
Jeszcze mniej papieru, 

jeszcze więcej bitów.
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Digitalizacja procesów magazynowo-logistycznych w 
Orange
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1. Kontekst biznesowy i geneza pomysłu

2. Proces AS is VS TO BE + lista procesów SAP objętych wdrożeniem 

3. Jak wykorzystać tablet w magazynie 

4. Kluczowe korzyści z wdrożenia 

5. Jaki wypływ na środowisko miała digitalizacja procesów w magazynach

6. Czy to w ogóle się opłaca? – jak zbudowaliśmy business case

7. Warto zapamiętać – L&L 

8. Tempo adaptacji rozwiązania

Agenda
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Przepływy 
dokumentów

Operacje 
logistyczne

Planowanie

Kontekst biznesowy i geneza pomysłu - logistyka w Orange 

PROCES

PAPIEROWY

PROCES

CYFROWY
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Kontekst biznesowy i geneza pomysłu – rezultaty wdrożenia e-podpisu 
w punktach sprzedaży

1 mln
Klientów obsłużonych 
na tablecie

1,7 ,mln
E-dokumenty

5,6 mln
Oszczędzonych stron
~ 480 drzew

95% 
dokumentów 
zarchiwizowanych 
automatycznie

Salony Własne (182 POS)

0,5 mln
Klientów obsłużonych 
na tablecie

1,1 mln
E-dokumenty

3,3 mln
Oszczędzonych stron
~ 284 drzewa

94% 
dokumentów 
zarchiwizowanych 
automatycznie

Salony Agencyjne (509 POS)

Suma 1,5 mln 2,8 mln 8, 9 mln 95%



5

Porównanie procesu AS IS vs TO BE

Przed 

Po

Procesy logistyczne w SAP objęte wdrożeniem:

o PZ : przyjęcie zewnętrzne towaru

o MM+ / MM- : przesunięcie międzymagazynowe

o RW : rozchód wewnętrzny
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Zastosowanie w procesach Magazynowych

dokument

➢Każdy proces magazynowy który generuje dokument papierowy może zostać przeniesiony do 
rzeczywistości digital

zdjęcie

➢Możliwość wykonania dokumentacji fotograficznej (przyjęcie / wydanie towaru), która w czasie 
rzeczywistym trafia do klienta/dostawcy na wskazany adres mailowy

księga gości

➢Wirtualny rejestr osób wchodzących i wychodzących z magazynu

repozytorium

➢Wszystkie dokumenty podpisane na tablecie w jednym miejscu, z możliwością ponownej wysyłki

rozliczalność

➢Pełna rozliczalność procesu, raportowanie zarządcze oraz moduł raportów dla każdego magazynu
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Korzyści z wdrożenia podpisu na tablecie 

Szybsza i 
lepsza obsługa

Znaczące 
obniżenie 
kosztów

Wzrost 
efektywności 
biznesowej

Najwyższa 
troska o 

bezpieczeństwo 
danych 

Proekologiczne 
rozwiązanie 

Wzmocnienie 
cyfrowego 

wizerunku firmy 
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Jaki wypływ na środowisko miała digitalizacja procesów w 
magazynach?

600 tys. stron –

nie będzie drukowane

51 drzew –

wciąż rośnie

56 ton CO2 –

nie zostanie wyemitowane 
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Czy to w ogóle się opłaca? – jak zbudowaliśmy business case

SERVICESZakupy Utrzymanie Oszczędności
• Urządzenia

• Licencje

• Infrastruktura IT

• Etui / uchwyty

• Integracja

• Wsparcie użytkowników 

• Rozwój aplikacji

• Zakup papieru

• Koszt wydruku

• Skrócenie procesów: 

• w magazynie, w BackOffice

• Koszt archiwizacji 

• Wysyłka dokumentów

• Koszt wypożyczenia 

dokumentu z archiwum

• 100 % ściągalność 

dokumentów 

• 100 % podpisów w 

wymaganych miejscach

• Dokumenty przetwarzane 

bez opóźnień

• Oszczędność powierzchni 

(składowanie papieru)
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Warto zapamiętać L&L

Warto szukać okazji do 
realizacji Proof Of Concept

POC

Przenoszenie 1:1 procesów 

papierowych do świata 
digital jest błędem

List @

Cyfryzacja to nie tylko
oszczędność papieru i
wydruku

$$$

Angażując od początku 
pracowników pierwszej linii 
radykalnie spada ilość błędów 
a wzrasta pomysłów

1-st line

Dziś na tablecie podpiszesz 

dokumenty, jutro 

wykorzystasz do zrobienia 
zdjęcia a za miesiąc?

Nowemożliwości
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Tempo adaptacji w Salonach Sprzedaży

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień październik

tablet 28% 39% 47% 46% 42% 63% 63% 73% 75%

paper 72% 61% 53% 54% 58% 47% 47% 27% 25%
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Adaptacja rozwiązania na przestrzeni 10 msc



Dziękuję

Mateusz Hankus

mateusz.hankus@orange.com

+48 501 000 681


