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Czym jest digitalizacja w łańcuchu 
dostaw i jakie niesie korzyści?



Cyfryzacja logistyki jest już

konieczna, jeśli weźmiemy pod 

uwagę wymagania konsumentów

Oczekiwania są duże – chcemy

dostępności, przejrzystości, 

całodobowego dostępu do 

informacji i mechanizmów

zapobiegających opóźnieniom w 

dostawach



Pandemia trwale zmieniła obraz 
rynku nieruchomości 

logistycznych. 

Obecnie decyzje dotyczące 
łańcucha dostaw są podejmowane 

szybciej, bardziej kompleksowo, 
szerzej i bardziej niż kiedykolwiek 

wcześniej w oparciu o dane. 

U podstaw zmian leżą trzy główne 
czynniki: 

• urbanizacja, 

• cyfryzacja, 

• struktura demograficzna, 

… które również zmieniły sposób, 
w jaki żyjemy, pracujemy i 

konsumujemy.



Obszary korzyści z digitalizacji



Dział zakupów w przyszłości 
będzie miał dwóch pracowników: 
dyrektora ds. łańcucha dostaw i 
psa.

Zadaniem dyrektora ds. 
łańcucha dostaw będzie 
karmienie psa.

Pies natomiast będzie miał 
za zadanie odwieść 
dyrektora ds. łańcucha 
dostaw od dotknięcia 
zautomatyzowanych 
systemów.



Etapy planowania



Myślenie o strategii cyfrowej w łańcuchu dostaw 

należy zacząć od zdefiniowania priorytetów, 

ponieważ opcji działania jest wiele. 

Poprawa widoczności operacyjnej, zwiększenie 

efektywności, zrozumienie podaży i popytu czy 

zwiększenie zdolności adaptacji operacyjnej poprzez 

„inteligentne prognozowanie” i automatyzację –

kluczowe obszary rozwoju w różnych firmach mogą 

okazać się zupełnie inne.



Czynniki skutecznego wdrożenia 

zautomatyzowanego łańcucha dostaw



Zintegrowanie w łańcuchu dostaw



Cyfryzacja łańcucha 
dostaw w x-kom



Time Slots



Zalety systemu Time Slots

Włączenie do procesu awizacji podwykonawców pozwala przenieść część obowiązków na zewnątrz. Przykładowo, 

jeżeli wpisanie 1 awizacji zajmuje 2 minuty, a mamy ich miesięcznie 1400, to oszczędzamy w roku 560h pracy własnego 

pracownika. To około 3,5 roboczo miesiąca, który można poświęcić na rozwiązywanie bardziej złożonych problemów.

Przenosimy nie tylko obowiązki, ale też odpowiedzialność. Jeżeli dane awizacji wprowadza podwykonawca, to 

nigdy nie zajdzie pomyłka naszego pracownika odnośnie terminu przyjazdu. Tym samym partner nie może mieć 

żadnych roszczeń z tego tytułu.

Precyzyjny monitoring załadunków i rozładunków oraz dostęp w czasie rzeczywistym dla wszystkich 

użytkowników.



Zalety systemu Time Slots

Bardziej równomierna praca magazynu. Kontrahent w momencie rezerwowania, a nie w chwili przyjazdu do 

magazynu, wie że będzie musiał stać w kolejce. To może wpłynąć na jego decyzję o przybyciu w innym terminie i 

doświadczenie pokazuje, że tak właśnie się dzieje. 

Zmniejszenie dobowych szczytów w obłożeniu pracą magazynu sprawia, że mniej czasu załoga pozostaje bez 

zajęcia oraz mniej nadgodzin, kiedy te przerwy należy nadrobić.

Możliwość wstępnej weryfikacji podstawionych aut na poziomie Ochrony. Dzięki systemowi Ochrona ma dostęp 

do danych pojazdów i kierowców, które mają się podstawić i jest włączona jako dodatkowe ogniwo w proces 

zarządzania dostawą.



Master Data

Zoptymalizowane i efektywne wykorzystanie przestrzeni 
magazynowej i materiałów opakowaniowych dzięki precyzyjnej 
dokładności pomiaru

Dokładne i niezawodne gromadzenie danych dzięki 
automatyzacji procesów ręcznych

Wiarygodne gromadzenie podstawowych danych niezależnie 
od kształtu lub powierzchni 



Magazyn automatyczny

Magazyn automatyczny 
posiada 4 poziomy

Ma długość 100 m i 
wysokość 11 m

Pozwala na 
składowanie 29 316 
pojemników



Maszyna pakująca – CVP Everest

CVP Everest pozwala na 
pakowanie 1100 paczek na godzinę

Zmniejszamy objętość paczki nawet o 
50% w stosunku do tradycyjnych 
opakowań

Zmniejszamy zużycie tektury na opa
kowania nawet o 30%

Eliminujemy konieczność 
użycia wypełniaczy (np. folia 
bąbelkowa, papiery, styropian)



Automatyzacja raportowania

Raportujemy około 90 procesów w 
Centrum Dystrybucji poprzez 
wizualizację i wskaźniki w programie 
Power Bi

Automatyzujemy raportowanie dzięki 
magazynowaniu danych na:
- bazie serwerowej
- plikach Excel
- wysyłanych mejlowo z 

załącznikiem
… a także wielu innych

Jesteśmy w stanie zwizualizować każdy 
obszar, ustawić 
wskaźniki i targety, a także w kolejnych 
krokach monitorować trend



... kilka stworzonych raportów 
pomagających podejmować 
decyzje operacyjne…



PPA – Production Plan Accuracy



Heat mapa



Wykon daily



LA – location accuracy



Karta lidera



Future…



Wirtualna rzeczywistość w celu 

poprawy jakości obsługi klienta



Dostawy dronem



Autonomiczne wózki AGV



Platforma do zarządzania shop floorem



Technologia zarządzania 

kluczowymi grupami produktów – AI/ML/Marketing automation

Technologia działająca w oparciu AI i Machine 
Learning (i Deep Learning) 
- system zarządzania
kluczowymi produktami w obszarze: 
rotacji zapasów, cen i reklamy dynamicznej na 
stronie internetowej sklepu.



Dziękuję i zapraszam 
do kontaktu

e-mail: karol.robaczewski@x-kom.pl

tel. kom.: +48 788 265 173


