F L A S H I N F O R M AT I V O I N O V A Ç Ã O
ID Logistics : Inovação como DNA
O concurso dos reis da inovação: 117 projetos no mundo/ 13 países participantes
/ 10 finalistas e 3 projetos innovadores no pódio.

Concurso Reis da Inovação: E os vencedores são…
No ámbito do programa
Innovation Booster 2020,
lançado há 2 anos, o
concurso dos reis da
inovação anunciou os 10
vencedores da Iberia entre
todos os projetos inovadores
criados nos centros do
Grupo. Para a grande final
internacional,
700 gerentes puderam
participar na escolha da
melhor invação!

Encontramos no pódio da
competição dos reis da
inovação:

Polônia
Benelux
Iberia

1/ O projeto « ID Smart »
(Polônia)
2/ O projeto « Pick Trolley
2.0 » (Benelux)
3/ O projeto « Smart
Glasses » (Iberia)
À frente do projeto
« Sécuritab » por muito
pouco (França)

Polônia : ID Smart
O carrinho usado para a coleta múltipla de pedidos está equipado com um sistema de putto-light e uma câmera que captura o processo de coleta de pedidos em tempo real. Piotr
Krason (Diretor do centro) afirma: “Criamos um sistema completo composto por soluções de
materiais e software innovador que nos permite melhorar o proceso de preparação de
pedidos e aumentar assim a eficiência e a qualidade."

Benelux : Pick Trolley 2.0
Um dispositivo, em um carrinho, que combina um sistema de pick-to-graphic que
mostra a imagem da unidade a ser coletada e um dispositivo put-to-light a indicar o
local de coleta. Dirk-Jan de Wild (Engenheiro de Métodos) destaca: “Graças a toda a
equipa, este carrinho de preparação foi projetado e implementado antes da alta
temporada. Os volumes foram tratados sem demora e com menos erros. »

Iberia : Smart Glasses
Dispositivo de coleta de realidade aumentada: as Smart Glasses permitem que
os processos de ventilação e coleta sejam realizados de maneira mais intuitiva.
Mercedes Esparrago (Diretora do projeto) observa que: “A ferramenta pode ser
implementada em todos os centros que envolvem processos de ventilação.
Simplificará o treinamento da equipa e melhorará a qualidade e a
produtividade.”
Parabéns a todos os colaboradores que propuseram projetos innovadores no site.
Obrigado a todos pela participação no concurso internacional, e parabéns aos 3 vencedores pelas
inovações!

Conectar em https://innovation.id-logistics.com para saber mais sobre inovação.
Para mais informação, não hesite em contatar com Benoit Boiron – Chefe de Inovação IDL
bboiron@id-logistics.com

