
In
n

o
w

a
cj

e

Patronat honorowy nad konkursem spra-
wował Rektor Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie oraz Minister Gospodarki. 
Galę prowadził podobnie jak rok temu To-
masz Kammel.
W konkursie uczestniczyło 41 firm, które 
nadesłały 42 innowacyjne pomysły dla 
logistyki. Najwięcej pomysłów dotyczyło 
technologii informatycznych, intralogisty-
ki i transportu, ale pojawiły się zupełnie 
dotychczas nie znane i nie dostrzegane 
obszary innowacyjności, jak choćby z za-
kresu bezpieczeństwa łańcucha dostaw, 
czy ubezpieczeń.
Nadesłane w konkursie innowacyjne pro-
dukty i usługi oceniała siedmioosobowa 
Kapituła Konkursu w następującym składzie: 

dr Aleksandra Laskowska-Rutkowska – eks-
pert ds. logistyki, Jolanta Kozan-Hnatyszyn 
– menedżer ds. zakupów w Solaris Bus & 
Coach, prof. dr hab. Maciej Szymczak – Ka-
tedra Logistyki Międzynarodowej Uniwer-
sytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Andrzej 
Zybert – niezależny konsultant ds. logistyki, 
Peter Duwel – menedżer logistyki z Reckitt 
Benckiser Polska, Aleksander Domaradzki 
– partner w firmie Doradztwo Gospodarcze 
i Logistyczne, Alicja Kostecka, zastępca re-
daktora naczelnego Eurologistics, przewod-
nicząca Kapituły.
Stopień innowacyjności poszczególnych 
pomysłów był bardzo różny i Kapituła mia-
ła nie lada problem, aby obiektywnie oce-
nić zgłoszone produkty i usługi. Dlatego 

przy ocenie posłużono się obiektywnymi 
kryteriami punktowymi z zakresu nowa-
torstwa, użyteczności, dostępności, eko-
nomiczności, bezpieczeństwa i ekologii, 
które pozwoliły wyłonić zwycięzców.
Niektóre firmy nie przyłożyły się zbytnio 
do tego, aby dobrze przygotować swój po-
mysł do konkursu i stąd, mimo że produkt był 
wysoce innowacyjny – nie uzyskał wysokiej 
punktacji ogólnej. Podobnie jak to ma miej-
sce w przypadku projektów unijnych, kiedy 
to dobry pomysł przepada, bo nie spełnia 
wymaganych kryteriów oceny formalnej jeśli 
nie spełnia wymogów merytorycznych.
Kapituła konkursu przyznała pięć wyróż-
nień i trzy równorzędne nagrody główne.

❚❚ Alicja❚Kostecka

Produkt 
Innowacyjny 
dla Logistyki 2010

Przy błysku jupiterów i fleszy podczas Gali Logistyki i Transportu, gromadzącej 500 przedstawicieli top management 
z branży TSL, wręczono nagrody firmom, które zgłosiły swoje produkty i usługi w VI edycji konkursu Produkt Innowa-
cyjny dla Logistyki 2010. 

with flesh and jupiters during 
Logistics and Transport Gala 
gathered 500 representatives of 
logistics top management where 
presented awards for companies 
which applied their products in a 
competition of Innovative Product for 
Logistics 2010. The competition was 
under the auspices of Rectory of the 
Warsaw School of Economy and the 
Minister of Economy in Poland. 

Nagrody główne 
produkt/usługa firma

Oprogramowanie X.Mag do wizualizacji  
i optymalizacji magazynów ELSE 

Oprogramowaniu SkayLogic do zarządzania 
transportem Benson Consultants

VendiShelf – kaseta dystrybutora towarów  
w regale automatycznym Lean-Lift Innowacyjne Systemy Logistyczne 

Wyróżnione produkty
Platforma smart@supply 

Zestaw transportowy STILL 

Bezpieczna Polisa OCPD spółki 
„ETA”Europa Transport Assekuranz 

Agregat chłodniczy Vector 1550 firmy 
Carrier Transicold Polska 

System Bezpieczeństwa dla Łańcucha 
Dostaw firmy Security Plus 
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Lp. Firma Produkt/Usługa Kategoria
1. Asseco Business Solutions Asseco Safo WMS IT
2. Benson Consultants SkyLogic IT
3. Carrier Transicold Polska Agregat chłodniczy Transport
4. Comarch SA DMS Infostore IT
5. Consafe Logistics Control Transport Transport 
6. DS Smith Polska Paleta tekturowa Logistyka
7. DKV Euro Service Polska DKV-eReporting Transport
8. ELSE ELSE XMag IT
9. ETA Bezpieczna polisa OCPD Transport
10. Hellmann Worldwide Polska Mapa FTL IT
11. Anixandra System RFID HyperX 2.4GHz Logistyka
12. WSL Wirtualne laboratoria IT
13. Intermec Technologies Komputer mobilny CK3 IT
14. Invent Software Virtual Telemetric System IT
15. Kaufland Polska Automatyczny magazyn wysokiego składowania Intralogistyka
16. Koncept-L Cipher Lab 9600 IT
17. Laboratoria Natury Vasted outsourcing strategie
18. LOXX Linie drobnicowe do Syberii Transport
19. Jones Lang LaSalle Portal www.magazyny.pl IT
20. Motorola Polska Motorola MC65 IT
21. Oltis Group IT do obsługi kontenerów Konti IT
22. Ortec CEE System do planowania transportu IT
23. PPHU Moritz Portal www.baza-wiedzy.edu.pl IT
24. QS Spółka Flanger IT

25. Qualcomm
1.Platform 200 – MCP200
2.Remote Tacho Downland Service

IT

26. Security Plus System zarządzania bezpieczeństwem Logistyka
27. Shell Polska FuelSave Partner Zarządzanie flotą
28. Smart Supply Internetowa platforma B2B IT
29. Solet Sbi Logistyka IT
30. STILL Polska Zestaw transportowy Intralogistyka
31. TomTom ecoPlus i komputery pokładowe IT
32. Transporeon Dynamiczne kontrakty IT
33. Wandalex Automatyczne systemy magazynowania Viastore Intralogistyka
34. ZIBI Mobilny terminal Casio DTX-30R-50C IT
35. Logifact - Systems System utrzymania spójności stanów IT
36. Cargos System System wspomagania zarzadzaniem firmą IT
37. Toyota Material Handling System aktywnej stabilności Toyota SAS Intralogistyka

38. Transics International
Pakiet rozwiązań telematycznych do zarządzania flotą (TX-SMART, TX-MA-
GELLAN+, TX-ECO MONITOR, TX-SOCIAL, TX-NAVIGATION)

Zarządzanie flotą

39. Elokon Logistics Audyt BHP Logistyka
40. ISL VendiShelf – kaseta dystrybutora towarów Intralogistyka
41. Mantis Polska Koncepcja atrybutów elastyczności WMS/LVS Intralogistyka

Produkty i usługi zgłoszone w konkursie

nagrody główne
Produkt/usługa Firma

Oprogramowanie X.Mag do wizualizacji 
i optymalizacji magazynów ELSE Spółka Jawna

Oprogramowaniu SkayLogic 
do zarządzania transportem Benson Consultants Sp. z o.o.

VendiShelf - kaseta dystrybutora 
towarów w regale automatycznym  
Lean-Lift

Innowacyjne Systemy Logistyczne 
Sp. z o.o.

wyróżnione produkty
Platforma smart@supply

Zestaw transportowy STILL

Bezpieczna Polisa OCPD spółki „ETA” Europa Transport Assekuranz

Agregat chłodniczy Vector 1550 firmy Carrier Transicold Polska

System Bezpieczeństwa dla Łańcucha Dostaw firmy Security Plus

Michał czerwiec
dyrektor ds. analiz 
i projektów else  
spółka jawna

Mam❚ świadomość,❚
jak❚ duża❚ jest❚ kon-
kurencja❚ na❚rynku❚

systemów❚ informatycznych❚ do❚zarzą-
dzania,❚ dlatego❚ nagroda❚ ta❚jest❚ świa-
dectwem❚z❚jednej❚strony❚ciężkiej❚pracy❚
naszych❚ projektantów,❚ a❚drugiej❚ po-
twierdza❚fakt,❚że❚ELSE❚jest❚od❚wielu❚lat❚
innowacyjnym❚i❚skutecznym❚partnerem❚
dla❚logistyki.

stanisław 
Żurawski
prezes zarządu Benson 
consultants sp. z o.o.

Ta❚nagroda❚ jest❚ dla❚
nas❚ świętem❚ i❚uko-
ronowaniem❚ pracy❚

programistów,❚ którzy❚ każdego❚ dnia❚
ścigają❚ się❚ z❚nowoczesnymi❚ rozwią-
zaniami❚ technologii❚ informatycznych.❚
Oznacza❚ też❚ wyzwanie❚ na❚przyszłość.❚
Od❚jutra❚ będziemy❚ mieć❚ więcej❚ mo-
tywacji❚ do❚tego,❚ aby❚ zrealizować❚ na-
szą❚ ideę❚ fix,❚ która❚ zmierza❚ nie❚ tylko❚
w❚kierunku❚ poprawy❚ funkcjonalności❚
programów❚dla❚logistyki,❚ale❚wykracza❚
znacznie❚ dalej.❚ Chcielibyśmy❚ do❚na-
szych❚ systemów❚wprowadzić❚ sztuczną❚
inteligencję,❚która❚pozwoli❚zrewolucjo-
nizować❚obsługę❚procesów❚w❚łańcuchu❚
dostaw.

Marcin kozłowski
dyrektor regionalny 
innowacyjne systeMy 
logistyczne sp. z o.o.

Dziękuję❚ Kapitule,❚ że❚
doceniła❚ starania❚ i❚na-
grodziła❚ nasz❚ produkt❚
VendiShelf❚ autorstwa❚

młodych❚ projektantów❚ z❚Krakowa.❚ Pragnę❚
podkreślić,❚ że❚nasza❚ firma❚ już❚po❚raz❚drugi❚
zdobywa❚ laury❚ w❚konkursie❚ Produkt❚ Inno-
wacyjny❚dla❚Logistki.

Patronat
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Moduł xMAG umożliwia trójwymiarową 
wizualizację magazynu i połączenie go 
z działającym w przedsiębiorstwie syste-
mem WMS. Dzięki temu xMAG stwarza 
możliwość kontroli pracy magazynów przez 
logistyków bez konieczności ich fizycznej 
wizytacji, co jest szczególnie przydatne 
przy rozproszonej strukturze magazynów 
przedsiębiorstwa. Zdarzenia, jakie zachodzą 
w magazynie, a są rejestrowane w systemie 
WMS, pokazywane są użytkownikowi modu-
łu w formie wizualizacji 3D. Dla przykładu, 
proces kompletacji realizowany w magazy-
nie z systemem WMS, generuje ruch wir-
tualnego magazyniera między miejscami 
poboru towarów. xMAG przede wszystkim 
jednak przedstawia nowatorskie podejście 
do optymalizacji procesów magazynowych, 
gdyż został wyposażony w szereg przydat-
nych funkcjonalności.

KonTroLa I PLanowanIe
System umożliwia obserwację kompletu-
jących magazynierów, wózków widłowych 
rozmieszczających towary, śledzenie pro-
cesu przyjęcia towarów do magazynu 
i rozładunku samochodów, czy też pro-
cesu załadunku samochodów. Animowani 
magazynierzy odzwierciedlają zdarzenia, 
jakie są realizowane w rzeczywistym ma-
gazynie dzięki ich rejestracji w systemie 

WMS. – Rozwiązanie zwraca uwagę trój-
wymiarową wizualizacją, jednak najwięk-
sze korzyści przedsiębiorstwom przyno-
szą dostępne w nim rozbudowane analizy 
i funkcje optymalizujące – mówi Michał 
Czerwiec, Dyrektor ds. Analiz i Projektów 
w gdańskiej firmie ELSE.
ELSE. xMAG daje możliwość projektowania 
zmian w układzie regałów wysokiego skła-
dowania w magazynie i badania wpływu 
tych zmian na procesy magazynowe bez ko-
nieczności ich fizycznej przebudowy . – Roz-
wiązanie pozwala planować zmiany w roz-
lokowaniu regałów wysokiego składowania 
w magazynie i sprawdzać, czy przyniosą one 
korzyści, jeszcze zanim zleci się ich fizyczne 
wykonanie w magazynie – tłumaczy Rafał 
Dobrzyński, Regionalny Dyrektor Logistyki 
w firmie Rabat Pomorze.

oPTymaLIzujące anaLIzy
System wyposażono w tzw. „algorytm roz-
lokowania” analizujący rozłożenie towarów 
w magazynie pod kątem dystansów poko-
nywanych przez magazynierów i związanych 
z tym kosztów. Funkcjonalność ta podpo-
wiada rozlokowanie towarów w gniazdach, 
biorąc pod uwagę cechy towarów, nośność 
regałów, co z kolei umożliwia skracanie 
ścieżki kompletacji towarów i poprawienie 
procesu uzupełnień gniazd kompletacyjnych.
Ponadto użytkownik może skorzystać z opcji 
„traffic”, tj. analizy natężenia ruchu w kana-

łach przepływu towarów w magazynie, dzię-
ki czemu możliwe staje się zaplanowanie 
i wprowadzenie zmian w rozmieszczeniu to-
warów w celu poprawy czasu wykonywania 
operacji magazynowych.
Rozwiązanie xMAG pozwala również prze-
prowadzać analizy stopnia wykorzystania 
powierzchni i gniazd magazynowych we-
dług podziału na sektory magazynu, rodzaje 
gniazd (kompletacyjne, zapasy, składowanie 
blokowe) wraz z graficznym pokazaniem 
skali zjawiska na wykresach i wizualizacji 
magazynu. Narzędzie pokazuje także sta-
tus gniazd (np. zablokowane ze względu 
na uszkodzenie regału).
Dzięki analizie wykorzystania poszczegól-
nych gniazd magazynowych w zadanym 
czasie i według podanych parametrów  sys-
tem pozwala określić, które gniazda są naj-
częściej wykorzystywane, przez co szybko 
można wprowadzić zmiany optymalizujące. 
Dodatkowo system generuje prognozy wraz 
ze wskazaniem gniazd, w których zabrak-
nie towarów podczas najbliższych procesów 
kompletacji. Zamówienia analizowane są 

eLSe.xMAG
moduł wirtualizacji i optymalizacji magazynów eLSe. xmaG wykorzystuje 
technologię 3D  do pokazania procesów magazynowych w oparciu o zda-
rzenia rejestrowane przez warehouse management System. 

a module eLSe.xMag of 
virtualization and optimization of 
warehouse uses 3D technology and 
shows warehouse processes based 
on registered activities by Warehouse 
Management System.

Analiza i optymalizacja z wykorzystaniem technologii 3D

Korzyści stosowania 
oprogramowania ELSE.xMAG 

 ❚ Optymalizacja wykorzystania cza-
su pracy magazynierów

 ❚ wykrywanie wąskich gardeł dzięki 
czemu możliwa staje się poprawa 
przepustowości magazynu

 ❚ szybki dostęp do informacji o po-
łożeniu wybranych towarów w ma-
gazynie

 ❚ możliwość bardzo szybkiej reakcji 
na gwałtowną zmianę w rotacji 
poszczególnych towarów (uspraw-
niona kompletacja)

 ❚ ciągła optymalizacja rozlokowania 
towarów w magazynie, przynoszą-
ca wymierne oszczędności

 ❚ możliwość projektowania zmian 
w ułożeniu i konfiguracji regałów 
magazynowych i badanie ich wpły-
wu na realizowane procesy maga-
zynowe

 ❚ kontrola raportowa prac w maga-
zynie, ilości zrealizowanych zleceń 
i ich pozycji asortymentowych, 
czasu realizacji itd. 

w konkursie

„Produkt Innowacyjny dla logIstykI 2010”

firma

ElsE sP. j.  
MIkIElEwIcz, PolańskI, 

zajączkowskI 
za produkt

ElsE.XMag  
Moduł wIrtualIzacjI 

I oPtyMalIzacjI Magazynów
Warszawa, 3 grudnia 2010 r.
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pod kątem ilości towarów i miejsc, z któ-
rych będą pobierane, następnie informa-
cje te konfrontowane są w systemie WMS 
ze stanem towarów w poszczególnych 
gniazdach. Wizualizacja miejsc pozwala 
sprawnie zaplanować działania magazy-
nierów z sekcji operacji przesunięć między 
gniazdami w magazynie, aby magazynierzy 
kompletujący zawsze mieli wystarczają-
cą ilość towarów w gniazdach kompleta-
cyjnych. – Dodatkowo jest to narzędzie 
do prognozowania ilości i wielkości jed-
nostek ładunkowych towarów, które będą 
przygotowywane do wysyłki, co pozwa-
la na optymalne wykorzystanie zasobów 
transportowych przedsiębiorstwa. Z kolei 
wskazanie miejsc magazynowych, gdzie 
może zabraknąć towarów podczas pro-
cesów konfekcjonowania, pozwala z wy-
przedzeniem zaplanować działania za-
pobiegawcze – dodaje Andrzej Zieliński, 
Manager CD Krosno – Grupa Eurocash.

meToDa na wąSKIe GarDła
Prognoza natężenia ruchu jest funkcją, 
która pokazuje, w jakich miejscach w ma-
gazynie w najbliższym czasie nastąpi 
nagromadzenie prac, co z kolei pozwala 
logistykom zaplanować procesy komple-
tacji tak, aby nie dochodziło do groźnych 
dla magazynu zatorów i problemów z tym 
związanych. Dostępne są również funkcje 
statystyczne, takie jak np.: łączny poko-
nany dystans przez magazynierów, ilość 
skompletowanych pozycji, ilość przyję-
tych do magazynu palet, ilość zrealizowa-
nych zleceń przesunięć między gniazdami 
i średnie czasy realizacji tych procesów.
Narzędzie „znajdź” daje możliwość poka-
zania wszystkich miejsc magazynowych, 
gdzie znajdują się wskazane przez użyt-
kownika towary. Informacja ta pokazywa-
na jest również z dokładnością do partii 
towaru. – Rozwiązanie pozwala również 
na identyfikację i ocenę zmian w charak-

terystyce sprzedaży i adekwatną reorga-
nizację pracy i przepływów w magazynie. 
Dzięki temu przedsiębiorstwo zyskuje 
wówczas podwójnie, obniżając koszty oraz 
poprawiając efektywność prac w oparciu 
o wybór optymalnych miejsc składowa-
nia dla poszczególnych dóbr – podkreślił 
Prof. zw. dr hab. Mirosław Chaberek, kie-
rownik Katedry Logistyki na Wydziale Eko-
nomicznym Uniwersytetu Gdańskiego.
Skrócenie ścieżek pokonywanych przez ma-
gazynierów skutkuje mniejszym zużyciem 
wózków i energii zużytej do ich napędzania, 
co pozytywnie wpływa na środowisko natu-
ralne. Dodatkowym walorem ekologicznym 
jest wirtualny charakter projektów, które za-
stępują wersje papierowe. Równie ważnym 
aspektem ekologicznym ELSE.xMAG jest 
usprawnienie kontroli terminów ważności 
towarów, unikanie marnotrawstwa i w kon-
sekwencji nadmiernej utylizacji.

❚❚ Opracował❚Przemysław❚Ozga

Na rynku istnieje wiele systemów wspiera-
jących zarządzanie transportem. Skupiają 
się one głównie na obsłudze floty. System 
SkyLogic optymalizuje trasy pojazdów i au-
tomatyzuje większość zadań dyspozytora, 
zwiększając przez to jakość podejmowa-
nych decyzji. Firma Benson Cosnultants 

zastosowała w nim rozwiązanie klasy Capa-
citated Vehicle Routing Problem With Time 
Windows (CVRPTW) rozszerzone o dodat-
kowe wymagania stawiane pojazdom oraz 
o optymalizację obszarową. Program umoż-
liwia wprowadzenie danych do optymaliza-
tora z uwzględnieniem wiedzy eksperckiej 
dyspozytora transportu. – System SkyLogic 
można sklasyfikować jako Inteligentny Sys-
tem Transportowy, ponieważ zastosowano 
w nim szeroki zbiór różnorodnych techno-
logii – twierdzi prof. Kazimierz Waćkowski 
z Instytutu Organizacji Systemów Produk-
cyjnych Politechniki Warszawskiej, takich 
jak nowoczesna technologia informatyczna 
(NetFramework, Visual C, WCF, MS SQL 
Server, Silverlight), techniki optymalizacji 
łańcucha dostaw, możliwość podłączenia 
do systemów pomiarowych (GPS) i wizuali-
zacyjnych (mapy cyfrowe).
SkyLogic to nowe procedury funkcjonowania, 
nowe metody rozdziału pracy i podejmowa-
nia decyzji przez pracowników oraz zmniej-
szenie wpływu absencji pracowników na re-
alizację zadań transportowych.

jaKość I efeKTywność
Kolejną cechą systemu jest innowacyjność 
procesowa czyli wprowadzenie do praktyki 
w przedsiębiorstwie znacząco ulepszonych 
metod realizacji łańcucha, co przekłada się 
na poziom świadczonych usług oraz lepsze 
wykorzystanie posiadanych zasobów. Dzięki 
zastosowaniu systemu SkyLogic użytkownicy 
mogą w krótszym czasie zaplanować więk-
szą liczbę tras.

SkyLogic 
Inteligentny System Transportowy SkyLogic firmy Benson consultants 
dzięki ulepszeniu metod realizacji procesów w łańcuchu dostaw wpływa 
na poziom jakości oferowanych usług oraz na wzrost efektywności przed-
siębiorstwa. 

Racjonalizacja zarządzania transportem 

Warszawa, 3 grudnia 2010 r.

w konkursie

„Produkt Innowacyjny dla logIstykI 2010”

firma

BEnson consultants  
sP. z o.o.  

za produkt

skylogIc 
IntElIgEntny systEM  

zarządzanIa transPortEM 

Intelligent System of Transport 
SkyLogic of Benson conlultants 
thanks improved methods of 
realization processes in supply chain 
influences on a quality of offer 
services and on rice of company 
effectiveness. 

Pożytki z wdrożenia SkyLogic
 ❚ posiadanie kompletnych danych licz-

bowych o kosztach generowanych 
przez poszczególnych przewoźników, 
samochody, klientów, itp.

 ❚ mniejsze zapotrzebowanie na zaso-
by oraz mniejsze koszty eksploatacji 
(części, paliwa)

 ❚ zwiększenie efektywności stanowisk
 ❚ zmniejszenie kosztów logistyki i po-

prawienie jakości obsługi
 ❚ szybsze zaplanowanie większej ilości 

zleceń oraz skrócenie łącznej długo-
ści tras

 ❚ monitorowanie kierowców i pojaz-
dów przez rejestrację danych GPS 
i porównanie z danymi zaplanowa-
nymi przez SkyLogic

 ❚ skrócenie czasu pracy kierowców
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Innowacja systemu odnosi się także do po-
prawy procesu planowania poprzez za-
stosowanie nowego modułu optymalizacji 
OptiLogic. W wyniku wprowadzenia modułu 
optymalizacji dokonano ulepszenia para-
metrów technicznych oraz funkcjonalności 
systemu. – Większość zaimplementowa-
nych w SkyLogic funkcji realizuje najnowsze 
rozwiązania wypracowane na gruncie teorii 
zarządzania, logistyki i optymalizacji tras. 
Technologia wykonania oprogramowania 
jest zgodna z najnowszymi rozwiązaniami 
w informatyce – podkreśla prof. inż. Tadeusz 
Dziubak z Wojskowej Akademii Technicznej.

wIeLowymIarowość 
narzęDzIa

Wśród zastosowanych rozwiązań rzutujących 
na innowacyjność systemu na szczególną 
uwagę zasługuje obszarowa optymalizacja 
tras pojazdów własnych i wynajmowanych 
od zewnętrznych przewoźników, wykorzy-
stująca najnowocześniejsze możliwości 

współczesnych komputerów – przetwarzanie 
wielowątkowe. Funkcjonalność ta pozwala 
zmniejszyć łączną długość tras o 5-45 procent.
Nie mniej ważne jest wykorzystywanie w sys-
temie algorytmu genetycznego z zastosowa-
niem reprodukcji turniejowej do rozwiązania 
zadania CVRPTW oraz szeregu autorskich 
funkcji: dostosowania, operatora mutacji, 
operatora krzyżowania. SkyLogic firmy Ben-
son Conultants pozwala także na wizualizację 
danych logistycznych na mapie, umożliwiając 
przygotowanie danych do optymalizatora 
za pomocą funkcji drug-and-drop. Użyta tech-
nologia informatyczna wspomagana jest przez 
zewnętrzne mapy cyfrowe i systemy GPS.

nIżSze KoSzTy
SkyLogic jest narzędziem pozwalającym 
na zarządzanie działalnością logistyczną, 
przy wykorzystaniu analizy on-line, obej-
mującej koszty i przychody planowanych 
tras. Wdrożenie tego rozwiązania w jed-
nym z przedsiębiorstw pozwoliło na osią-
gnięcie 26-procentowych oszczędności 
w działalności transportowej w skali roku. 
Użytkownik ma możliwość doboru najko-
rzystniejszych zasobów do realizacji zadań 
transportowych, co pozwala dodatkowo 
zaoszczędzić 10 procent nakładów. Sys-
tem posiada również opcję awizowania 
wyjazdów z użyciem interaktywnych okien 

czasowych załadunku, definiowanych przez 
odbiorcę lub przewoźnika. Efektem awizo-
wania odbiorów jest redukcja czasu posto-
ju pojazdów oraz kontrola wszystkich czyn-
ności związanych z załadunkiem (czasu 
i statusu). Dzięki portalowi internetowemu 
następuje też dużo szybsza komunikacja 
z przewoźnikami.

eKoLoGIczny ProDuKT
Głównym zadaniem SkyLogic jest plano-
wanie tras, optymalizacja łańcucha dostaw 
i racjonalizacja wykorzystania zasobów – 
stąd innowacja przyczyniająca się do skró-
cenia tras pojazdów wpływa równocześnie 
na ograniczenie emisji CO2 i umożliwia pro-
wadzenie zrównoważonej gospodarki ener-
gią poprzez racjonalizację zużycia paliwa. 
Technologia pozwala również zrównoważyć 
wykorzystywanie elementów eksploatacyj-
nych i stymulować proekologiczne wzorce 
konsumpcji i produkcji, ponieważ program 
jest dostarczany w postaci cyfrowej bezpo-
średnio z serwerów producenta, eliminując 
zbędne nośniki danych. Następuje również 
minimalizacja ekologicznego ryzyka zdro-
wotnego, z racji lepszego gospodarowa-
nia czasem pracy kierowców, skracania 
tras, a w związku z tym hałasu i ekspozycji 
na chemikalia.

❚❚ Opracował❚Przemysław❚Ozga

Pomysł kasety VendiShelf firmy ISL Innowa-
cyjne Systemy Logistyczne powstał na bazie 
wewnętrznie przeprowadzonych badań rynku 
logistycznego oraz jest odpowiedzią na po-
trzeby klientów, którzy poszukują rozwiąza-
nia umożliwiającego pełną kontrolę dostępu 
do składowanych towarów.

DefIcyT KonTroLI
W regałach automatycznych Lean-Lift typu 
winda towary składowane są na mobilnych 
półkach, z których podczas operacji pobie-
rania lub odkładania pojedyncza półka prze-
chowująca żądany towar jest dostarczana 
do okna dostępowego regału (strefy odbioru). 
Do tej pory system zapewniał kontrolę do-
stępu do poszczególnych półek regału, czyli 
kto i na jakich półkach może pracować. Jed-

nak gdy półka znalazła się już w strefie od-
bioru, osoba obsługująca regał miała dostęp 
do wszystkich towarów na niej składowa-
nych. Bardzo często taki sposób kontroli był 
niewystarczający, zwłaszcza gdy np. na jed-
nej półce składowany był niejednakowy, nie-
rzadko cenny towar. Brakowało kontroli nad 
pobieraniem produktów pod względem ich 
ilości, rodzaju i przeznaczenia na poziomie 
dostępu do pojedynczej sztuki znajdującej się 
na półce regału.

KonTroLująca KaSeTa
W momencie zainstalowania kasety Ven-
diShelf każda pojedyncza półka w regałach 
Lean-Lift może posiadać swój własny sys-
tem kontroli dostępu, dający możliwość ko-

Kaseta VendiShelf 
firma ISL Innowacyjne Systemy Logistyczne jest twórcą innowacyjnej ka-
sety VendiShelf. rozwiązanie to gwarantuje w pełni kontrolowany dostęp 
do składowanych produktów w automatycznym regale magazynowym 
Lean-Lift typu winda. 

Precyzyjna kontrola dostępu

Warszawa, 3 grudnia 2010 r.

w konkursie

„Produkt Innowacyjny dla logIstykI 2010”

firma

Isl 
InnowacyjnE systEMy 

logIstycznE 
za produkt

VEndIshElf 
kasEta dystryButora towarów w rEgalE 

autoMatycznyM lEan-lIft tyPu wInda

ISL Innovative Logistics Systems 
is an author of innovative 
cassette VendiShelf. The solution 
will guarantee full controlled access 
for stored goods in a warehouse 
automatic shelf Lean-Lift. 
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rzystania z asortymentu danej półki w ściśle 
określony sposób – tylko wybranym użytkow-
nikom i do określonej ilości towarów.
Kasetę VerdiShelf projektuje się i instaluje 
w dowolnych półkach regału automatycznego 
Lean-Lift. Innowacja składa się z jednakowej 
bądź różnej wielkości i ilości przegród z za-
mykaną klapką, która chroni składowane pro-
dukty przed niepowołanym dostępem. Każda 
przegroda posiada swój własny elektroniczny 
system kontroli dostępu. Podczas pojedyn-
czej operacji wydawania towaru na pod-
stawie rozkazu z systemu informatycznego 
regału Lean-Lift otwierana jest tylko jedna 
przegroda, pozostałe są zamknięte. Operator 
ma więc dostęp tylko do jednej przegrody 
w obrębie całej półki. Dzięki świecącym dio-
dom zlokalizowanym przy każdej przegrodzie 
precyzyjnie określona jest lokalizacja, z której 
można pobrać towar podczas odbywającego 
się procesu intralogistycznego.
Możliwość obsługi kasety VendiShelf mają 
jedynie uprawnione osoby posiadające kody 
PIN lub identyfikator z kodem kreskowym. 
Dzięki temu regał automatyczny rejestruje 
kto, co, kiedy i w jakiej ilości pobrał. Każda 
osoba mająca dostęp do składowanych 
produktów jest więc rozliczana z odpowie-
dzialności materiałowej. Dodatkowo, de-
klaracja minimalnych ilości danego towaru 
gwarantuje pełną kontrolę nad stanem ma-
gazynowym. Pozwala to na rozliczanie osób 

pobierających towar z odpowiedzialności 
materiałowej i sprawowanie pełnej kontroli 
nad stanami magazynowymi.

eLaSTyczność InnowacjI
Kasetę VendiShelf projektuje się indywi-
dualnie, w zależności od wielkości towaru, 
dopasowując ją do półek nowych regałów 
automatycznych Lean-Lift lub będących 
już w użyciu. Narzędzie stosuje się głównie 
do składowania narzędzi, płytek, elektroniki 
(ochrona ESD), kluczy, kart magnetycznych, 
farmaceutyków, ale też sprawdza się ono 
w sytuacji składowania drobnych i cennych 
towarów. Kasta VendiShelf z regałami typu 
Lean-Lift jest w pełni kompatybilna w innymi 
systemami informatycznymi danej firmy.
Zastosowanie kasety VendiShelf w regale 
Lean-Lift EcoDrive redukuje emisję CO2 dzię-
ki zainstalowaniu nowego typu przetwornika, 
który wykorzystuje energię zjeżdżającego 
ekstraktora i zamienia ją ponownie w energię 
elektryczną.

❚❚ Opracował❚Przemysław❚Ozga

Korzyści korzystania  
z VendiShelf 

 ❚ ilość i wielkość przegród jest do-
bierana indywidualnie w zależności 
od składowanych produktów 

 ❚ możliwa instalacja w dowolnych 
półkach regału Lean-Lift, nowych 
lub używanych

 ❚ stopniowa instalacja – w zależno-
ści od rosnących potrzeb można w 
dowolnym momencie zainstalować 
kolejną kasetę 

 ❚ możliwość dostosowania systemu 
sterowania do indywidualnych po-
trzeb 

 ❚ osoby nieuprawnione nie mają do-
stępu do towarów

 ❚ towary zabezpieczone są przed 
warunkami zewnętrznymi (kurz, pył, 
światło itp.)

 ❚ dostęp do pojedynczych sztuk to-
waru jest kontrolowany, operator 
ponosi odpowiedzialność mate-
riałową w przypadku zaginięcia 
towaru

 ❚ eliminacja błędów – dostępny jest 
tylko i wyłącznie towar żądany, 
inne lokalizacje są niedostępne 

 ❚ oszczędność energii elektrycznej 
dzięki wykorzystaniu energii zjeż-
dżającego ekstraktora
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jest to pionierskie rozwią-
zanie w dziedzinie chłod-
nictwa. w agregacie tym 
wyeliminowano przekładnie 
mechaniczne stosowane 
w układach o napędzie pa-
skowym.
To nowatorskie urządzenie przekształca 
energię mechaniczną silnika w elektryczną. 
Sercem agregatu Vector 1550 jest sprę-
żarka hermetyczna, którą połączono z eko-
nomizerem. Takie rozwiązanie umożliwiło 
użycie silnika diesla o pojemności 1,5 l.
Ekonomizer podczas obniżania tempera-
tury do żądanej wartości zapewnia wzrost 
wydajności chłodzenia nawet do 40 pro-

cent, co generuje oszczędności w fazie 
regulacji temperatury. Odpowiednia efek-
tywność w fazie chłodzenia zmniejsza 
zużycie energii utrzymując równocześnie 
parametry łańcucha chłodniczego. Zasto-
sowanie ekonomizera umożliwiło zmniej-
szenie wielkości sprężarki oraz silnika. 
Minimalizacja gabarytów przyczyniła się 
do tego, że produkt ten wyróżnia się spo-
śród innych agregatów na rynku niższym 
zużyciem paliwa. Zredukowano ogólny 
ślad węglowy o 35 procent w porówna-
niu z tradycyjnymi systemami. Stanowi 
to odpowiednik usunięcia 2,8 tony CO2 
na jeden agregat rocznie. Tak znacząca re-
dukcja szkodliwego wpływu na środowisko 
uwieńczona została opatrzeniem agrega-
tu znakiem „Rozwiązania nieszkodliwe dla 
środowiska”. Etykietą tą oznaczane są tylko 
te produkty, które w znaczący sposób przy-
czyniają się do ograniczania niekorzystne-
go wpływu na środowisko.
Wykorzystanie elektrycznej technologii 
umożliwiło wyeliminowanie 17 części wy-
magających serwisowania, co zmniejszyło 
koszty eksploatacji. Redukcja tych elemen-
tów zwiększyła dyspozycyjność agregatu, 
która dla Vectora 1550 sięga 99,4 procenta. 
Mniejsza liczba części i połączeń w zesta-
wieniu z elektryczną technologią znacznie 
ograniczyła wycieki czynnika chłodnicze-
go w porównaniu do technologii napędu 
paskowego. Agregat ten zapewnia również 
szybsze obniżanie temperatury do żądanej 
wartości. Punkt nastawczy osiąga się o 25 
procent szybciej niż w konwencjonalnej 
technologii.

Kompaktowa konstrukcja agregatu wpłynę-
ła na ograniczenie emisji hałasu, co zwięk-
sza komfort pracy kierowcy i umożliwia 
realizację nocnych dostaw miejskich bez 
nadmiernego zakłócania spokoju lokalnej 
społeczności.
Kolejnym atutem innowacyjnego produk-
tu jest jego stała moc grzewcza, która 
umożliwia szybkie odszranianie. Ponadto 
osiągnięcie optymalnej cyrkulacji powietrza 
zapewnia jednorodny rozkład temperatury 
w nadwoziu, który jest około 12 proc. skutecz-
niejszy od konwencjonalnych technologii.
Agregat wyposażono w bezpośredni inter-
fejs sterowania LogiCOLD oraz sterow-
nik, który można dostosować do różnych 
schematów dystrybucji. 14 nastaw spe-
cyficznych dla danego towaru, 40 według 
potrzeb użytkownika – regulacja logicznych 
układów sterowania w zależności od tem-
peratury otoczenia, czy sprawdzanie funkcji 
agregatu chłodniczego przed trasą, to tyl-
ko część narzędzi, które ułatwią zarządza-
nie flotą. Opcjonalnie Vector 1550 można 
wyposażyć również w internetowy system 
monitorowania COLDTrans, umożliwiający 
menedżerom floty otrzymywanie w czasie 
rzeczywistym informacji o temperaturze 
i agregacie chłodniczym oraz przeprowa-
dzanie zdalnej diagnostyki.

❚❚ Opracowała❚Halszka❚Gwiżdż

agregat chłodniczy 
firma carrier Transicold Polska została nagrodzona w kategorii „Transport” za agregat chłodniczy VecTor 1550.

Energooszczędne rozwiązanie

Warszawa, 3 grudnia 2010 r.

w konkursie

„Produkt Innowacyjny dla logIstykI 2010”

dla firmy

carrIEr transIcold 
Polska 
za produkt

agrEgat chłodnIczy  
VEctor 1550 

zreDuKowano oGóLny 
śLaD węGLowy o 35 
ProcenT w PorównanIu 
z TraDycyjnymI 
SySTemamI


