
Odkryj Świat Technologii 
Ubieralnego Skanowania z 
ProGlove



Nazywam się 
Ada Wiśniewska

Przedstawię Państwu korzyści stosowania 
skanerów ubieralnych ProGlove

Dzień dobry!
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Ludzie jako kluczowy 
czynnik sukcesu:

Naszą misją jest wzmocnienie roli pracowników, aby stali się siłą napędową     
Przemysłu 4.0 i transformacji cyfrowej 3



O ProGlove

◉ POCHODZENIE – Konkurs Silicone Valley 2014

◉ Działamy GLOBALNIE
◉ MONACHIUM HQ

◉ BELGRAD

◉ CHICAGO

◉ RESZTA ŚWIATA

◉ Rośniemy BARDZO SZYBKO

◉ NIEMIECKA produkcja
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Zalety skanowania 
ubieralnego ProGlove

Zwiększona wydajność
Skróć czas skanowania do 

50%
Do 33% mniej błędów 

dzięki informacjom 
zwrotnym od 
pracowników

Dwucyfrowy wzrost 
wydajności pracowników.

Ergonomia
Wolne dłonie do pracy
Bezpieczeństwo przede 
wszystkim: 3-punktowy 

kontakt ze skanerem
8x lżejszy niż skaner 

pistoletowy (40g)
Zmniejszenie zmęczenia 

pracowników

Wymierna wartość 
biznesowa

Natychmiastowy zwrot 
z inwestycji i trwały 

wkład w wyniki 
finansowe

Integracje Plug and Play
Wgląd w proces i 

zachowania
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Rodzina ProGlove
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LEO

Podstawowy skaner ubieralny

• 4,000 skanów na baterii

• Standardowy zasięg

• 1 godz ładowanie

MARK 2

Najlepszy wybór do operacji 
na dużą skalę i o wysokiej 
intensywności

• Najdłuższa żywotność 
baterii (do 12 000 
skanów)

• Niezwykle wytrzymały

• Wysokiej klasy zasięg 
średni lub standardowy

MARK Basic

Dla codziennych operacji 
skanowania

• 7,000 skanów na baterii

• Wysokiej klasy zasięg 
standardowy lub średni 

MARK Display

Dla maksymalnej mobilności i 
szybkości reakcji pracowników

• Wskazówki dla 
pracowników w zasięgu 
wzroku

• 7,500 skanów na baterii

• Wysokiej klasy zasięg 
średni lub standardowy



Akcesoria Ubieralne
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HANDSTRAPINDEX TRIGGER REEL



Insight Mobile

Możliwości Przyłączenia

Dla stanowisk pracy
Połącz się przez USB i Wi-Fi za pomocą 
USB HID, USB CDC, Websocket i 
StreamsAPI.

Dla pracowników mobilnych
Bezdotykowe wdrażanie za pomocą SDK, 
WebSocket, klawiatury programowej i funkcji 
Intent (dla systemu Android)
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Gateway

+ +



Platforma Insight
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Enterprise Analytics

Enterprise Visibility

Enablement

Podgląd urządzeń i procesów dla przemysłu
sieciowego — API-First

Wszystko, czego potrzebujesz, 
aby skonfigurować i uruchomić 
system ProGlove

Twoje centrum zarządzania 
cyklem życia urządzenia

Informacje o procesach z 
możliwością działania – na żywo



Zastosowanie ProGlove w Logistyce
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KOMPLETACJA

Oszczędność 6 sekund
10% wzrost wydajności
75% redukcja błędów

PAKOWANIE

Prawie 2x szybsze
Niezauważalna waga
Wysoka dokładność 
skanowania

WYSYŁKA

Znaczące zmniejszenie
wskaźników błędów
Skrócenie czasu 
ładowania dla 
kierowców o 50%

PRZYJĘCIA

Usprawnione etapy 
przyjęć
Prawdziwa mobilność
dla pracowników



Wyzwanie Każdego ranka lokalizacje Planzer otrzymują 25 wagonów 
kolejowych, które muszą zostać rozładowane przez jednego pracownika w ściśle 
określonym przedziale czasu.

Rozwiązanie Wszyscy kierowcy wózków widłowych zostali wyposażeni w 
noszone skanery średniego zasięgu MARK 2 oraz urządzenie mobilne noszone 
na ramieniu.

Wynik Etapy procesu przyjęcia zostały uproszczone i przyspieszone

Proces został dostosowany do zaangażowania prawdziwej mobilności
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Studium przypadku PRZYJĘCIA w Planzer



Wyzwanie Każde centrum realizacji XPO zarządza tysiącami różnych 
produktów SKU w szczytowych sezonach i szukało łatwych do integracji 
narzędzi, aby zwiększyć wydajność swoich przepływów pracy.

Rozwiązanie Skanery MARK zostały wdrożone w procesach 
przygotowywania zamówień w XPO z możliwością wyświetlania w czasie 
rzeczywistym informacji o miejscach przechowywania, identyfikatorach 
produktów i poziomach zapasów.

Wynik Zaoszczędzono 6 sekund na kompletacji

Zmniejszono błędy o 75% na milion sztuk
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Studium przypadku KOMPLETACJA w XPO



Wyzwanie Firma LOXESS była zainteresowana usprawnieniem swoich 
operacji logistycznych, aby móc nadążyć za rosnącym popytem i ogólną 
przepustowością towarów przetwarzanych na ich stacjach

Rozwiązanie Technologia skanerów do noszenia ProGlove znacznie 
ułatwiła obsługę produktów, prowadząc do znacznych oszczędności czasu w 
operacjach logistycznych LOXESS i poprawy jakości

Wynik Bezproblemowe procesowanie i łatwiejsza obsługa na stanowiskach 
pracy

Eliminacja straconego czasu w procesach zwrotu i pakowania
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Studium przypadku ZARZĄDZANIE ZWROTAMI
w LOXESS



Ponad 2000 klientów
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Retail + E-Commerce Automotive + Manufacturing Logistics + Transportation



Czy ktoś ma pytania?
Skontaktuj się ze mną!

◉ Adriana.wisniewska@proglove.de
◉ kom: 737-472-566

Dziękuję!
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