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Technologie i ergonomia pracy - ID Logistics zarządza nowym centrum
logistycznym e-commerce ManoMano

ManoMano, europejski lider rynku e-commerce w branży DIY oraz home & garden, na okres
3 lat powierzył ID Logistics zarządzanie nowym centrum logistycznym we francuskim Châtres
(77). W uruchomionym 4 miesiące temu magazynie zastosowano różne ciekawe rozwiązania
z obszaru innowacji i ergonomii pracy.
Katowice, 22 października 2021 – ManoMano, po uruchomieniu pierwszego centrum
logistycznego i w odpowiedzi na dynamiczny rozwój swojej działalności, podjął decyzję o
otwarciu i outsourcingu kolejnego magazynu we Francji. O wyborze ID Logistics, specjalisty w
zakresie dedykowanych rozwiązań logistyki kontraktowej, zadecydowała umiejętność obsługi
procesów magazynowych i e-commerce dla produktów DIY oraz szybkość wdrażania
innowacyjnych rozwiązań.
TECHNOLOGIE ZWIĘKSZAJĄ NIEZAWODNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

W swoich projektach ID Logistics stawia na wykorzystywanie innowacji technologicznych,
które mają zapewnić produktywność, niezawodność i bezpieczeństwo operacji
magazynowych. Wśród przykładów rozwiązań wdrożonych przez operatora w nowym
centrum logistycznym ManoMano wymienić można:
- system informacyjny, zarządzany przez zespół ID Logistics za pomocą WMS InfoLog.
Platforma komputerowa optymalizuje wszystkie operacje przeprowadzane w magazynie.
- „Pick to Graphic”, gwarantujący niezawodność przygotowania zamówień, a zarazem
zwiększający produktywność i wydajność procesów magazynowych.
- Zarządzanie wydajnością. System opiera się na niestandardowym podejściu w codziennym
zarządzaniu zespołami, z ukierunkowaniem na rozwiązywanie problemów i satysfakcję
pracowników, przy jednoczesnym wyznaczeniu obszarów do poprawy i rozwiązań, które
należy wdrożyć.
INNOWACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA

ID Logistics, dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy, szczególną wagę
przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa. W centrum logistycznym ManoMano operator
wdrożył takie rozwiązania jak:
- Ergonomiczne stanowiska pracy, na dostosowanej wysokości, wyposażone w moduł „Put to
Light”. Wykorzystana technologia skraca czas przygotowania przesyłek przez operatorów i
umożliwia centralizację przygotowywania kilku zamówień z tej samej strefy, w oparciu o
wysyłane sygnały świetlne. Ich zastosowanie pozwala na szybkie i automatycznie wskazanie
miejsc i ilości towarów, które należy pobrać.
- Wózki widłowe z wysuwanymi masztami, wyposażone w lasery celownicze, zwiększające
bezpieczeństwo pracy. Laser, wskazując środkową części palety, umożliwia prawidłowe
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ustawienie wideł. Jednocześnie, dzięki naprowadzeniu operatora, zapobiega uderzeniom o
półki.
- Zainstalowanie tzw. „Niebieskich świateł” na każdym wózku widłowym zapobiega kolizjom.
ID LOGISTICS WSPIERA ROZWÓJ E-MERCHANT

Centrum logistyczne w Châtres rozpoczęło działalność w połowie września 2021 r. w zakresie
przyjęć towaru, magazynowania oraz wysyłki zamówień do 37 tys. miejsc dostawy. Od marca
2022 r. ich liczba wzrośnie do 49 tys., a we wrześniu magazyn ma osiągnąć szczyt aktywności,
obsługując zamówienia do 109 tys. miejsc.
Obecnie zespół odpowiadający za obsługę magazynową liczy 91 osób, w 2022 r. zwiększy się
do 110, a rok później w Châtres pracować ma blisko 210 pracowników. Obecnie ID Logistics
wdraża plan szkoleń w zakresie m.in. dobrych praktyk biznesowych dla e-commerce i DIY.
CENTRUM LOGISTYCZNE KOŁO PARYŻA W LICZBACH

Centrum logistyczne w Châtres, blisko 50 km od Paryża, o powierzchni 36 tys. mkw. jest
przystosowane do obsługi dynamicznie rozwijającego się biznesu ManoMano i jego oferty
ManoFulfillment. W magazynie składowane są 4 rodzaje asortymentu (od niewielkich
produktów po ponadgabaryty). Wąskie korytarze zwiększają powierzchnię składowania
i umożliwiają integrację dużej liczby referencji. Centrum logistyczne może być rozbudowane
o blisko 18 tys. mkw.
Rocznie w Châtres obsługiwanych będzie 14 tys. samochodów ciężarowych i kontenerów,
rozładowywanych 137 tys. palet i odbieranych 549 tys. małych przesyłek. W części
spedycyjnej, magazyn umożliwi załadunek ok. 9 tys. ciężarówek i 196 tys. palet.
***
ID Logistics na świecie
ID Logistics jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej, z przychodami na
poziomie ponad 1,642 mld EUR w 2020 roku. Siedziba główna firmy mieści się w Orgon we Francji. ID
Logistics ma ponad 340 lokalizacji w 17 krajach, w tym 6 mln mkw. powierzchni magazynowych
obsługiwanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia 21,5 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 S.A.
ID Logistics Polska S.A. jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym operatorem
w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe),
odzieżowej, kosmetycznej, dóbr luksusowych, FMCG i e-commerce. Zapewnia klientom pełne wsparcie
w efektywnym zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. ID Logistics Polska S.A. obsługuje w Polsce
klientów w 15 centrach logistycznych o łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też
3 oddziały transportowe. Obecnie firma zatrudnia ok. 5 tys. osób. Siedziba główna mieści się
w Katowicach. Dyrektorem Generalnym ID Logistics Polska S.A. jest Yann Belgy. Więcej informacji na:
www.id-logistics.com/pl.
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ID LOGISTICS POLSKA
info_pl@id-logistics.com
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