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„King of Innovation” – międzynarodowy sukces polskiego oddziału ID Logistics
Katowice, 31 sierpnia 2020 – Grupa ID Logistics, wiodący dostawca usług logistycznych
specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, ogłosiła wyniki konkursu „Kings of
Innovation” na najbardziej innowacyjny projekt wspierający zarządzanie magazynami.
Pierwsze miejsce na podium i tytuł „King of Innovation” zdobył ID Logistics Polska.
Opracowane przez polski zespół autorskie rozwiązanie ID SMART okazało się najlepsze wśród
117 projektów, które do konkursu zgłosiło 13 oddziałów Grupy ID Logistics z całego świata.
Pierwsza edycja konkursu „Kings of Innovation” została zorganizowana w ramach
wewnętrznego programu Grupy ID Logistics - Booster 2020. W głosowaniu, przeprowadzonym
za pomocą dedykowanej platformy internetowej, wzięło udział ponad 700 menedżerów firmy.
Największą ilość głosów zdobył projekt ID SMART polskiego oddziału ID Logistics, drugie
miejsce zajął zespół z Beneluksu za „Pick Trolley 2.0” a trzecie ID Logistics Iberia za „Smart
Glasses”.
„Jesteśmy bardzo dumni ze zwycięstwa i tytułu „King of Innovation”. ID SMART jest naszym
autorskim pomysłem i pierwszym tego typu rozwiązaniem na polskim rynku. Projekt zdobył
już nagrodę główną w konkursie „Produkt Innowacyjny dla Logistyki, Transportu, Produkcji
2019”, teraz jego innowacyjność została doceniona przez wymagające grono menedżerów i
ekspertów Grupy ID Logistics, specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach. To duże
wyróżnienie i sukces, a zarazem motywacja dla naszego zespołu” podkreśla Piotr Krasoń,
project manager, ID Logistics Polska.
Celem konkursu jest promowanie wśród pracowników Grupy ID Logistics innowacyjnego
podejścia przy realizacji projektów z obszaru logistyki kontraktowej oraz poszukiwanie
narzędzi i nowych rozwiązań, które podniosą jakość, ergonomię i bezpieczeństwo pracy. Dzięki
zaangażowaniu wszystkich oddziałów, ma też ułatwić wymianę dobrych praktyk. Konkurs
składał się z kilku etapów. Pierwszym z nich były eliminacje lokalne. W Polsce pracownicy
zgłosili łącznie 31 projektów, z których do międzynarodowego konkursu został wybrany ID
SMART.
I miejsce - ID SMART, ID Logistics Polska
Zwycięski projekt, ID SMART, to zintegrowany system monitoringu procesów magazynowych,
opracowany przy współpracy z partnerem biznesowym DCLOG. Wspiera zarządzanie, zwiększa
produktywność i wydajność oraz zapewnia pełną kontrolę procesów operacyjnych,
związanych z kompletowaniem zamówień (multikompletacji), przygotowaniem towarów do
dystrybucji z magazynu do sklepów i obsługą reklamacji. Tworzą go trzy moduły,
wykorzystujące urządzenia zamontowane na wózku widłowym, w tym system put-to-light i
kamery wysokiej rozdzielczości rejestrujące proces przygotowania zamówienia. Integralną
część stanowi dedykowane oprogramowanie, połączone z systemem zarządzania magazynem
WMS, gwarantujące pełną wymianę danych on-line. Obecnie ID SMART, zamontowany na 90
wózkach widłowych, stosowany jest w 5 magazynach ID Logistics w Polsce, planowane są już
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kolejne wdrożenia. Za opracowanie jego koncepcji i realizację odpowiadał zespół kierowany
przez Piotra Krasonia z działu project management oraz Piotra Chojnackiego, dyrektora
magazynu ID Logistics.
II miejsce – „Pick Trolley 2.0”, ID Logistics Benelux
Projekt „Pick Trolley 2.0” ma wspierać proces kompletacji zamówień pojedynczych sztuk
artykułów. Opiera się na wykorzystaniu specjalnego wózka wyposażonego w monitor, na
którym umieszczane są pojemniki wykorzystywane do kompletacji produktów. Zastosowanie
systemów pick-to-graphic i put-to-light pozwala na przekazywanie pracownikowi
magazynowemu szczegółowych informacji, niezbędnych do przygotowania zamówienia. Są to
takie dane jak m.in. wygląd produktów, ilość sztuk, miejsce na regale oraz wybór pojemnika,
umieszczonego na wózku, do którego mają być włożone.
III miejsce - „Smart Glasses”, ID Logistics Iberia
Projekt „Smart Glasses” (Inteligentne Okulary) opiera się na wykorzystaniu technologii
rzeczywistości rozszerzonej. Dzięki temu, zamiast klasycznych terminali do preparacji i
komunikatów głosowych, pracownicy magazynowych mogą wykorzystać inteligentne okulary.
Nakładają one na obraz otoczenia informacje niezbędne do przygotowania zamówienia, m.in.
ilość towaru i miejsce na regale. To bardzo innowacyjne rozwiązanie wymaga dalszych badań
nad technologią i jej wykorzystaniem w warunkach logistyki magazynowej.
Innowacje wpisane w DNA Grupy ID Logistics
Innowacyjność wpisana jest w DNA i strategię rozwoju Grupy ID Logistics już od początku jej
działalności. Operator stawia na przygotowanie nowatorskich i autorskich rozwiązań, które
wspierają efektywność i wydajność procesów magazynowych. Za koordynację projektów
opartych na wykorzystaniu nowoczesnych technologii odpowiada dedykowany Dział ds.
Innowacji, tworzony przez menedżerów z działów operacyjnych, IT i rozwoju. Grupa ID
Logistics jako pierwsza firma logistyczna we Francji, otworzyła Innovation Campus. Aby ułatwić
wymianę informacji, operator uruchomił także wewnętrzny portal dedykowany
innowacyjności. Tu pracownicy firmy mogą znaleźć informacje o prowadzonych projektach,
także tych, które są jeszcze w fazie badań lub opracowania koncepcji.
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie 1,534 mld EUR w 2019 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID Logistics
ma ponad 300 lokalizacji w 18 krajach, w tym 5,7 mln mkw. powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21 tys.
pracowników. Z portfolio klientów reprezentujacych branże handlu detalicznego, przemysłu, detail
picking, healthcare 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, Ticker:
IDL). 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 wiodącym operatorem w
dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (tradycyjne i specjalistyczne sieci handlowe),
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odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie
w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics obsługuje klientów w 11 centrach
logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej ok. 330 tys. mkw., posiada też 2 oddziały
transportowe. Obecnie firma zatrudnia 2 500 osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach.
Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska jest Yann Belgy. Więcej informacji na: www.idlogistics.com/pl.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:
ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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