15 listopada 2018 /// www.id-logistics.com

/// PRESS RELEASE
ID Logistics rozwija detail picking w centrum dystrybucyjnym sieci Auchan
Katowice, 19 listopada 2018 – ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych
specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, rozszerzył zakres współpracy z
długoletnim klientem, siecią handlową Auchan. Teraz w magazynie klienta w Mszczonowie,
oprócz dostaw całych kartonów albo palet w ramach jednego asortymentu, realizowane są
zamówienia pojedynczych sztuk np. w jednym pudełku może znaleźć się kilka czekoladek lub
butelka wina.
Centrum dystrybucyjne Auchan w Mszczonowie, uruchomione przez ID Logistics w 2015
roku, jest jednym z najnowocześniejszych magazynów typu BTS (Build-to-Suit) w Polsce. To
właśnie stąd sklepy w północnej części kraju zaopatrywane są w artykuły spożywcze
i przemysłowe (m.in. produkty chemiczne, kosmetyki, środki czystości i artykuły spożywcze,
nie wymagające temperatury kontrolowanej). W związku z dynamicznym rozwojem sieci
supermarketów i hipermarketów Auchan oraz sprzedaży internetowej w ramach Auchan
Direct, konieczne było wprowadzenie zmian w procesie obsługi magazynowej. Zamiast
hurtowych ilości tj. całych kartonów czy palet jednego produktu, tego typu sklepy oczekują
dostawy po kilka sztuk. Teraz w mszczonowskim centrum dystrybucyjnym wprowadzone
zostało tzw. detail picking (wydania sztukowe), nawet jednej sztuki towaru, albo pakietowe
np. 10 sztuk danego artykułu.
„Do większości placówek handlowych Auchan dostawy są przygotowywane codziennie.
Mniejsze sklepy, w przeciwieństwie do wielkopowierzchniowych hipermarketów, nie mają
wyznaczonej powierzchni na składowanie, wygodniej i bardziej ekonomicznie jest im więc
zamawiać towary na bieżąco i bezpośrednio układać na półkach. Zamówienia są więc
realizowane w dużo mniejszych ilościach. Odpowiadając na te potrzeby, przygotowaliśmy
nowe procesy kompletacji zamówień, pakietowe dla drobnych artykułów spożywczych, typu
czekolady, lizaki i batony i pojedyncze wydania sztukowe dla alkoholu o dużej wartości”wyjaśnia Rafał Filip, dyrektor magazynu w Mszczonowie.
Wdrożenie nowych procesów kompletacji zamówień wymagało od ID Logistics dostosowania
dotychczasowych rozwiązań systemowych i procesów magazynowych. W systemie
zarządzania magazynem WMS zostały m.in. wyodrębnione nowe obiegi artykułów oraz strefy
kompletacji. Zoptymalizowano powierzchnię w strefach składowania, które zostały
dostosowane do obsługi wydań pakietowych i sztukowych, m.in. na regałach przepływowych
zostały przygotowane i wyodrębnione nowe miejsca pickingowe.
„Obecnie średnio miesięcznie przygotowujemy 10 tys. wydań sztukowych i 25 tys.
pakietowych, z dostawą do blisko 60 sklepów. Tego typu zamówień jest coraz więcej, od
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momentu uruchomienia nowych procesów liczba przygotowywanych pakietów wzrosła o ok.
70 proc., a sztukowych sześciokrotnie” - podsumowuje Rafał Filip.
Mszczonowskie centrum dystrybucyjne Auchan w liczbach
Powierzchnia centrum dystrybucyjnego w Mszczonowie, zarządzanego przez ID Logistics,
wynosi ponad 47 tys. m², w tym część magazynowa 44 tys. m². Do składowania towarów
przygotowanych zostało 54 tys. miejsc paletowych. Magazyn ma 65 bram przeładunkowych.
Centrum dystrybucyjne działa zgodnie z restrykcyjnymi normami jakości, posiada certyfikat
Wewnętrzny System Jakości ID Logistics – CID i IFS (International Food Standard). Sprawną
obsługę magazynową zapewnia zespół ponad 300 pracowników.
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie 1,329 mld EUR w 2017 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Oragon we Francji. ID
Logistics ma ok. 300 lokalizacji w 17 krajach, w tym 5,5 mln m2 powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Południowej, Azji i Afryce. Z portfolio klientów reprezentujacych
branże handlu detalicznego, przemysłu, detail picking 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.idlogistics.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 dedykowanej 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 dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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