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CASE STUDY

Mobilny system kontroli dostaw w Gordon Sp. z o.o.

CELE WDROŻENIA

 → Kontrola nad przepływem towarów z magazynów do klientów
 → Optymalizacja tras przewozu poszczególnych towarów

Istniejąca od ponad 20 lat Hurtownia Motoryzacyj-
na Gordon Sp. z o.o. jest jednym z liderów dystrybu-
cyjnych branży motoryzacyjnej na naszym rynku. W 
jej ponad 80 oddziałach w Polsce i zagranicą pracuje 
ponad 400 osób.

W celu zapewnienia kontroli nad tak dużym przepły-
wem towarów z magazynu centralnego do oddziałów 
i później z magazynów w oddziałach do klientów, 
zarząd firmy zdecydował się na wdrożenie odpowied-
niego systemu.

Wybraliśmy ofertę SKK głównie ze względu na 
innowacyjność proponowanego rozwiązania - 

mówi pan Tomasz Mikuła – szef IT w Gordon.

System mobilny wdrożony przez SKK opiera się na au-
torskiej aplikacji SKK Smart pracującej w tym przypad-
ku na przenośnych terminalach Honeywell 6100.  

W terminale wraz z aplikacją zostało wyposażonych 
60 kierowców, którzy pobierają poprzez sieć WiFi do-
kumenty transportowe z adresami docelowymi dla po-
szczególnych paczek. Odczyt oraz weryfikacja paczek 
realizowana jest w miejscu docelowym podczas przeka-
zywania zamówionego towaru. System pozwala także 
na optymalizację transportu, niektóre z towarów są 
przeładowywane w oddziałach lub w punktach styku 
różnych tras. W ten sposób firma oszczędza na czasie  
i kosztach dostaw. Korzystając z systemu, dział logisty-
ki posiada dokładne informacje kto, kiedy i w jakiej 
przesyłce przyjął każdy z zamówionych towarów, oraz 
gdzie i kiedy został on dostarczony.

Nowy system wyeliminował pomyłki, przez co 
znacząco zwiększył jakość obsługi transportów 

oraz przyspieszył ich realizację, a co za tym idzie 
zmniej szyły się nam koszty, a klienci są bardziej zado-
woleni - mówi pan Tomasz Mikuła. – szef IT w Gordon.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 → Krótszy czas załadunku i rozładunku towarów
 → Oszczędności czasu i oszczędności finansowe
 → Wyeliminowanie pomyłek
 → Znacząco mniejsza ilość reklamacji
 → Usprawnienie przyjmowania zwrotów od klientów
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