
CELE WDROŻENIA

 → Usprawnienie operacji magazynowych
 → Budowa sieci bezprzewodowej

Anton Röhr Logistyka Sp. z o.o. to działająca w Mosinie pod Poznaniem od 2000 roku jedna 
ze spółek należących do Anton Röhr Logistic Group pochodzącej z Niemiec. Polska spółka 
specjalizuje się w logistyce magazynowej oraz logistyce nowych mebli. Codziennie firma ob-
sługuje transport ok. 80 przyjeżdżających i tyle samo odjeżdżających ciężarówek. Obecnie za-
trudnia blisko 150 pracowników.
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KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 → Niezawodność i bezpieczeństwo sieci
 → Sprawna identyfikacja produktów
 → Szybszy proces kompletacji towarów
 → Profesjonalne oznakowanie lokalizacji magazynowych
 → Minimalizacja błędów
 → Wzrost wydajności pracy
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mogłoby dochodzić np. podczas wsuwania palet pod regał 
czy przejeżdżania wózkiem widłowym. Za pomocą tabliczek 
lokalizacyjnych oznaczono prawie 5 tysięcy miejsc paleto-
wych.

Wdrożone przez SKK rozwiązanie dla firmy Anton Röhr 
Logistyka oznacza dużą mobilność – pracownicy mają cią-
gły dostęp do sieci w każdym punkcie znajdującym się na 
terenie magazynu. Zainstalowana sieć  bezprzewodowa 
z najwyższej jakości sprzętem gwarantuje niezawodność. 
Wszystkie operacje magazynowe odbywają się płynnie, nie 
ma przestojów, a to oznacza oszczędność czasu i większą 
efektywność pracy. Warto zaznaczyć, że zaimplementowa-
ny typ sieci jest bezpieczny i wszelkie informacje dotyczące 
działalności firmy nie wydostają się na zewnątrz.

Dzięki wyposażeniu pracowników w markowe terminale 
bezprzewodowe identyfikacja towarów w procesie komple-
tacji czy innych operacji przebiega znacznie efektywniej. Jest 
to możliwe również w wyniku fachowo zbudowanej i spraw-
nie działającej sieci radiowej. Z kolei uporządkowanie prze-
strzeni magazynu za sprawą specjalistycznego oznakowania 
bardzo ułatwia wykonywanie wszelkich czynności, które te-
raz przebiegają dużo szybciej i nie powodują pomyłek.
W ramach współpracy SKK przeprowadziła odpowiednie 
szkolenie dla pracowników oraz zapewniła opiekę serwiso-
wo-gwarancyjną.

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy z firmą 
SKK. Jej pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, bły-

skawicznie reagujący na nasze potrzeby podczas wdrożenia. 
Teraz kompletacja w magazynie jest przeprowadzana szyb-
ko i precyzyjnie. Co więcej – rozwiązanie umożliwia jego roz-
budowę oraz wprowadzenie komunikacji głosowej w przy-
szłości – mówi Lech Rosochowicz, Administrator Systemu IT 
w Anton Röhr Logistyka Sp. z o.o.

Zanim produkowane w Polsce i krajach sąsiednich meble 
trafią do odbiorców w Niemczech, są przewożone do kom-
pleksu magazynów w Mosinie. Tam odbywa się proces kom-
pletacji towarów zgodny ze złożonymi przez kontrahentów 
zamówieniami.
Wskutek rozbudowy powierzchni magazynowej dotychcza-
sowe rozwiązanie w zakresie operacji magazynowych oka-
zało się nieefektywne. Aby zapewnić prawidłowe funkcjo-
nowanie magazynu Anton Röhr Logistyka zdecydowała się 
na wprowadzenie udoskonaleń. W tym celu firma zwróciła 
się do SKK S.A. z zadaniem wdrożenia sieci bezprzewodo-
wej, wprowadzenia automatycznej identyfikacji produktów  
i funkcjonalnej organizacji przestrzeni magazynu.

SKK zaproponowała zastosowanie sieci radiowej Cisco, ter-
minali Honeywell oraz tabliczek lokalizacyjnych. Sieć radio-
wa oparta na punktach dostępowych i kontrolerze pozwala 
sterować całą siecią i szybko reagować na zmieniające się 
środowisko i okoliczności poprzez zmianę parametrów jej 
działania. To inteligentne zarządzanie w znaczy sposób od-
ciąża administratorów. 

Budowę sieci bezprzewodowej w magazynie Anton Röhr 
Logistyka poprzedziły pomiary propagacji fal. Specjaliści 
SKK zidentyfikowali źródła zakłóceń w zakresie częstotli-
wości wykorzystywanych przez WLAN oraz obszary, w któ-
rych występowało silne tłumienie i rozproszenie sygnału 
radiowego. Profesjonalne pomiary pozwoliły na precyzyjne 
zaprojektowanie sieci. Następnie specjaliści SKK dokonali 
instalacji i konfiguracji urządzeń pracujących w obrębie sys-
temu.
 
W celu uporządkowania miejsc czy pozycji w magazynie 
zastosowano tabliczki lokalizacyjne. Zamontowane w pod-
łodze specjalne, metalowe tabliczki stanowią bardzo trwałe 
rozwiązanie. Charakteryzują się dużą wytrzymałością i od-
pornością na uszkodzenia, w tym zarysowania, do których 


