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PSI Polska Sp. z o.o. 
08.06.2021r. 

E-WMS 
Ewolucja systemu 
WMS dla e-commerce 
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PSI Polska Sp. z o.o. 

330 
pracowników w Polsce, 

2000 na świecie 

52  
lat doświadczenia we 

wdrażaniu z sukcesem 
innowacyjnych rozwiązań 

1200+ 
zrealizowanych projektów w 

produkcji, logistyce, 
transporcie i energetyce 

20+ 
branż, w których zdobyliśmy 

doświadczenie 

PSI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest częścią międzynarodowego koncernu 
  PSI Software AG, który w oparciu o własne oprogramowanie, dostarcza kompleksowe 
rozwiązania pozwalające efektywnie zarządzać łańcuchem dostaw energii i towarów. 
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Wybrani Klienci PSI Polska z branży produkcja i logistyka 
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Rozwój systemów WMS 
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Sprzedaż tradycyjna E-commerce Omnichannel 

System WMS System e-WMS 
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E-WMS 
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Wyzwania systemu  
e-WMS 
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Wyzwania logistyki magazynowej e-commerce 
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Synergia kanału e-commerce 
i  tradycyjnego >> 
rozszerzenie asortymentu 

Same day delivery / spełnienie 
obietnicy danej klientowi 

Duże znaczenie procesu obsługi 
zwrotów 

Duża zmienność wolumenów, 
obsługa szczytów sprzedażowych 

Wysoki udział kosztów procesów 
manualnych w całości kosztów 
logistycznych 

Wysoka konkurencyjność >> 
kluczowe doświadczenie 
zakupowe 
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Szerokość asortymentu w kanale e-commerce 
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Należy dopasować 
spady szarego paska: 
przestrzeń identyczna 
góra/dół oraz 
prawy/lewy 
 
Szary pasek można 
dowolnie dostosować 
do przestrzeni w 
prezentacji, 
zachowując stały 
rozmiar i 
umiejscownienie 
elementu plusa 

zwiększone zapotrzebowanie na  
przestrzeń magazynową 
 
zbieranie towaru znajdującego się 
w różnych podobszarach magazynu 
 
integracja sprzedaży towaru 
składowanego w magazynie z towarem 
sprzedawanym poprzez różne platformy 
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Procesowanie bez buforów czasowych, rozdrobnienie zleceń >> trudniejsza 
optymalizacja  
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Retail E-commerce 

zaopatrzenie sklepów w oparciu o analizy 
sprzedaży 

wysyłki zgodnie z kalendarzem zaopatrzenia 
sklepów 

większa liczba indeksów i liczba sztuk towaru 
w zamówieniu   

wysyłka na podstawie rzeczywistych 
zamówień klientów końcowych 

duże rozdrobnienie zleceń: wiele zamówień 
na niewielką liczbę sztuk, w tym zamówienia 
SIO – single item order  
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Kontrola stanów w czasie rzeczywistym 
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Należy dopasować 
spady szarego paska: 
przestrzeń identyczna 
góra/dół oraz 
prawy/lewy 
 
Szary pasek można 
dowolnie dostosować 
do przestrzeni w 
prezentacji, 
zachowując stały 
rozmiar i 
umiejscownienie 
elementu plusa 
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Znaczenie dokładnej i aktualnej informacji 
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Retail E-commerce 

ewentualne braki w realizacji zamówień nie 
oznaczają złamania obietnicy danej klientowi   

niedostępność zakupionego towaru jest 
złamaniem obietnicy danej klientowi  

konieczność zapewnienia szybkiej i wydajnej 
komunikacji z systemem OM działającej 
w czasie rzeczywistym 

Same day 
delivery 
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Problem Wyzwania dla e-WMS 

Wydajna obsługa zwrotów 

36% - skala zwrotów w Polsce 

70% - zwroty w branży fashion 

 

szybka, intuicyjna obsługa zwrotów 

dopasowanie do polityki obsługi zwrotów 

 

 

Duże znaczenie procesu 
 obsługi zwrotów 
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Zwroty ze sprzedaży e-commerce 
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Obsługa zwrotów na przykładzie PSIwms 
 
Zwroty mogą być przyjęte na podstawie: 

Awizo z innego systemu 
Zlecenia wydania 
Numeru zwróconej wysyłki 
 

W trakcie przyjęcia zwrotów następuje jego ocena – przypisanie 
do odpowiedniej klasy jakości. 
Po dokonaniu oceny zwrotu, artykuł zostaje zamagazynowany.  

 
Artykuły ze zwrotu mogą być zarezerwowane na zlecenie 
wydania, jeśli: 

Nie mają żadnych wad (Grade A) 
Zostały przepakowane lub poddane procesowi 
uszlachetnienia (Grade B/C) 
Artykuły przypisane D 
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Skalowalność 
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Należy dopasować 
spady szarego paska: 
przestrzeń identyczna 
góra/dół oraz 
prawy/lewy 
 
Szary pasek można 
dowolnie dostosować 
do przestrzeni w 
prezentacji, 
zachowując stały 
rozmiar i 
umiejscownienie 
elementu plusa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

30% rocznej 
sprzedaży 

Gotowość do obsługi większych wolumenów zleceń  
 

Duża zmienność wolumenów,  
obsługa szczytów sprzedażowych 
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Skalowalność 

Procesu Wykorzystania zasobów Mocy obliczeniowej 
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Poprawa doświadczenia zakupowego - udostępnianie informacji o realizacji procesu 
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Należy dopasować 
spady szarego paska: 
przestrzeń identyczna 
góra/dół oraz 
prawy/lewy 
 
Szary pasek można 
dowolnie dostosować 
do przestrzeni w 
prezentacji, 
zachowując stały 
rozmiar i 
umiejscownienie 
elementu plusa 

nadawanie zleceniom lub ich pozycjom 
odpowiednich statusów,  
 
przesyłanie ich do systemu OM, 
 
logika anulowania zleceń zgodnie z polityką 
sklepu.  

 
 
 

 

anulowanie zamówienia 
 
 
 
 

 
 

Problem Rozwiązanie e-WMS 
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Wzrost kosztów pracy, wysoki koszt procesów manualnych 
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Wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw 

Koszt kompletacji to nawet 35% ogółu kosztów logistyki magazynowej 
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Mikołaj Garbarek 
Dyrektor Dział Produkcja, 
Logistyka, Transport Publiczny 
 
PSI Polska 
 
 
 
 
 
 

Dziękuję za uwagę 


