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ID Logistics stawia na innowacje i rozwija współpracę z Zebra Technologies
Katowice, 28 czerwca 2018 - ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych specjalizujący się
w logistyce kontraktowej, rozwija współpracę z Zebra Technologies Corporation, liderem w produkcji
komputerów przenośnych, skanerów i drukarek kodów kreskowych. W ostatnim czasie we Francji
operator wdrożył w swoich magazynach w Les Mureaux i Berre-‘lEtang terminale mobilne najnowszej
generacji, które usprawniają i modernizują cały proces zarządzania operacyjnego. Tego typu urządzenia
mają być także testowane w centrach dystrybucyjnych ID Logistics w Polsce.
O wyborze przez ID Logistics terminali mobilnych Zebra Technologies - TC8000, WT6000 i tabletów ET50
zadecydowały takie czynniki jak wzrost produktywności, uproszczenie obsługi i poprawa komfortu pracy
oraz większa widoczność procesów w czasie rzeczywistym. Pracownicy z magazynu w Les Mureaux koło
Paryża używają komputerów mobilnych TC8000 z systemem Android. Te ergonomiczne urządzenia
znacznie ułatwiają pracę. Zastosowanie intuicyjnego interfejsu skraca czas, jaki trzeba poświęcić na
przeszkolenie pracowników, a dzięki zmniejszeniu wskaźnika błędu możliwe jest szybsze gromadzenie
danych. Z kolei w magazynie w Berre-l'Etang koło Marsylii zainstalowane zostały terminale przenośne
WT6000, zaprojektowane tak, aby zwiększyć produktywność i wydajność procesów. Dzięki zastosowaniu
nowego systemu mocowania te nowoczesne urządzenia zapewniają większy komfort pracy.
W porównaniu z poprzednimi modelami są też lżejsze o 1/4 i mniejsze o ponad 1/3. Pracownicy ID
Logistics zostali także wyposażeni w tablety ET50, które dzięki połączeniu walorów użytkowych z
biznesowymi, pozwalają na zwiększenie wydajności pracy, m.in. poprzez skanowanie kodów kreskowych i
szybsze wprowadzanie danych. Tablety wyposażone są w skaner kodów kreskowych, mają wzmocnioną
obudowę oraz długą żywotność baterii. Urządzenia, przeznaczone dla firm z różnych branż, są
odpowiednio dostosowane do ich wymagań biznesowych oraz specyfiki działalności. Wykorzystanie w
terminalach naramiennych TC8000, WT6000 i tablecie ET50 systemu operacyjnego Android, w
przyszłości pozwoli ID Logistics na rozwijanie nowych funkcjonalności przy jednoczesnym zapewnieniu
użytkownikom przejrzystego i nowoczesnego interfejsu.
Jérôme Borg, kierownik ds. inżynierii IT, ID Logistics, mówi „Firma Zebra, z którą współpracujemy od
piętnastu lat, jest jednym z naszych głównych partnerów, z którym rozmawiamy, gdy planujemy
wdrożenie nowych technologii w magazynach. Rozwiązania Zebry nieustannie rozwijają się, dzięki czemu
mogą spełnić wymogi wydajności i efektywności ID Logistics, jednocześnie zapewniają nam innowacyjne
rozwiązania poprawiające komfort pracy pracowników. W DNA naszej firmy wpisane jest dążenie do
ciągłej innowacyjności w obsłudze klientów. Zebra odgrywa kluczową rolę w realizacji tego celu".
W Polsce ID Logistics współpracuje z firmą Zebra Technologies od 2008 roku. W magazynach
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zarządzanych przez operatora zostały już wdrożone takie rozwiązania jak: drukarki kodów kreskowych,
terminale mobilne, także naramienne, z czytnikami kodów kreskowych, oprogramowania oraz terminale
do przygotowania głosowego typu voice picking, usprawniające proces kompletacji zamówień. W 2017
roku w bydgoskim centrum dystrybucji sieci handlowej Carrefour, został wprowadzony
najnowocześniejszy technologicznie system voice pickingu, pozwalający na rozpoznanie mowy bez
konieczności nagrywania.
„Innowacyjne technologie i automatyzacja procesów w biznesie pozwalają zwiększać produktywność
firmy oraz wydajność pracowników magazynu i hali produkcyjnej, czego przykładem są efekty współpracy
Zebra Technologies z ID Logistics. Zastosowanie intuicyjnych w obsłudze urządzeń mobilnych poprawia
komfort pracy użytkowników oraz minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów. Modele Zebra TC8000 i
WT6000 zostały stworzone po to, aby kompleksowo wspierać pracę operatorów” komentuje Jacek
Żurowski, Dyrektor Regionalny Zebra Technologies w Europie Środkowej.
„W zarządzanych centrach dystrybucyjnych stawiamy na wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań, które
zwiększą efektywność i wydajność procesów operacyjnych. Z pewnością będziemy rozwijać naszą
współpracę z Zebra Technologies. Już teraz w wybranych magazynach planujemy wspólnie wdrożenie w
systemie Voice Picking ciekawego rozwiązania Put-to-Light, pozwalającego na wskazywanie kolorową
wiązką światła, gdzie pracownik może położyć lub skąd ma pobrać towar. Przygotowujemy się do
kolejnych testów urządzeń mobilnych, zwłaszcza terminali naramiennych WT6000, które chcemy
wdrażać w nowych magazynach” podsumowuje Mariusz Czerwiński, dyrektor IT, ID Logistics Polska.
***
ZEBRA TECHNOLOGIES
Firma Zebra Technologies Corporation (NASDAQ: ZBRA), lider na rynku komputerów mobilnych, skanerów oraz
drukarek kodów kreskowych, oferujący oprogramowanie i usługi zapewniające widoczność zasobów firmy w czasie
rzeczywistym. Operacyjna widoczność zasobów i procesów, którą oferują technologie Zebra sprawia, że
przedsiębiorstwa działają wydajniej, szybciej i są połączone – podobnie jak świat, w którym żyjemy. Informacje
dostępne w czasie rzeczywistym – rejestrowane za pomocą rozwiązań Zebra, obejmujących zarówno sprzęt, jak i
oprogramowanie oraz usługi – pozwalają firmom zwiększać przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa mogą
dzięki nim upraszczać i optymalizować procesy operacyjne, zapewniać większy dostęp do informacji o biznesie i
klientach, a także gwarantować wsparcie pracownikom mobilnym w efektywnej pracy. Więcej informacji uzyskać
można na stronie www.zebra.com lub przez subskrypcję alertów z najnowszymi informacjami.
Zapraszamy także do śledzenia firmy Zebra w mediach społecznościowych: LinkedIn, Twitter i Facebook.
***
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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.
W przypadku pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
e-mail: info_pl@id-logistics.com
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