INFORMACJA PRASOWA

ID Logistics jako pierwsza firma logistyczna otwiera Innovation Campus we Francji
Katowice, 3 kwietnia 2018 - ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się w
logistyce kontraktowej, otworzył Innovation Campus we Francji. Jest to pierwszy tego typu kampus, który
został uruchomiony przez firmę logistyczną we Francji. Jego otwarcie doskonale wpisuje się w strategię
rozwoju Grupy ID Logistics, w dużym stopniu ukierunkowanej na innowacyjność. Od ponad trzech lat jest
ona z powodzeniem wdrażana we wszystkich oddziałach firmy, zlokalizowanych w 17 krajach na całym
świecie, w tym w Polsce.
Innovation Campus położony jest w podparyskim Châtres. Mieści się w biurze o powierzchni ponad 1500
m², utworzonym z dawnego magazynu, w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch operacyjnych centrów
logistycznych (Castorama i Marionnaud). Obecnie w kampusie realizowanych jest około 20 projektów z
obszaru innowacji, które są wdrażane lub testowane w różnych spółkach należących do Grupy ID
Logistics. Tu mają powstawać pomysły na realizację projektów logistycznych dla obecnych i potencjalnych
klientów. Kampus ma być także miejscem spotkań i szkoleń dla pracowników Grupy ID Logistics i
partnerów firmy, do których należą czołowe uniwersytety, start-upy i grupy przemysłowe.
Wśród innowacyjnych projektów wymienić można takie, które:
• są przyjazne dla użytkownika, poprawiają produktywność i jakość warunków pracy, na przykład
zdalnie sterowany wózek widłowy (półautomatyczny sortownik zamówień), robot automatycznie
przenoszący półki na stanowisko rozładowcze (Efficient Pick) czy automatyczny wózek do
przewożenia towarów,
• poprawiają standardy usług dla klientów, m.in. robot sprzątający magazyn, „Connected Wagon” czyli
rozwiązanie firmy start-upowej Everysens, opierające się na rozwiązaniach z zakresu Internetu rzeczy
(IoT), pozwalające na monitoring lokalizacji wagonów kolejowych (dedykowane rozwiązanie dla
klienta)
• monitorują przepływ produktów w magazynach, na przykład video monitoring procesu preparacji
(system monitoringu HD)
• optymalizują przepływy logistyczne, w szczególności związane z inteligentną siecią (system do
operacyjnego przetwarzania danych Big Data)
• wspierają rozwój handlu elektronicznego lub wieloformatowego handlu detalicznego, takie jak na
przykład System Dystrybucji Zamówień w Marionnaud (jego celem jest skrócenie do minimum czasu
obsługi w magazynie, system działa w oparciu o precyzyjne ustalenie wymagań dla produktów o
wysokiej i niskiej rotacji, połączony jest z automatycznym magazynowaniem produktów o średniej
rotacji, przechowywanych w określonych pojemnikach i opakowaniach na zamówienie).
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Ludovic Lamaud, wiceprezes ds. rozwoju i innowacji Grupy ID Logistics, komentuje: „Innowacyjność ma
kluczowe znaczenie dla ekspansji ID Logistics. Naszym celem jest rozwój nowych usług z wysokim
poziomem wartości dodanych, poprawa procesów oraz narzędzi operacyjnych. Dzięki temu możemy
wspierać realizację strategii Grupy, ukierunkowanej na wspieranie klientów. Angażujemy cały ekosystem,
w tym ośrodki badawcze, startupy i wiodące uniwersytety, ustanawiając ramy strategiczne i cele, z
którymi identyfikują się wszyscy nasi pracownicy. Innovation Campus ma odgrywać aktywną rolę w
obserwowanej obecnie w branży rewolucji technologicznej, której ID Logistics zamierza być siłą
napędową”.
Eric Hémar, dyrektor generalny i prezes Grupy ID Logistics, podsumowuje: „Nasza branża nieustannie
ewoluuje, dzięki coraz szybszym przepływom logistycznym, coraz krótszym czasom dostaw, coraz większej
liczbie produktów i coraz częstszym zamówieniom jednostkowym. Musimy więc wciąż uczyć się jak
aktualizować i wprowadzać innowacje, tak aby wspomagać naszych klientów w ich rozwoju i pozyskiwać
nowych klientów”.
***

ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej. Siedziba główna mieści się
w Cavaillon we Francji. Firma zatrudnia 19 tys. pracowników, w 300 lokalizacjach w 17 krajach (ponad 5,5 mln m2
powierzchni magazynowych obsługiwanych w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce). W 2017 roku
osiągnęła przychód w wysokości 1.329 mld EUR. Firma powstała w 2001 roku we Francji, skąd rozpoczęła się jej
międzynarodowa ekspansja. Jako główny dostawca usług dla handlu detalicznego, przemysłu i e-commerce, ID
Logistics wyróżnia się ofertą o wysokim poziomie technologicznym i podejściem opartym na zrównoważonym
rozwoju. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym NYSE Euronext w Paryżu, Compartment B (ISIN
Code: FR0010929125). Grupa jest zarządzana przez Erica Hemara. Więcej informacji na: www.id-logistics.com
ID Logistics Polska
ID Logistics Polska jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i głównym dostawcą usług logistycznych dla
branży retail (spożywczej i specjalistycznej), odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG, e-commerce
oraz motoryzacyjnej. Specjalizuje się w logistyce kontraktowej, zapewniając klientom pełne wsparcie
w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 8 centrach logistycznych
o łącznej powierzchni magazynowej ok. 200 tys. m², posiada też 1 oddział transportowy. Obecnie firma zatrudnia
około 1.600 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann
Belgy. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl
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