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Sprawne zarządzanie terminalami w Thule
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Wywodząca się ze Szwecji firma Thule to światowy potentat w produkcji samochodowych box-
ów dachowych, bagażników rowerowych, haków holowniczych i innych akcesoriów samocho-
dowych. Grupa Thule zatrudnia obecnie około 3100 pracowników w ponad 50 lokalizacjach na 
całym świecie, głównie w Szwecji, Polsce, Niemczech, Włoszech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Brazylii  
i Azji.

CELE WDROŻENIA

 → Usprawnienie pracy w magazynach
 → Centralizacja zarządzania magazynami w wielu lokalizacjach



Zarządzanie tak wieloma magazynami, znajdującymi się w tak wielu 
odległych od siebie lokalizacjach, wymagało wdrożenia zintegrowa-
nego z ERP systemu kontroli operacji magazynowych. Zadanie to, we 
wszystkich europejskich zakładach, zostało powierzone panu Januszowi  
Dembowskiemu – Liderowi IT z fabryki Thule w Hucie Szklanej. Po tes-
tach i konsultacjach wybrano system oparty na terminalach przenośnych 
Intermec CK3 oraz oprogramowaniu SOTI. Urządzenia i oprogramowa
nie dostarczyła krakowska firma SKK.

SKK dostarczyła kilkadziesiąt terminali, które  współpracując z opro-
gramowaniem WMS  usprawniają pracę we wszystkich europejskich 
magazynach w całym łańcuchu dostaw, umożliwiają podgląd on−line 
stanów magazynowych, przesunięć pomiędzy magazynami, przyjęć czy 
wydań z magazynu.

Dzięki oprogramowaniu SOTI, szef IT Janusz Dembowski, może z Huty 
Szklanej w Polsce zarządzać kilkudziesięcioma terminalami, pracującymi 
w zakładach Thule w Polsce, Belgii, Anglii, Szwecji i we Włoszech. Wyko-
rzystując tę aplikację możne zdalnie:

• sprawdzić stan pracy oraz lokalizację pracujących w całej Europie 
urządzeń,

• przeprowadzić diagnostykę danego terminala, czyli sprawdzić kon-
figurację, stan baterii, zajętość pamięci,

• dokonać aktualizacji oprogramowania na terminalu,
• wyłączyć lub zresetować terminal,
• przejąć kontrolę nad terminalem (na zasadzie zdalnego pulpitu) po-

kazując użytkownikowi jak wykonać daną operację magazynową.

Dostarczone przez SKK urządzenia są objęte polisą serwisową, gwaran-
tującą szybką naprawę, wsparcie techniczne oraz wydłużony do trzech 
lat okres gwarancji.

Potrzebowaliśmy no-
woczesnego systemu, 

który pozwoliłby nam us-
prawnić operacje maga-
zynowe – mówi pan Janusz 
Dembowski, odpowiedzialny 
za hardware.

Urządzenia i oprogramo
wa nie dostarczone przez 
SKK spełniają pokładane  
w nich oczekiwania. System 
sprawdził się i będziemy 
go poszerzać o dodatkowe 
urządzenia i nowe funkcjo-
nalności.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 → Kontrola nad operacjami magazynowymi w różnych lokalizacjach
 → Optymalizacja stanów magazynowych
 → Oszczędność zasobów ludzkich dzięki centralnemu systemowi zarządzania
 → Oszczędność czasu wynikająca z pracy online
 → Sprawniejszy przepływ informacji
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