP we współpracy z firmą PwC
Rozpoczęliśmy współpracę z PwC, naszymi Klientami oraz sieciami 
handlowymi w celu stworzenia nowych cyfrowych rozwiązań / usługi 
w celu poprawy wydajności w całym łańcuchu dostaw

Chociaż skromna paleta jest 
używana od lat czterdziestych 
XX wieku, wraz z IPP stajemy 
przed wyzwaniem, jakim jest 
przeniesienie jej w XXI wiek. To 
wszystko w imię efektywności 
z uwzględnieniem  przyszłej 
obsługi, przechowywania i 
dystrybucji produktów ”.

Digitalizacja i palety



Paleta SMART (IoT)
Tradycyjnie palety są w naszych łańcuchach dostaw od wielu dziesięcioleci 
Innowacja dotyczyła tylko rozmiaru lub kształtu palety 

IPP opracowało paletę SMART, paleta poinformuje Cię aktywnie;

— znana / nieznana lokalizacja (w przypadku lokalizacji 
nieakceptowanych)

— wizualizacja ruchów

— utrata palet (signalizacja kiedy paleta opuszcza ustalony region)

— analiza rotacji

Wdrożenie tego rozwiązania jest innowacją na skale europejską 
w branży, wygeneruje cenne informacje oraz pozwoli na 100% 
identyfikowalność wszystkich palet

Wizualizacja wszystkich danych online będzie kolejnym poziomem 
optymalizacji i monitorowania łańcucha dostaw



Podsumowanie to magazynowanie

Źródło: PwC



Podsumowanie…



Krótko o IPP
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