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Od ponad 15 lat szczecińska spółka INFRA-PORT działa na rynku portowym i świadczy usługi  
w branżach ogólnobudowlanej, teletechnicznej, energetycznej i wodno-kanalizacyjnej. Na jej liś-
cie referencyjnej znajdują się m.in. porty w Szczecinie i Świnoujściu.

Infra-Port posiada bogaty park maszynowy i narzędziowy, wykonuje wiele różnorodnych prac 
budowlanych na kilku placach budowy równocześnie. Niezbędnym elementem do sprawnego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa stała się aktualna wiedza na temat dostępności i umiejsco-
wienia poszczególnych maszyn i narzędzi. Z kolei, aby zidentyfikować daną maszynę lub 
narzędzie konieczne jest trwałe i czytelne ich oznaczenie. 

CELE WDROŻENIA

 → Trwałe i wytrzymałe oznakowanie maszyn i narzędzi
 → Automatyczna identyfikacja posiadanych zasobów
 → Usprawnienie procesu zarządzania zasobami

optimization
& automation

CASE STUDY

Maszyny i narzędzia pod kontrolą  
w Infra-Port Sp. z o.o.



KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 → Sprawniejsze gospodarowanie maszynami i narzędziami
 → Lepsze planowanie prac
 → Większa kontrola nad obrotem zasobami
 → Przyśpieszenie operacji magazynowych
 → Sprawniejszy i krótszy proces inwentaryzacji
 → Znaczący spadek ilości błędów w dokumentacji

Znakowanie zostało zrealizowane za pomocą  etykiet   
poliestrowych z mocnym klejem o podwyższonej 
odporności mechanicznej. Etykiety te są odporne na 
warunki atmosferyczne oraz większość chemikaliów  
i łagodne kwasy. Przedruk etykiet odbywa się na dru-
karce termotransferowej Datamax. Głównym elemen-
tem etykiety jest kod kreskowy, za pomocą którego 
można szybko i jednoznacznie zidentyfikować daną 
maszynę czy narzędzie. Trwałymi etykietami z uni-
kalnym numerem zawartym w kodzie kreskowym 
zostały oznakowane również lokalizacje magazynowe.

Procesy związane z identyfikacją maszyn i narzędzi 
odbywają się za pomocą aplikacji SKK Smart, pracu-
jącej na przenośnych terminalach Honeywell Dolphin. 
Urządzenia te charakteryzują się dużą odpornością, są 
wyposażone w czytnik kodów kreskowych oraz moduł 
komunikacji radiowej WiFi.

Systemem informatycznym pracującym w Infra-Port 
jest SAP Business One. Na potrzeby projektu zos-
tał przygotowany przez firmę Profi-Data spec-
jalny moduł pozwalający na szybkie generowanie 
dokumentów magazynowych Pz, RW, MM oraz wspo-
magający inwentaryzację zarówno w magazynie jak  
i w terenie. Komunikację pomiędzy terminalami a sys-
temem SAP Business One zapewnia oprogramowanie 
SKK Web Transfer. Dane dla dokumentów są pobie-
rane przy pomocy terminali przenośnych, natomiast 
użytkownik wybiera dokumenty, które mają zostać 
utworzone w SAP Business One.

SKK dostarczyła oprogramowanie SKK Smart 
i SKK Web-Transfer oraz terminale przenośne 
Honeywell Dolphin, drukarkę etykiet Datamax  
i trwa łe etykiety z tworzywa sztucznego.

Spółka Infra-Port jest zadowolona z wprowa-
dzonych innowacji. Oprogramowanie SKK Smart 

wraz z systemem SAP Business One to doskonały 
efekt synergii, która sprawdza się w praktyce - mówi 
pan Remigiusz Cuper Prezes Zarządu Infra-Port  
Sp. z o.o.

System został wdrożony w magazynie środków BHP 
oraz magazynie narzędzi. Dostarczone rozwiąza-
nie wspiera procesy magazynowe związane z przyj-
mowaniem oraz wydawaniem maszyn i narzędzi. 
Moduł wspomaga także automatyzację procesu in-
wentaryzacji zarówno w magazynach jak i na placach 
budowy.
System generuje raporty o pobraniu wody i środków 
BHP na pracowni ka, informuje o przekroczeniu stanów 
minimalnych tych środków oraz o przekroczeniu czasu 
wypożyczeń narzędzi.

Teraz wiadomo jaki pracownik i kiedy pobrał z maga-
zynu narzędzie i kiedy powinien je zwrócić. Infra-Port 
ma pełną kontrolę nad maszynami znajdującymi się  
w terenie oraz nad narzędziami i środkami BHP.
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