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Nowe rozwiązania ID Logistics w centrum dystrybucji Super-Pharm
w odpowiedzi na wzrost sprzedaży e-commerce i retail
•
•

Wzrost wolumenów wysyłek w kanale e-commerce i retail w centrum dystrybucji Super – Pharm w
Teresinie
Zespół ID Logistics wdraża nowe rozwiązania i systemy wspierające obsługę magazynową

Katowice, 4 kwietnia 2022 - ID Logistics, partner logistyczny specjalizujący się w zarządzaniu projektami
logistycznymi w ramach kompleksowych łańcuchów dostaw, wzmacnia współpracę z Super-Pharm, siecią
handlową o innowacyjnym koncepcie ”4 w 1”, która łączy w jednym miejscu aptekę, drogerię, perfumerię i
optyka. W odpowiedzi na wzrost zamówień e-commerce i retail, operator wdraża nowe rozwiązania, które
optymalizują i zwiększają wydajność obsługi magazynowej w centrum dystrybucji w Teresinie.
ID Logistics współpracuje z siecią Super-Pharm od 2020 roku. Odpowiada za zarządzanie centrum
dystrybucji w Teresinie k/Sochaczewa o powierzchni 10 tys. mkw. Stąd realizowane są dostawy do 78
sklepów stacjonarnych Super-Pharm w największych polskich miastach oraz zamówienia składane przez
klientów drogerii internetowej www.superpharm.pl.
Od początku współpraca między firmami dynamicznie się rozwija i systematycznie rośnie liczba
obsługiwanych zamówień. Tylko w ciągu dwóch pierwszych miesięcy tego roku (styczeń-luty), wolumen
wysyłek w kanale sprzedażowym sklepów stacjonarnych wzrósł o 56 proc. a e-commerce o 48 proc., w
porównaniu do analogicznego okresu ub.r. Jednym z czynników, który przyczynił się do wzrostu było
rozszerzenie przez Super-Pharm opcji doręczeń przesyłek w kanale e-commerce o dostawy do
paczkomatów i nowe usługi kurierskie.
Szybciej i wydajniej
Aby zapewnić sprawną obsługę rosnącego wolumenu wysyłek, ID Logistics wdrożył nowe rozwiązania
i systemy zwiększające wydajność operacji magazynowych. Należy do nich autorskie rozwiązanie, które
wspiera proces sortowania zamówień do sklepów stacjonarnych i firm kurierskich, dostarczających towary
klientom e-commerce. Opiera się na systemie sygnalizacji świetlnej put-to-light, połączonym z systemami
magazynowymi. Rozwiązanie wykorzystywane jest na stacji sortowania, gdzie za pomocą sortera docierają
skompletowane przesyłki i są rozdzielane na palety lub pojemniki. Pracownik magazynowy, kierując się
określonym kolorem światła, automatycznie i bez konieczności odczytywania etykiet, otrzymuje wskazówkę,
na który z nośników ma położyć przesyłkę.
- Rozwiązanie, opracowane i przygotowane przez nasz zespół, jest przede wszystkim bardzo funkcjonalne.
Przyspiesza proces obsługi magazynowej. O 50 proc. optymalizuje procesy pracy, znacznie upraszcza
i ułatwia pracownikom sortowanie zamówień i wyklucza błędy ludzkie – wylicza Mariusz Pęsiek, dyrektor
magazynu w Teresinie.
Ważną zmianą w obsłudze magazynowej teresińskiego centrum dystrybucji jest wprowadzenie systemu
order for order. Pozwoliło ono na rozszerzenie asortymentu i portfolio produktów dostępnych w internetowej
drogerii Super-Pharm o różnego rodzaju akcesoria czy zabawki dla dzieci. Dzięki temu systemowi towary
te nie muszą być składowane w magazynie. W zależności od konkretnego zamówienia, są na bieżąco
dostarczane przez dostawców i przygotowywane do wysyłki przez pracowników magazynowych.
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Kolejne korzyści wiążą się ze zmianą metody pakowania. Folie bąbelkowe, wykorzystywane do
zabezpieczenia zamówionego towaru przed uszkodzeniem w transporcie, zostały zastąpione papierem
ekologicznym. Do pakowania wykorzystywany jest specjalny podajnik. Zmiana uprościła cały proces i
zwiększyła produktywność pakowania o 10 proc.
Aby zapewnić obsługę dynamicznie rosnącego wolumenu w operacjach e-commerce, ID Logistics
rozszerzył też o 30 proc. powierzchnię składowania na regałach magazynowych.
Uproszczona obsługa i dalszy rozwój
Kluczowe znaczenie dla poprawności przygotowania zamówień, zarówno e-commerce jak i do sklepów
stacjonarnych ma parametryzacja, czyli wymiarowanie i ważenie towarów. Dane o każdym nowym
produkcie, zanim zostanie przyjęty do magazynu, są zapisywane i transferowane do systemu Infolog.
- Nowe urządzenie do parametryzacji, zainstalowane w teresińskim magazynie, pozwala nam na szybkie
zarejestrowanie wagi i wymiarów każdego artykułu, a także takich parametrów jak data ważności, czas
użycia po otwarciu opakowania (PAO) czy grupy towarowej, np. ADR. Dzięki tak dokładnemu opisowi
możemy dopasować procesy operacji i szybciej skompletować paletę z towarami, zgodnie z wymogami –
wyjaśnia Mariusz Pęsiek.
Wysoka jakość zamówień przygotowywanych do sklepów stacjonarnych pozwoliła na wprowadzenie w
teresińskim magazynie systemu dostaw gwarantowanych. To zmniejszyło do 10 proc. kontrolę jakości
zamówień. Wdrożony też został system tzw. inwentaryzacji kroczącej. Pozwala ona na szybsze
przeliczenie asortymentu towarów w magazynie, bez konieczności zatrzymania jego pracy i wstrzymania
realizacji dostaw.
- Dynamika wzrostu wolumenów i obsługi zamówień, zarówno e-commerce jak i retail, utrzymuje się na
bardzo wysokim poziomie i nadal będzie rosnąć. Dlatego już teraz wspólnie z naszym klientem, SuperPharm, przygotowujemy się do wprowadzenia kolejnych rozwiązań i zmian w procesach magazynowych
– zapowiada Mariusz Pęsiek, dyrektor magazynu w Teresinie.

ID Logistics na świecie
ID Logistics, zarządzany przez Erica Hemara, jest międzynarodową grupą specjalizującą się w logistyce kontraktowej,
z przychodami na poziomie 1,91 mld EUR (2,17 mld USD) w 2021 r. ID Logistics zarządza 350 lokalizacjami w 17
krajach, w tym blisko 7 mln mkw. powierzchni magazynowych w Europie, Ameryce, Azji oraz Afryce. Firma zatrudnia
25 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. Rozwijając podejście
społeczne i prośrodowiskowe przez wdrażanie już od momentu powstania w 2001 roku wielu autorskich projektów,
Grupa angażuje się w ambitne działania na rzecz CSR. Akcje ID Logistics są notowane na rynku regulowanym
Euronext w Paryżu, Compartment A (ISIN Code: FR0010929125, Ticker: IDL). Więcej informacji na: www.idlogistics.com
ID Logistics Polska S.A.
ID Logistics Polska S.A., zarządzany przez Yanna Belgy, jest częścią międzynarodowej Grupy ID Logistics i wiodącym
operatorem w dedykowanej logistyce kontraktowej dla branży retail (spożywczy i specjalistyczne sieci handlowe),
FMCG, e-commerce, kosmetycznej, odzieżowej i dóbr luksusowych. Zapewnia pełne wsparcie w efektywnym
zarządzaniu w ramach łańcucha dostaw. W Polsce ID Logistics obsługuje klientów w 15 centrach logistycznych o
łącznej powierzchni magazynowej 600 tys. mkw., posiada też 3 oddziały transportowe. Obecnie zatrudnia ok. 5 tys.
osób. Siedziba główna mieści się w Katowicach. ID Logistics Polska, w oparciu o cele globalnej strategii CSR Grupy,
kieruje się zasadami odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju. Więcej informacji na: www.id-logistics.com/pl.
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