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CELE WDROŻENIA

 → Budowa bezprzewodowej sieci radiowej, łączącej 5 zakładów produkcyjnych
 → Spełnienie wymogu śledzenia produktów

Südzucker Polska S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka należąca do Grupy Südzucker − naj
większego producenta cukru w Europie. Firma koordynuje działalność pięciu zakładów produk
cyjnych, zlokalizowanych na najbardziej urodzajnych terenach na Śląsku oraz w południowo 
wschodniej Polsce. Südzucker Polska codziennie dostarcza do przemysłu spożywczego pro
dukty marki „Cukier Królewski”. O wysokiej jakości produktów świadczą zdobyte certyfikaty tj. 
HACCP, ISO 9001 i IFS.

optimization
& automation

CASE STUDY

Komunikacja bezprzewodowa 
w Südzucker Polska S.A.



KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 → Bezpieczna komunikacja
 → Szybka identyfikacja towarów
 → Sprawna weryfikacja miejsca pobytu palet w łańcuchu dostaw
 → Lepsze zarządzanie produkcją i zapasem magazynowym

Obecnie identyfikacja jest jednym z najważniejszych elementów no
woczesnego systemu produkcji i dystrybucji żywności. Prawodaw
stwo europejskie i krajowe nakłada na firmy zajmujące się produkcją 
artykułów spożywczych coraz więcej obowiązków. W związku z wymo
giem śledzenia produktów w magazynach Südzucker w Polsce koniecz
ne było zastosowanie systemu informatycznego zarządzającego maga
zynem  to z kolei wymagało wprowadzenia sprawnej i działającej  
w kilku lokalizacjach sieci radiowej. 

Do wykonania tego ostatniego zadania zaproszono krakowską firmę 
SKK S.A., która ma duże doświadczenie we wdrażaniu sieci bezprze
wodowych w środowiskach produkcyjnomagazynowych. SKK zapro
ponowała budowę centralnie zarządzanej sieci radiowej Cisco, opartej  
o punkty dostępowe (Access Points), czyli zarządzanej przez jeden ser
wer, a obejmującej i funkcjonującej w wielu lokalizacjach – zgodnie z po
trzebą Südzucker Polska.

Przeprowadzone przez SKK wdrożenie objęło zaprojektowanie, insta
lację i uruchomienie sieci oraz szkolenie dla administratora systemu.  
W pierwszej kolejności specjaliści z SKK dokonywali wizji lokalnej, pod
czas której wykonywali pomiary propagacji fal oraz zapoznawali się  
z konstrukcją hal, w których miała pracować sieć radiowa. Na tej podst
awie przygotowali projekt z doborem odpowiedniego sprzętu, określe
niem jego precyzyjnej ilości (punkty dostępowe, anteny), jak również  
z jego optymalnym rozmieszczeniem. W dalszym etapie przystąpiono 
do instalacji, konfiguracji i uruchomienia sieci. 

Wdrożenie, zaproponowanego przez SKK, rozwiązania umożliwiło 
połączenie siecią radiową pięciu zakładów wytwórczych Südzucker  
Polska, zlokalizowanych na terenach od Dolnego Śląska aż po granicę 
polskoukraińską. Zainstalowana w magazynach wyrobów gotowych 
sieć radiowa pozwala na sprawną komunikację bezprzewodową, a co  
za tym idzie identyfikację i weryfikację palet oraz miejsca, gdzie się ak
tualnie znajdują. Przeprowadzone wdrożenie oznacza także znaczną 
poprawę procesu produkcyjnego i jakości śledzenia wyprodukowanych 
partii, umożliwia optymalne zarządzanie zapasami magazynowymi.

O wdrożenie sieci ra
diowej poprosiliśmy 

SKK S.A., ponieważ już 
wcześniej mieli śmy przy
jemność współpracować,  
a ponadto firma ma poparte 
rekomendacjami doświad
czenie we wdrażaniu sieci 
bezprzewodowych. SKK to 
firma elastyczna i wrażliwa 
na potrzeby klientów. Je
stem bardzo zadowolony 
z efektów tej współpracy, 
a wdrożenie z pewnością 
mogę określić jako sukces – 
ocenia Tomasz Majchrowicz, 
Kierownik IT Südzucker Pol
ska.
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