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W imieniu całego zespołu redakcyjnego, oddaję 
w Twoje ręce Kod Biznesu, czyli wynik kilkumie-
sięcznej pracy kilkunastu entuzjastów technologii 
usprawniającej biznes.

Naszym celem było stworzenie niezależnego, god-
nego zaufania źródła wiedzy dla wszystkich osób 
zaangażowanych w wybór najlepszego dla danej 
organizacji rozwiązania z zakresu automatycznej 
identyfikacji. Obiektywne przedstawienie różnych 
zagadnień, dzięki któremu użytkownicy tej techno-
logii będą bardziej samodzielni w całym procesie 
wyboru i wdrożenia rozwiązania, jest dla nas prio-
rytetem.

Członkowie zespołu redakcyjnego to pracownicy 
i partnerzy PDAgroup – specjaliści w doradztwie 
sprzętowym i systemowym, ludzie którzy zgłębiają 
wiedzę z zakresu AutoID codziennie, bowiem ten 
świat zmienia się tak szybko, że niekiedy wczoraj-
sza nowość następnego dnia jest chlebem powsze-
dnim, a kolejna majaczy już na horyzoncie. 

W naszym kwartalniku nie znajdziesz reklam ani 
lokowanych produktów – tylko sprawdzone infor-
macje i porady.

Artykułem otwierającym nasze czasopismo jest 
tekst pt. „Cztery po szóstej do Jokohamy, czyli 
zrozumieć technologię”. Jest to niezwykła podróż 
przez historię powstawania i rozwoju technologii 
od patyków służących do inwentaryzacji majątku 
5000 lat p.n.e po dzisiejsze, nowoczesne rozwią-
zania automatycznej identyfikacji. Potwierdza ona 
twierdzenie, że potrzeba jest matką wynalazku, 
które jest aktualne bez względu na epokę.

W pierwszym numerze prezentujemy rozwiązania 
systemowe niezbędne w każdej nowoczesnej firmie 
– ERP, WMS, CRM a także rozkładamy na czynniki 
pierwsze cały proces inwentaryzacji i udowadnia-
my, że proponowane przez nas rozwiązania mogą 
być realnym zyskiem dla organizacji. Odkrywamy 
tajemnice kodu kreskowego oraz przedstawiamy 
blaski i cienie technologii RFID, zyskującej coraz 
większe zainteresowanie na rynku polskim. Opisy 
problemów naszych klientów oraz sposoby ich roz-
wiązania przedstawiamy w dziale Biznes w postaci 
studium przypadku (case study). Może i Ty zma-
gasz się z podobnymi kwestiami-sprawdź propozy-
cje rozwiązań sprawdzone na żywym organizmie.

Przewodnikiem po publikacji jest nasza maskotka 
magazynu - uroczy Lemur, który, na kilkudziesięciu 
stronach, przedstawi wszystkie poruszane zagad-
nienia, a na sam koniec przeprowadzi atrakcyjny 
konkurs, w którym do wygrania są vouchery na na-
prawy serwisowe urządzeń mobilnych w najwięk-
szym i najbardziej profesjonalnym serwisie elektro-
niki przemysłowej w Europie!

Zapraszamy do lektury oraz czekamy na Twój ko-
mentarz-maile i telefony mile widziane 

Z pozdrowieniami!

Wiktoria Kasprzyk 
Redaktor Naczelna

Drogi Czytelniku, 



Magdalena Bira
m.bira@pdaserwis.eu

Doświadczony manager projektów marketingo-
wych w PDAgroup. Swoją wiedzę praktyczną i umie-
jętności zdobywała przy okazji współpracy z lidera-
mi rynku elektroniki. Dba o prawidłowy i atrakcyjny 
przekaz informacji, które mogą pomóc każdemu, 
kto podejmuje decyzje dotyczące usprawnienia 
procesów biznesowych. Ukończyła Szkołę Charak-
teryzacji i potrafi wyczarować ciekawe efekty ma-
kijażowe.

Bartek Gębarowski
b.gebarowski@pdaserwis.pl

Doświadczony technik z PDA-serwis, największego 
serwisu elektroniki przemysłowej w Europie. Opra-
cowuje nowe sposoby naprawy usterek w drukar-
kach etykiet, terminalach mobilnych czy skane-
rach. Prawdziwy humanista pracujący w dziedzinie 
opartej na naukach ścisłych.

Michał Jakóbczak
m.jakobczak@pdaserwis.eu

Spec od e-marketingu w PDAgroup. Człowiek or-
kiestra – zarządza profilami firmowymi w mediach 
społecznościowych, projektuje grafikę, tworzy i re-
alizuje scenariusze filmów promocyjnych, odpowie-
dzialny za montaż materiałów audio i wideo a do 
tego pisze świetne teksty. Pomimo młodego wieku 
ma spore doświadczenie marketingowe, dzięki ak-
tywnemu udziałowi w wolontariacie.

Grzmisław Krassowski
gkr@pdaserwis.pl

Architekt procesów biznesowych w PDAgroup – 
prawdziwy fachowiec w swojej dziedzinie. Z uwagi 
na bogate doświadczenie handlowe, świetnie zna 
potrzeby klientów oraz problemy, z którymi się sty-
kają, a jako entuzjasta nowych technologii – po-
maga w wyborze rozwiązania szytego na miarę ich 
potrzeb. Z wykształcenia anglista.

Karolina Krupa
karolina.krupa@pdait.pl

Kobieta-dynamit, doświadczony Project Manager, 
opiekun prawidłowości prowadzenia projektów IT 
w PDA IT Solutions. Fanka marketingu interneto-
wego oraz marketingu treści. Sprawia, że każdy 
klient czuje się prawdziwie zaopiekowany.

Kuba Kwiatkowski
kuba.kwiatkowski@pdait.pl

Serce i rozum PDA IT Solutions – doświadczonego 
dostawcy rozwiązań systemowych dla biznesu. Nie 
ma problemu, którego by nie rozwiązał i klienta, 
któremu by nie pomógł. Entuzjasta żeglowania  
i szantów.

Wiktoria Kasprzyk
wka@pdaserwis.pl

COO w PDAgroup, Filar firmy, trzymająca pieczę 
nad wszelkimi projektami usprawniającymi proce-
sy. Osoba z dużą wiedzą i doświadczeniem w dzie-
dzinie marketingu, e-commerce, zawsze dzieli się 
swoją wiedzą oraz poradą. Dodatkowo Redaktor 
naczelna magazynu ‘Kod Biznesu, która po całym 
dniu pracy wyczarowuje słodkości cieszące oko  
i podniebienie.

Aleksandra Kiecana 

Specjalistka do spraw marketingu. Pisze artyku-
ły do magazynu, prowadzi projekty e-commerce  
i tworzy grafiki etykiet. Cicha, spokojna, ale niezwy-
kle twórcza i zorganizowana.

Martyna Kieliszek
m.kieliszek@pdaserwis.eu

Nowy członek załogi PDAgroup. Jest osobą ak-
tywną, zmotywowaną do pracy nad własnym roz-
wojem. Praca zespołowa, logistyka, zarządzanie 
to pojęcia, które nie są jej obce. W czasie wolnym 
relaksuje się przy muzyce filmowej, sporcie oraz 
podróżach.

Marcin Chróściel
marcin.chrosciel@pdait.pl

Project manager w PDA IT Solutions. Skryty i cichy 
oraz całkowicie skoncentrowany na dbaniu o pra-
widłowość procesu w projektach IT. Specjalista od 
funkcjonalności systemów usprawniających biznes, 
które nie maja przed nim tajemnic.

 
Nadzór merytoryczny:  
Adam Kasprzyk
a.kasprzyk@pdaserwis.pl

CEO PDAgroup, twórca największego serwisu urzą-
dzeń auto-ID w Europie, Człowiek wielu pasji-go-
towanie, lotnictwo, modele zdalnie sterowane, 
elektronika, majsterkowanie. Co dzień pracuje nad 
rozwojem nowych technologii napraw urządzeń 
oraz strategii całej firmy. Od 15 lat działa w bran-
ży automatycznej identyfikacji, cały czas rozwijając 
potencjał organizacji, na której czele stoi.

Zespół redakcyjny
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Wiedza

„Kto nic nie wie, musi we wszystko wierzyć”

M. von Ebner- Eschenbachen
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Geneza powstania pierwszej kolei w kraju wscho-
dzącego słońca ukazuje, że produkty cywilizacji ni-
gdy nie są zawieszone w bezkresie próżni. Powsta-
ją jako produkty swoich czasów, wyrażając pewne 
idee oraz pragnienia. Kiełkujące sny i marzenia 
zmieniają się w drzewa, które z biegiem czasu doj-
rzewają na nowo, doglądane przez nowe pokole-
nia. Urządzenia automatycznej identyfikacji nie są 
tutaj wyjątkiem. Stanowią odpowiedź na pytania 
i potrzeby lat minionych oraz, w wyniku ewolucji 
i postępu technologicznego, również wymogów 
współczesności. Powstawały one w wyniku proce-
sów, których historię i przebieg chciałbym przy-
bliżyć, by w zgodzie z tytułem, pomóc wszystkim 
czytelnikom zrozumieć, a może nawet polubić 
technologię.

Dżin z butelki

Przekazywanie oraz zapisywanie 
informacji było jednym z wy-
zwań, przed którymi stały staro-
żytne cywilizacje. Wynalezienia 
pisma przez Sumerów w czwar-
tym tysiącleciu przed naszą erą 
było jedynie początkiem podró-
ży, zanim ręczna reprodukcja 
obrazów i pisma na glinianych 
tablicach, w drewnie, egipskim 
papirusie, a jeszcze później chińskim papierze zo-
stała zastąpiona przez maszynę, która została przez 
wielu obwołana najważniejszym wynalazkiem dru-
giego millenium. Mowa jest oczywiście o prasie dru-
karskiej Gutenberga z około 1450 roku. Innowacje  
w zakresie konstrukcji maszyny drukarskiej, używanie 
ruchomych, metalowych czcionek, tuszy na bazie 
oleju oraz bardziej chłonnego papieru umożliwiło 
wydawanie książek, w tym słynnej Biblii Gutenberga 
z roku 1455, na niespotykaną wcześniej w Europie 
skalę. Odkrycie rzemieślnika z Mainz rozprzestrzeni-
ło się błyskawicznie po kontynencie, przyczyniając 
się do spadku cen książek, a co za tym idzie, przy-
stępniejszej i powszechniejszej edukacji, stając się 
jednocześnie, zwiastunem nowej epoki – Renesan-
su. Rewolucja zapoczątkowana przez Gutenberga 
była kontynuowana i rozwijana przez kolejne wieki, 

nabierając w ostatnich latach, baśniowego wręcz 
charakteru, gdzie przy pomocy drukarek 3D, grani-
cą tworzenia i możliwości jest tylko linia naszej wy-
obraźni.

W tym samym czasie świat biznesu korzysta głów-
nie z drukarek termicznych i termotransferowych, 
ze względu na możliwość stosowania różnych ro-
dzajów papieru, ich zmiany w zależności od potrzeb 
oraz szeroką gamę zastosowań. Druk odbywa się 
poprzez bezpośredni kontakt elementu grzewczego  
z etykietą (tzw. direct thermal) lub też podgrzewanie 
szarfy i „przenoszenie” gorącego wosku lub żywicy 
na papier (tzw. thermal transfer). Wykrywanie rodza-
ju używanego medium działa w oparciu o światło-

czułą elektronikę, której dzia-
łaniu uważnie przyglądamy się 
podczas diagnostyki w naszym 
serwisie. Moc, kierunek emisji 
światła oraz poprawny odczyt 
odbiorników stanowi warunek 
poprawnego działania urządze-
nia. Uszkodzenia mechaniczne 
elementów ruchomych ocenia-
ne są pod kątem elementów 
wzorcowych, a głowice spraw-
dzane są drobiazgowo przy po-
mocy pełnej procedury testowej.

Sześć miejsc za zerem

Istotnym elementem większości domów i firm  
w XXI wieku jest komputer. Według danych Główne-
go Urzędu z Statystycznego, z lat 2015-2019, 83,1% 
gospodarstw domowych było wyposażonych w co 
najmniej 1 komputer, natomiast w przedsiębior-
stwach współczynnik ten wynosił aż 96.8%. Fakt ten 
jest o tyle interesujący, że korzeni komputera należy 
upatrywać w dyscyplinie naukowej, która dla wie-
lu uczniów stanowi źródło koszmarów ciągnących 
się nawet długo po zakończeniu edukacji szkolnej, 
matematyce. Samo słowo „computing” oznacza 
dokonywanie obliczeń, więc w pewnym sensie hi-
storia komputerów sięga swoimi korzeniami staro-
żytnego Egiptu i Babilonu i pierwszych urządzeń 
liczących – liczydeł. Pierwowzorem komputera była 

W 1868 roku, cesarz Mutsuhito przejął pełnię władzy w Japonii, poprzez uporanie 
się z siłami siogunatu Tokugawów w wojnie Boshin (z jap. 戊辰戦争 boshin sensō, 
„wojna roku smoka”). Po wygranej stronnictwa pro-cesarskiego, rozpoczęła się 
epoka reform społecznych i ustrojowych znana szerzej jako tzw. restauracja Meiji. 
Zakończyła ona okres izolacji Japonii, jednocześnie wyznaczając nowy kierunek  
w polityce tego kraju - „wzbogacać kraj, wzmacniać siły zbrojne” (z jap. 富国強兵  
fukoku kyōhei) . Symbolem przemian oraz powszechnej industrializacji, stała się  
pierwsza w Japonii linia kolejowa łącząca Edo, które właśnie w dobie Meiji 
otrzymało nazwę Tokio (z jap. 東京 Tōkyō – wschodnia stolica) z jeszcze do 
niedawna niepozorną wioską rybacką, Jokohamą.

Cztery po szóstej do Jokohamy 
– zrozumieć technologię

Bartosz Gębarowski
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Dorwać Wrigley’a

Ustalenie rzeczywistego stanu posiadania nastrę-
czała ludziom wielu problemów, na długo jeszcze 
przed okresem rewolucji przemysłowej. Rachowanie 
poszczególnych dóbr, w pierwszych etapach rozwoju 
człowieka odbywało się przy pomocy drewnianych 
patyków. Najprymitywniejszy sposób liczenia mająt-
ku został wyparty dopiero około 5 tysięcy lat temu 
przez gliniane żetony. Wypalane na nich wzory miały 
symbolizować liczone towary, np. 
zwierzęta. Metoda ta była rozwijana 
w starożytnej Grecji i Egipcie. Praw-
dziwym przełomem w inwentary-
zacji okazała się dopiero maszyna 
licząca wynaleziona przez amery-
kańskiego inżyniera Hermana Hol-
leritha pod koniec XIX wieku, która 
procesowała dane przy pomocy wy-
nalezionych, także przez Hermana, 
dziurkowanych kart. W latach 50 
XX wieku, firma Sears, Roebuck & 
Company sponsorowała rozwój wyspecjalizowanych 
dziurkowanych kart, tzw. etykiet Kimball. Utrzymały 
się na rynku stosunkowo niedługo, gdyż dzięki pracy 
Normana Woodland’a i Bernarda Silver’a, twórców 
kodu kreskowego, w roku 1974, w Troy stanie Ohio,  
w supermarkecie Marsh, po raz pierwszy użyto skane-
ra kodów kreskowych. Pierwszym przedmiotem jaki 
został zeskanowany i sprzedany był 10-pak gumy 
Juicy Fruit firmy Wrigley. Łatwość obsługi i szybkość 
operacji, przesądziły o sukcesie czytników kodów 
kreskowych, które dziś są stosowane powszechnie do 
inwentaryzacji towarów w przedsiębiorstwach.

Jądrem każdego czytnika kodów kreskowych, poza 
płytą główną, jest głowica skanująca, której działa-
nie opiera się na operowaniu światłem lub wiązką 
laserową (w zależności od rodzaju głowicy) i odczy-
tywaniu ich intensywności po odbiciu od danej po-
wierzchni. Wsłuchując się w rytm jeszcze bijącego 
serca urządzenia, nasi technicy przywracają je do 
stanu operacyjnego przy pomocy profesjonalnego 
sprzętu serwisowego oraz autorskich rozwiązań. Tam 
gdzie wsparcie technologiczne producenta się koń-
czy, zaczyna się nasza dbałość o ciągłość i sprawność 

codziennego przepływu towarów w Twojej firmie. 
Jednak to nie jedyna korzyść z przywracania drugie-
go życia zużytym urządzeniom. Ważnym aspektem 
jest tutaj kwestia ochrony środowiska naturalnego. 
Poprzez odświeżenie sprzętu wpisujemy się w ruch 
„zero-waste”-na śmietnik trafiają tylko naprawdę 
uszkodzone podzespoły (które, po segregacji, są po-
tem poddawane recyclingowi), a całe urządzenie jest 
konkurencyjne w stosunku do nowego. Należy pa-
miętać również, że niekiedy użytkowanie i okresowe 

odświeżanie floty urządzeń może 
być niezwykle opłacalne w przypad-
ku, gdy wymiana sprzętu wiąże się 
z wymianą systemu, co szczególnie 
w dużych organizacjach, pociąga za 
sobą niewyobrażalne koszty nowej 
inwestycji. W tym przypadku działa 
zasada-„nie zmienia się rzeczy do-
brze działających”.

Syndrom Kotowa

Historia urządzeń elektronicznych jest niezwykle 
fascynująca, jednak aby w wyczerpujący sposób je 
opisać, prawdopodobnie nie wystarczyłoby miejsca 
w magazynie. Celem artykułu było tylko wskazanie 
drogi do dalszych poszukiwań i zachęcenie do po-
znawania i zrozumienia procesów myślowo-tech-
nologicznych, które doprowadziły do powstania 
wielu wynalazków, bez których nie wyobrażamy 
sobie wszyscy codzienności. Na pożegnanie chciał-
bym zostawić czytelników z pewnym zjawiskiem, 
które po raz pierwszy zostało opisane w książce 
„Myśl jak arcymistrz” autorstwa rosyjskiego sza-
chisty, Aleksandra Kotowa. Polega ona na długim 
zastanawianiu się nad odpowiednim ruchem nie 
mogąc znaleźć dobrego wyjścia, co może spowodo-
wać panikę, pośpiech i nieprzemyślane posunięcie. 
Życzę wszystkim naszym obecnym jak i przyszłym 
klientom, aby ich decyzje biznesowe były podejmo-
wane w sposób przemyślany i bez zbędnej zwłoki. 
Jeśli chodzi zaś o urządzenia AutoID, wyrażam na-
dzieję że powierzycie Państwo flotę swoich maszyn 
firmie skupionej na teraźniejszości, pamiętającej  
o przeszłości i spoglądającej odważnie w przy-
szłość. Organizacji takiej jak PDAgroup.

maszyna różnicowa skonstruowana przez nazywa-
nego „Ojcem Komputerów”, Charles’a Babbage’a 
już w 1822. Natomiast prototyp jego maszyny ana-
litycznej posiadającj cechę kompletności Turinga 
to pierwsze tego typu urządzenie w historii. Kamie-
niem milowym dla historii komputerów było wynale-
zienie komponentów służących do wzmocnienia lub 
zmiany sygnału elektrycznego, tranzystorów. Stało 
się to w 1947 dzięki amerykańskim fizykom Johnowi 
Bardeen’owi oraz Waterowi Brattain’ie. Ulepszenie 
konstrukcji, odkryte przez Mohameda Atalla i Da-
won’a Kahng’a z 1959, zaowocowało miniatury-
zacją tranzystorów, co doprowadziło do powstania 
mikroprocesorów w latach 70 i rozpoczęło okres 
cyfrowej rewolucji, który trwa po dziś dzień.

Współcześnie, w dynamicznie rozwijającym się 
świecie nie ma znaczenia czy komputer używany 
jest w charakterze centrum rozrywki czy też na-
rzędzia pracy. Prawidłowe działanie sprzętu za-
leży od sprawnych podzespołów 
oraz przemyślanie napisanego i 
wydajnego oprogramowania. W 
naszym serwisie uszkodzoną elek-
tronikę naprawiamy w oparciu o 
autorskie schematy elektronicz-
ne. Są one pewnego rodzaju dro-
gowskazem, w jaki sposób techni-
cy mają się poruszać po płytach 
drukowanych. Doborem odpo-
wiednich aplikacji i pisaniem kodu 
zajmują się nasi koledzy z PDA 
IT Solutions. Współdziałając ze sobą w ramach  
PDAgroup zapewniamy kompleksową obsługę po-
trzeb komputerowych naszych klientów.

 L(in)ux perpetua

Podstawową formą komunikacji międzyludzkiej 
od zawsze było porozumiewanie się w formie ust-
nej. Wspólnotowy charakter języka, naturalność 
jego nauki oraz szybkość w formułowaniu myśli 
sprawiały, że był to podstawowy sposób porozu-
miewania się, nawet na długo po wynalezieniu 
pisma. Istotnym mankamentem tej metody był 
brak możliwości przekazywania informacji na od-

ległość. Pierwsze urządzenie do zdalnej komuni-
kacji powstało dopiero w drugiej połowie XVII wie-
ku i zostało opracowane przez Roberta Hooke’a. 
Odbiornikami były dwie cynowe puszki natomiast 
przekaźnikiem napięta lina, która w wyniku drgań 
przenosiła dźwięk. Okiełznanie elektryczności w XIX 
wieku zaowocowało powstaniem telegrafu elek-
trycznego w 1837 w Anglii, wynalezionego przez 
Charles’a Wheatstone’a oraz Williama Cooke’a 
oraz niezależnie od powyższego projektu, w Sta-
nach Zjednoczonych przez Morse’a w tym samym 
roku. Na przestrzeni kolejnych lat trwał wyścig 
technologiczny, który ostatecznie zakończył się  
w roku 1876 kiedy to przyznano patent Aleksan-
drowi Grahamowi Bell’owi, twórcy telefonu. Mobil-
ny przełom nastąpił dopiero 100 lat później bo do-
piero w roku 1983, kiedy Martin Cooper, związany 
z firmą Motorola, zaprezentował światu pierwszy 
telefon komórkowy DynaTAC 8000x. Zaledwie 30 
lat wystarczyło, żeby mobilny telefon z narzędzia 

komunikacyjnego dla bogatych 
biznesmenów stał się mobilnym 
centrum multimedialnym, którego 
liczba unikalnych użytkowników na 
świecie przekroczyła 5 miliardów  
i ciągle rośnie.

Wraz ze wzrostem możliwości te-
lefonów, zaistniała potrzeba roz-
wijania systemów operacyjnych  
i aplikacji dostosowanych do śro-
dowiska smartfonów. Najpopular-

niejszym obecnie systemem operacyjnym, stoso-
wanym w urządzeniach mobilnych jest Android. 
Oprogramowanie, rozwijane przez korporację Go-
ogle, oparte jest o kernel Linuxa, co przy ponad 
80% udziale w rynku, czyni je najpowszechniejszą 
dystrybucją Linuxa, choć niewiele osób zdaje sobie 
z tego sprawę.

Zrodziło to oczywiście nowe problemy w postaci 
zapotrzebowania na techników o szerokiej gamie 
umiejętności techniczno-manualnych. PDAgroup 
zajmuje się nie tylko urządzeniami opartymi na An-
droidzie, ale także na rozwiązaniach systemowych 
takich jak: Windows CE oraz Windows Mobile.
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Popyt na sprzęt do drukowania i znakowania wynika 
w dużej mierze z obowiązku znakowania towarów  
w handlu. Powodem oznaczania jest również dba-
łość o jakość w procesie produkcyjnym. Gromadze-
nie informacji na temat każdego produktu pozwala 
na pełną identyfikację: śledzenie całego procesu 
produkcyjnego i eksploatacji. Oznaczenia są także 
umieszczane: na maszynach, pojemnikach, kablach 
oraz stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach.

Producenci drukarek przemysłowych i półprzemy-
słowych proponują różne klasy obudowy, interfejsy 
oraz oprogramowania do zarządzania drukarkami.

Drukarki termiczne  
i termo-transferowe

W drukarkach przemysłowych stosuje się najczę-
ściej metody termiczne – druk termiczny bezpo-
średni oraz termo – transferowy. 

W drukarkach termicznych głowica termiczna na-
grzewa papier bezpośrednio w punktach, które 
tworzą drukowany symbol. Główne podzespoły 
drukarek stosujących technikę druku termiczne-
go bezpośredniego to: głowica termiczna, wałek 
gumowy podający papier oraz sprężyna dociska-
jąca głowicę termiczną do papieru. Drukarki ter-
miczne nie zawierają elementów rozwijających  
i równających taśmę, które występują w drukar-
kach termo – transferowych. Ten typ konstrukcji 
sprawia, że są łatwiejsze w konserwacji i obsłudze 
oraz tańsze w zakupie.

Drukarka termiczna ma jednak ograniczenia, któ-
re są wyeliminowane w drukarkach stosujących 
druk termo - transferowy. Głównym czynnikiem, 
na który trzeba zwrócić uwagę jest trwałość. Wy-
druki z czasem zanikają, a pod wpływem promieni 
UV mogą stać się nieczytelne i nie są odporne na 
środki chemiczne. Metoda druku termicznego nie 
sprawdza się w przypadku nadruków, które mogą 
być narażone na długotrwałe użytkowanie. Ogra-
niczeniem jest także materiał – wydruk może, być 
wykonywany jedynie na papierze termooczułym. 
Materiał eksploatacyjny jest jednocześnie etykie-

tą, w odróżnieniu od drukarek termo-transfero-
wych, gdzie znaczącym kosztem eksploatacyjnym 
mogą być taśmy termo-transferowe. 

Do wykonania wydruku metodą termo-transferową 
potrzebna jest drukarka z głowicą przystosowaną 
do druku termo-transferowego oraz taśma termo-
-transferowa. Taka drukarka jest w stanie drukować 
na różnych materiałach, jak papier, folia oraz mate-
riały poliestrowe. Zadaniem głowicy jest podgrza-
nie pigmentu znajdującego się w taśmie transfero-
wej i przeniesieniu go na materiał eksploatacyjny. 
W zależności od materiału, na którym jest wykony-
wany wydruk, należy zastosować odpowiedni rodzaj 
taśmy: woskową, woskowo-żywiczną lub tekstylną. 

Głowice – rodzaje i żywotność

Zarówno w drukarkach termicznych, jak i termo- 
transferowych głowica nagrzewa media w punk-
tach tworzących symbol. Są dwa typy głowic: kra-
wędziowe oraz płaskie. 

Głowice typu płaskiego ustawione są poziomo 
względem taśmy termo-transferowej, a element 
grzejny znajduje się pośrodku. W drukarkach z gło-
wicami płaskimi można korzystać z taśm wosko-
wych, żywicznych i woskowo-żywicznych. Przy więk-
szych prędkościach drukowania mogą występować 
problemy z jakością wydruku. 

Głowica krawędziowa oferuje szybszy zadruk w za-
mian na krótszą żywotność. Zwiększenie prędkości 
jest możliwe, dzięki nachyleniu głowicy względem 
podłoża pod kątem 45 stopni, a obszar roboczy 
znajduje się na krawędzi. Poza tym głowica zmie-
nia ustawienie automatycznie w zależności od 
grubości zadrukowywanego materiału, bez ko-
nieczności ręcznego dostrajania. 

W drukarce termicznej głowica ma bezpośredni 
kontakt z zadrukowanym materiałem. W związku 
z tym głowica szybciej się zużywa, ponieważ ewen-
tualne zabrudzenia mogą wtapiać się w wydruk. 
Prowadzi to do jej uszkodzenia, pogarszając także 
jakość wydruku. 

Drukarki przemysłowe i półprzemysłowe kojarzą się z obrazem 
dużego zakładu produkcyjnego lub centrum dystrybucyjnego.  
Nie są to jednak jedyne miejsca, gdzie znajdują zastosowanie. 
Odnajdują się dobrze także w innych branżach.

Drukowanie ma przyszłość 
czyli słów kilka o drukarkach

Michał Jakóbczak
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oraz konieczność okresowych wymian podzespołów. 
W optymalizacji kosztów pomagają oferowane przez 
producentów oprogramowania dedykowane do dru-
karek. Zawierają one narzędzia do integracji z istnie-
jącą infrastrukturą w firmie, zdalnego zarządzania 
flotą drukarek oraz zwiększania wydajności produk-
cji. Podgląd na dane pomiarowe urządzeń, konfigu-
racja i zarządzanie dostępem do drukarek pozwala 
na utrzymanie kosztów IT na niskim poziomie. Do-
starczane rozwiązania zawierają także narzędzia 
do projektowania wydruków oraz drukowania bez-
pośrednio z zewnętrznych systemów i programów. 

Innowacją na rynku jest możliwość drukowania 
dokumentów bezpośrednio w formacie PDF bez 
używania oprogramowania pośredniczącego oraz 
rozwiązania pozwalające na oszczędność wydruku, 
poprzez analizę zadrukowanej powierzchni. 

Producenci oferują do swoich drukarek także pa-
kiety serwisowe. W przypadku usterki urządzenie 

naprawiane jest bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów, przy użyciu oryginalnych części serwiso-
wych. Niektóre pakiety obejmują także serwisowa-
nie głowic drukarki, które szczególnie w przypadku 
drukarek pracujących w technologii druku termicz-
nego bezpośredniego są elementem eksploata-
cyjnym drukarki i podlegają częstym wymianom  
i naprawom.

Rynek drukarek przemysłowych ulega dynamicz-
nemu rozwojowi i często pojawiają się na nim 
nowości. Trendem na rynku jest rozbudowywanie 
aplikacji służących do zarządzania drukarkami oraz 
zwiększania ich wydajność. Producenci kładą także 
duży nacisk na ułatwienie użytkownikom wymiany 
materiałów eksploatacyjnych. Wprowadzenie pro-
stych w obsłudze mechanizmów pozwala skrócić 
czas przestoju urządzeń. Producenci nieustannie 
poszukują nowych rozwiązań, aby ulepszyć swoje 
produkty i uczynić je bardziej uniwersalnymi.

W drukarkach termo-transferowych głowica jest 
oddzielona od zadrukowywanego materiału ta-
śmą, ewentualne zabrudzenia mają wpływ na ja-
kość zadruku, ale nie wpływają bezpośrednio na 
stan głowicy.

O jakości zadruku decyduje rozdzielczość głowicy 
drukarki. Oznaczana jest jako ilość punktów na cal 
wzdłuż szerokości głowicy. Standardowe rozdziel-
czości to 203, 300 oraz 600 DPI. Dobór rozdziel-
czości powinien być dobrany do rodzaju wykony-
wanego druku. W przypadku drukowania jedynie 
oznaczeń niewymagających bardzo dobrej jakości 
druku rozdzielczość 203 DPI jest wystarczające. 
Głowice 600 DPI są właściwym zastosowaniem do 
etykiet przemysłowych, gdzie ważna jest dokład-
ność elementów graficznych. 

Głowica jest komponentem, który jest silnie ob-
ciążony podczas druku. Wpływ na jakość pracy 
głowicy ma prawidłowa konserwacja i konfigura-

cja. Aby przedłużyć jej żywotność, warto zadbać 
o regularne czyszczenie głowicy oraz korzystanie 
z wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych. 
Ważne jest także odpowiednie wyregulowanie 
docisku głowicy i wymiana wałka dociskowego  
w razie konieczności. W przypadku pojawienia się 
jakiejkolwiek usterki, działania powinny być pod-
jęte natychmiastowo, ponieważ jedna wada może 
spowodować kolejne.

Optymalny wybór drukarki

Wybierając urządzenie trzeba wziąć pod uwagę, 
że jest to inwestycja długofalowa. Przed dokona-
niem wyboru warto skorzystać z oferowanych przez 
producentów urządzeń testowych (demo). Umoż-
liwiają one sprawdzenie urządzenia w środowisku 
danego przedsiębiorstwa. 

Na całościowy koszt inwestycji, oprócz zakupu urzą-
dzenia, wpływają: serwis, materiały eksploatacyjne 

Branża spożywcza
Etykiety na wędliny i sery: Odporne na działanie 

niskich temperatur. Pokrywane lakierem UV 
gwarantującym zachowanie koloru.

Etykiety na warzywa i owoce: Produkowane 
z wykorzystaniem farb i klejów przeznaczonych 

do kontaktu z żywnością. Po odklejeniu 
od produktu nie pozostawiają śladów.

Branża farmaceutyczna i kosmetyczna
Etykiety na leki oraz suplementy: Przeznaczone do kontaktu z niskimi 
temperaturami, środkami chemicznymi i działaniem światła. Muszą być 
szczegółowe i czytelne – podlegają ściślej kontroli.
Etykiety na kosmetyki: Różnego rodzaju kształty na opakowania: ow�ki, 
etykiety na wieczka lub spody opakowań. Często stosowane są etykiety 
termokurczliwe dopasowane do nieregularnych kształtów opakowania.

Branża motoryzacyjna
Etykiety na opony: Papierowe lub foliowe 

z mocnym klejem na gumowe powierzchnie.
Etykiety na chemię samochodową: Pokryte laminacją 

chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
Odporne na czynniki atmosferyczne: wysokie i niskie 
temperatury, deszcz, słońce oraz środki chemiczne.

Branża RTV/AGD
Etykiety do oznaczania urządzeń elektronicznych: Druk 
na tabliczkach znamionowych odpornych na zarysowania. 
Wykonane z folii z mocnym klejem.
Etykiety i plomby zabezpieczające: Chronią produkt przed 
otwarciem lub uszkodzeniem.  Po uszkodzeniu pozostawiają 
ślad w postaci napisu VOID na produkcie. Inną wersją jest 
etykieta kruszącą – nie można jej zerwać w całości.
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Co to właściwie jest i po co to komu?

Inwentaryzacja to zespół czynności, które prowa-
dzą do potwierdzenia stanu ilościowego i jakościo-
wego majątku, zarówno prywatnego jak i majątku 
przedsiębiorstwa. 

Naturalnie przeprowadzamy inwentaryzację szafy 
przy zmianie pór roku lub analizujemy czego bra-
kuje nam przed wybraniem się na większe zakupy. 
A wszystko po to, żeby optymalizować warunki 
przechowywania rzeczy, oszczędzać miejsce lub 
uniknąć zbyt dużego zatowarowania np. w postaci 
nadmiaru papieru toaletowego 

Te same powody przyświecają przedsiębiorcom, 
jednak inwentaryzacja majątku firmy nie jest tyl-
ko po to, aby wiedzieć co się ma a czego brakuje, 
aby firma działała płynnie. Inwentaryzacja, inaczej 
remanent czy też spis z natury, jest regulowanym 
prawem finansowym procesem. W świetle usta-
wy o rachunkowości inwentaryzacja stanowi obo-
wiązkowy element rachunkowości, poprzedzający 
etap sporządzania sprawozdania finansowego oraz 
rocznego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Główne biznesowe cele inwentaryzacji w przedsię-
biorstwie to:

• doprowadzenie do zgodności stanu 
ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym

• zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych 
oraz wiarygodności sprawozdań finansowych

• rozliczenie osób odpowiedzialnych za mienie 
jednostki

• przeciwdziałanie nieprawidłowościom w 
gospodarce majątkiem jednostki

Jak to zrobić?

W zależności od wielkości jednostki, rodzaju skład-
ników majątku oraz ich skomplikowania, a także za-
awansowania technologicznego danej firmie, prze-
gląd stanu posiadania przedsiębiorstwa może być 
zrobiony przez jedną osobę w godzinę, jak i trwać 
kilka dni i być realizowany przez cały zespół ludzi.

Od dokładności wykonania spisu, użycia określo-
nych narzędzi wspomagających a także stopnia 
wykwalifikowania zespołu zależy jakość sprawoz-
dań finansowych, co jest ważne zarówno dla zarzą-
du firm, jak i organów podatkowych. Nie możemy 
stwierdzić, że sprawozdanie finansowe za dany 
okres jest rzetelne, bez dokonania rzeczywistego 
przeglądu majątku firmy.

W tym miejscu dochodzimy do sedna technicz-
nego aspektu, który ma duże znaczenie w zapew-
nieniu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji 
oraz optymalizacji czasu i kosztów całego procesu-
-narzędzia wspomagające.

Paski, lasery i fale radiowe

Kody paskowe zrewolucjonizowały funkcjonowanie 
biznesu i usprawniły wiele procesów wewnętrznych 
i zewnętrznych. Ich wykorzystanie w aspekcie spisu 
majątku firmy ma niebagatelne znaczenie. 

Główne zalety technologii kodów kreskowych to:

• skrócenie czasu trwania inwentaryzacji
• optymalizacja liczby i czasu pracy osób w nią 

zaangażowanych 
• zmniejszenie ryzyka pomyłki w liczeniu a tym 

samym jakości przeprowadzonego spisu.

Technologię kodów do kontroli stanu magazynu 
czy środków trwałych w przedsiębiorstwie można 
wprowadzić niskim kosztem oraz bez wydłużania 
czasu samego procesu przy okazji przeprowadza-
nia liczenia ręcznego. W trakcie zliczania skład-
ników majątku opatruje się je po prostu etykietą  
z kodem kreskowym, unikalnym dla każdego środka 
trwałego czy pozycji magazynowej. Pomocne przy 
tej okazji będą poręczne, niewielkich rozmiarów 
drukarki mobilne, które w krótkim czasie wydrukują 
kod kreskowy na samoprzylepnej, ultra wytrzymałej  
i praktycznie nieusuwalnej bez zniszczenia jej samej, 
etykiecie umieszczanej na danym składniku mająt-
ku. Więcej na temat rodzajów drukarek oraz technik 
zadruku dowiecie się Państwo z innych artykułów 
zawartych w tym numerze magazynu Kod Biznesu.

Odkąd ludzkość zeszła z drzew a rozwój mózgu naszych praprzodków pozwolił 
na myślenie abstrakcyjne oraz skomplikowaną analizę przyczynowo- skutkową, 
pojawiła się naturalna potrzeba kontrolowania zapasów pożywienia czy 
pierwszych, prymitywnych narzędzi, które z kolei przyczyniły się do rozwoju 
gatunku Homo sapiens jako istoty rozumnej, stworzenia cywilizacji aż w końcu 
dominacji nad resztą gatunków.

Akcja inwentaryzacja, 
czyli jak wycisnąć 
do ostatniej kropli 
biznesową cytrynę

Wiktoria Kasprzyk
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Rodzaje inwentaryzacji 

Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane ro-
dzaje inwentaryzacji:

• systematyczna- przeprowadzana w trybie cią-
głym (Pamiętajmy o RFID ) lub w określo-
nym terminie cyklicznie, np. na koniec roku 
finansowego- tutaj świetnie zdadzą egzamin 
kody kreskowe

• Okazjonalna lub nadzwyczajna- przeprowadza-
na z powodu nagłych zdarzeń, np. zniszczenia 
części majątku na skutek klęski żywiołowej czy 
na potrzeby kontroli (znowu kłania się RFID)

• Doraźna-całkowicie nieprzewidywalna, wy-
konywana spontanicznie (chyba już jesteście 
Państwo w stanie wskazać która technologia 
będzie przy tej okazji sprzymierzeńcem)

• Pełna lub częściowa- w zależności od celu. Je-
żeli pełna to na potrzeby sprawozdawcze dla 
ogółu majątku, jeżeli częściowa np. w przypad-
ku podejrzeń o przywłaszczenie określonego 
składnika majątku. 

Jest oczywiście dużo więcej rodzajów inwentaryza-
cji, jednak na potrzeby niniejszego artykułu oraz, 
żeby nie zanudzić Czytelnika, wybraliśmy te najcie-
kawsze z biznesowego punktu widzenia.

Jak to Brytyjczycy przy herbatce mówią: 
„Last, but not least”

Na koniec tematy związane z inwentaryzacją, które 
są często pomijane w momencie podjęcia decyzji 
o sposobie jej przeprowadzenia: usprawnienie bez 
konieczności inwestycji w infrastrukturę do identy-
fikacji oraz okres, w którym przeprowadzana jest 
inwentaryzacja.

Zacznijmy od terminu realizacji remanentu. W Polsce 
przyjęło się, że inwentaryzacja robiona jest na koniec 
roku kalendarzowego- w ostatnich dniach grudnia 
lub z początkiem stycznia nowego roku. Jednak na-
leży pamiętać o tym, że nie jest to obowiązek dla 
wszystkich form działalności gospodarczej. Dla spół-
ek, prowadzących pełną księgowość, rok obrotowy 

może zaczynać się w dowolnym terminie i obejmo-
wać 12 kolejnych miesięcy. Może więc warto rozważyć 
inwentaryzację na przykład w okresie wakacyjnym, 
kiedy to zwykle obroty i zamówienia spadają z przy-
czyn masowych urlopów lub w okresie przestoju, który 
charakteryzuje daną branżę lub rodzaj działalności. 
Możemy wtedy na spokojnie wszystko zaplanować  
i przeprowadzić cały proces bez stresu. W takim ukła-
dzie początek roku rozliczeniowego możemy ustalić 
na 1 sierpnia a zakończy się on 31 lipca następnego 
roku kalendarzowego. Niestety to ułatwienie dotyczy 
z reguły większych graczy na rynku. Dodatkowo nale-
ży pamiętać, że rok podatkowy, według ustawy o CIT, 
kończy się trzy miesiące po zamknięciu roku obroto-
wego i w tym terminie należy rozliczyć się z podatku 
rocznego.

Jeżeli nie chcemy lub, z przyczyn finansowych, nie 
możemy inwestować w infrastrukturę do sprawnej  
i szybkiej inwentaryzacji, może warto zaprosić specja-
listów do współpracy, czyli firmę zewnętrzną, która na 
zlecenie przeprowadza inwentaryzację w przedsię-
biorstwie i może zrobić to szybko, sprawnie i rzetelnie. 
Osoby delegowane przez takie firmy pracują na wła-
snym systemie, dzięki temu można być spokojnym 
o dane wrażliwe przechowywane w systemie naszej 
firmy. Natomiast wynik inwentaryzacji przekazywany 
jest w postaci pliku, który można zaimportować do 
własnego ERPa lub programu księgowego. Cały pro-
ces inwentaryzacji na pewno będzie krótszy a jakość 
wysoka z uwagi na doświadczenie osób pracujących  
w tego typu firmach. Oczywiście kolejnym proble-
mem jest wybór ekspertów, jednak to już temat na 
zupełnie inną publikację.

I jeszcze jedna uwaga-jeżeli firma posiada wdro-
żony już system do automatycznej identyfikacji, 
natomiast w okresie remanentu zapotrzebowanie 
na sprzęt wzrasta, nie ma konieczności zakupu ko-
lejnych urządzeń. Na okres inwentaryzacji poleca-
my rozwiązanie wynajmu sprzętu, sprawnego, go-
towego do pracy, pracującego na systemie danego 
przedsiębiorstwa. I tutaj PDAgroup służy pomocą-
-zachęcamy do kontaktu z naszymi handlowcami, 
którzy zoptymalizują warunki wynajmu do Państwa 
potrzeb!

Przy kolejnej inwentaryzacji odchodzi problem zli-
czania i notowania stanu ilościowego poszczegól-
nych składników majątku a zczytane przez skaner 
dane trafiają do systemu, który pozwoli na analizę 
i otrzymanie danych nie tylko na potrzeby spra-
wozdania finansowego, ale również w celu prognoz 
procesów biznesowych i analizy wstecznej.

Dane ze skanera mogą trafić do zwykłego arkusza 
kalkulacyjnego, jednak późniejsze zdolności anali-
tyczne pliku będą w znaczący sposób ograniczone. 
Dlatego, jako fachowcy w branży automatycznej 
identyfikacji, sugerujemy rozważenie wdrożenia 
systemu informatycznego, razem z kodami kre-
skowymi i skanerami, tak aby z czasu i energii 
poświęconej na inwentaryza-
cję wycisnąć jak najwięcej. Do-
pasowany do indywidualnych 
potrzeb system współpracuje 
ze skanerami jak i może być 
dopięty do, używanego już w 
firmie, systemu informatyczne-
go, co spowoduje zwiększenie 
możliwości analitycznych.

Krokiem milowym w kierunku 
usprawnienia inwentaryzacji a 
właściwie skrócenia jej czasu do 
minimum stało się wprowadze-
nie tagów RFID. Technologia pozyskiwania danych 
drogą radiową sprawiła, że zajmujące trochę czasu 
skanowanie poszczególnych elementów, zostało 
zastąpione rejestracją wszystkich składników ma-
jątku, bądź stanu magazynowego, trwającą tyle, ile 
niespieszny spacer po magazynie czy miejscu znaj-
dowania się przedmiotów podlegających ewidencji. 
Początkowe stosunkowo wysokie koszty wdrożenia 
systemu RFID, zostaną zrównoważone oszczędno-
ścią czasu, a tym samym kosztów całego proce-
su weryfikacji stanu majątku oraz dają możliwość 
przeprowadzenia inwentaryzacji okazjonalnej lub 
ciągłej. Za chwilę przejdziemy do rodzajów inwen-
taryzacji oraz pokażemy, że inwentaryzacja nie 
musi być kilkudniowym maratonem zliczania dzień 
i noc, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, czy 
zaraz po męczącym zakończeniu roku.

Więcej o rewolucji RFID, jej zaletach ale i ograni-
czeniach znajdziecie Państwo w artykule pt. RFID 
„pik-pik” i zrobione!

Problem? No problem!

Jeżeli decyzja o usprawnieniu działań firmy  
w okresie inwentaryzacji hamowana jest przez 
obawę związaną z rodzajem towarów w magazynie, 
np. sypkich takich jak zboże lub drobnych np. po-
dzespoły elektronicznie w serwisie, nic nie stoi na 
przeszkodzie, aby wprowadzić podział magazynu 
czy danej przestrzeni na sektory, które będą iden-
tyfikowane elektronicznie np. przy pomocy kodów 
kreskowych a jedyne zaangażowanie liczącego bę-

dzie polegało na sprawdzenie 
stanu pojedynczej lokalizacji. 
Jako PDAgroup sami wprowa-
dziliśmy taki system weryfikacji 
stanu magazynowego części 
drobnych i podzespołów wyko-
rzystywanych w jednej z gałęzi 
naszej działalności. Jeżeli nie 
masz pomysłu jak ugryźć te-
mat, zapraszamy do kontaktu  
z naszymi specjalistami!

Jako PDAgroup sami 
wprowadziliśmy taki 

system weryfikacji stanu 
magazynowego części 

drobnych i podzespołów 
wykorzystywanych  

w jednej z gałęzi naszej 
działalności
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Mamy skaner i kod, a w konsekwencji sczytania 
kodu przez skaner otrzymujemy informację. Jed-
nak ta czynność nie byłaby możliwa bez wielu 
szczegółów wpływających na jej efektywność, po-
cząwszy od stworzenia kodu kreskowego czy kodu 
QR, aż do stworzenia urządzeń do ich obsługi. 
W niniejszym artykule skupimy się na istotnym, 
z punktu widzenia klientów planujących zakup 
urządzeń, elemencie jakim jest głowica czytnika 
kodów kreskowych.

Wyróżniamy dwa jej rodzaje: głowicę laserową oraz 
głowicę typu imager. Obie propozycje pozwalają 
na szybki proces skanowania i oba cieszą się po-
pularnością wśród użytkowników urządzeń autoID. 
Jaka jest więc między nimi różnica? Który czytnik 
jest lepszym rozwiązaniem? Co należy wybrać?  
Z naszego wieloletniego doświadczenia wiemy  
i podpowiadamy, że… to zależy. Głównie na wybór 
mają wpływ indywidualne potrzeby klienta. 

Głowica laserowa a imager

Pierwszą podstawową różnicą jest zdolność do 
czytania odpowiednich rodzajów kodów. Czytnik 
laserowy pozwala odkodować kody 1D, czyli kody 
kreskowe, inaczej też zwane liniowymi czy linear-
nymi, podczas gdy imager ma szersze zastosowa-
nie, gdyż pozwala na skanowanie zarówno kodów 
1D jak i kodów 2D, czyli kodów QR lub DataMatrix, 
które mogą zawierać znacznie więcej informacji  
w przeciwieństwie do kodów liniowych.

Kolejną zasadniczą różnicą jest sposób działania, 
zatem wszystko to, co dzieje się w środku urządze-
nia, co także widoczne jest przez oko użytkownika. 

Laser używa wiązki światła o odpowiedniej często-
tliwości/długości fali wprowadzanej w ruch poprzez 
drgające lustra. Odbite promienie są odczytywane 
przez sensor. Wiązka lasera jest pochłaniana przez 
czarny kolor kodu, przez co sensor zwrotnie odczy-
tuje odbicie fali światła tylko z białych obszarów 
spomiędzy pasków kodu, i w ten sposób kod 1D jest 
możliwy do odczytania przez moduł skanujący. Na-
leży zaznaczyć, że wiązka lasera jest łatwo zauwa-

żalna podczas skanowania. Dzięki temu czynnikowi 
użytkownik widzi, który kod skanuje i w konsekwen-
cji zapobiega powstawaniu błędów związanych  
z możliwością odczytania tego niewłaściwego. Co 
więcej, po zeskanowaniu kodu włącza się sygnał 
dźwiękowy, a wiązka lasera przerywa pracę. Zatem 
laser sprawdza się wszędzie tam, gdzie istotna jest 
dokładność skanowania.

Wyróżniamy 3 rodzaje użycia lasera: klasyczny,  
raster i omnidirectional. 

Laser klasyczny – świeci jedną linią. Dla jego uży-
cia konieczne jest odpowiednie pozycjonowanie 
etykiety umożliwiające objęcie promieniem świetl-
nym całego kodu kreskowego, od jego marginesu 
przy znaku „start” do marginesu przy znaku „stop”.

Raster – lustro urządzenia poza poziomymi drga-
niami wprowadzane jest w kontrolowane pionowe 
drgania, które pozwalają na skanowanie laserem  
z obszaru o pewnej powierzchni. Dalej jest to ten 
sam laser, ale w tym przypadku jego wiązka nie 
przemierza linii, tylko obszar, z którego sczytuje kod. 

Omnidirectional – tutaj mamy do czynienia  
z sytuacją bardziej skomplikowaną, a mianowicie 
jeden laser jest obsługiwany przez wiele luster, 
które generują takie ustawienie wiązki, gdzie kod  
w obszarze pracy urządzenia może być przeczytany 
niezależnie od jego pozycji. W Raster mimo lekko 
rozszerzonego obszaru kod musi znajdować się  
w odpowiedniej pozycji względem wiązki, Omni-
directional pracuje na większym obszarze i nie wy-
maga pozycjonowania kodu. 

Z powodu wielu mechanicznych i ruchomych ele-
mentów wrażliwych na wstrząs, jest to najbardziej 
zawodny i zarazem najbardziej zaawansowany 
Scan Engine bazujący na laserze. Z tego powodu 
najlepsze jego zastosowanie jest w urządzeniach 
typu Pricechecker, skanery ladowe, które posiadają 
moduły nieruchome, nienarażone na uderzenia.

Martyna Kieliszek

WYŻSZOŚĆ LASERA 
NAD IMAGEREM
Używanie kodów kreskowych oraz 2D bez wątpienia optymalizuje 
prowadzenie każdego biznesu. Uzyskanie informacji z kodu jest 
błyskawiczną czynnością. Jest to tak szybki proces, że wiele osób 
nawet nie zastanawia się nad tym jak on działa. 
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FAKTY I MITY

 � Czy naprawdę laser jest znacznie lepszy  
niż imager? 
- Odpowiadamy: Niezupełnie. W niedalekiej prze-
szłości faktycznie, to lasery były wiodącym roz-
wiązaniem do odczytu kodów kreskowych, jednak 
obecnie mamy znacznie szerszy wybór rozwiązań. 
Jest to spowodowane także większymi potrzebami, 
niż kiedyś (chociażby ze względu na coraz to chęt-
niej wdrażane kody dwuwymiarowe).

 � Czy głowica laserowa pozwala  
na szybszy odczyt kodu 1D? 
- Kiedyś głowice laserowe działały zdecydowanie 
szybciej niż imagery, jednak z biegiem czasu i wraz 
z rozwojem technologii rozpoczęto ulepszanie obu 
typów głowic. Jak już wcześniej było wspomniane,  
w głowicach laserowych zaczęto stosować rastry lub 
montować więcej luster. Dzisiaj wiemy, że są to zna-
czące usprawnienia. Lecz należy zauważyć, że są to 
jedynie udoskonalenia mechaniczne, opierające się 
na prawach fizyki, zatem ich dalszy rozwój jest ogra-
niczony. Co ciekawe, właśnie z powodu stopnia skom-
plikowania mechanizmu lasera zaprzestano rozwijać 
go. Z kolei w przypadku imagerów sprawa wygląda 
inaczej. Ich struktura umożliwia wprowadzanie inno-
wacji ze względu na ciągły rozwój mocy obliczenio-
wych urządzeń elektronicznych, zatem możliwe jest,  

że w przyszłości imagery będą jeszcze bardziej za-
awansowanymi głowicami niż teraz. Jednak wracając 
do meritum.. obecnie na rynku urządzeń czytających 
kody mamy do wyboru wiele nowoczesnych i ulep-
szonych skanerów wyposażonych zarówno w głowice 
laserowe jak i w głowice typu imager, które doskona-
le radzą sobie z odczytywaniem informacji z kodów  
w porównywalnym czasie. Zatem jeśli warunkiem wy-
boru głowicy jest szybkość odczytu, możemy powie-
dzieć, że obie są konkurencyjne.

 � Czy rzeczywiście głowica laserowa jest  
odporna na pracę w każdych warunkach?
- W naszych rozważaniach zaznaczamy, że gło-
wica laserowa jest zbudowana z luster i elemen-
tów ruchomych. Sprawia to, że jest to urządzenie 
wrażliwe na wstrząsy i upadki. Co zatem zrobić  
w magazynach, szczególnie wysokiego składowa-
nia? Co z pracą kuriera, która charakteryzuje się 
„byciem w ruchu”? Wydaje się, że w obu przypad-
kach uszkodzenia są bardzo prawdopodobne, dla-
tego rozwiązaniem może być wykorzystanie głowic 
typu imager. Urządzenia te poprzez cechy swojej 
budowy są odporne na upadki i z pewnością bar-
dziej wytrzymałe niż czytniki laserowe.

Działanie imagera wydaje się być mniej skompli-
kowaną sprawą niż lasera. Imager wykorzystuje ka-
merę robiącą zdjęcie/zdjęcia, które to następnie są 
analizowane przez systemy zaawansowanej analizy 
(coś na wzór OCR, ale dedykowane dla rozwiązań 
Barcode). Ten rodzaj głowicy skanującej jest nie-
zawodny, dzięki swojej prostszej konstrukcji. Więcej 
tu rozwiązań elektronicznych, niż mechanicznych 
w odróżnieniu do lasera. Dzięki innemu sposobo-
wi analizy kodu ten typ głowicy pozwala na odczyt  
z kodów częściowo uszkodzonych. Dzieje się tak, 
ponieważ kod łatwiej odtworzyć z obszaru niż z li-
nii. Taka postać rzeczy daje nam również szansę na 
odczyt kodu z praktycznie każdego kąta odczytu, 
a co za tym idzie, pozwala odczytywać trudno do-
stępne kody.

Należy zwrócić uwagę na jedną cechę charaktery-
styczną imagera, która pominięta i nieusprawniona 
może powodować błędy dla użytkownika, przykła-
dowo w procesach kompletacji zamówień. Miano-
wicie, jeśli wiele kodów jest zlokalizowanych bardzo 
blisko siebie, wówczas imager często czyta tylko 
jeden losowo wybrany kod. Zatem użytkownik nie 
ma możliwości rozpoznania, z którego kodu otrzy-
mał informację (w przypadku lasera mamy wiąz-
kę światła, która widoczna jest dla oka człowieka, 
zatem istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia tego 
typu pomyłki). Istnieją oczywiście sposoby radzenia 
sobie z tą cechą imagera. Należy tylko wiedzieć o 
niej oraz o tym jakiego rodzaju kody będą skano-
wane. Możemy na przykład ustawić sobie w naszym 
urządzeniu zadanie skanowania tylko kodów EAN8.  
W takiej sytuacji, jeśli mamy blisko siebie przykła-
dowo 4 kody EAN13, 3 kody ITF14, 2 kody UPC-A  
i jeden kod EAN8, urządzenie automatycznie ze-
skanuje pożądany kod. Jeśli takie ustawienie nie 
zostałoby wprowadzone, wówczas mogłoby dojść 
do pomyłki. Dlatego warto pamiętać o tym czynni-
ku podczas rozważania zakupu sprzętu.

Porównując laser i imager trzeba także zaznaczyć, 
że istnieje rozwiązanie mające formę pośrednią po-
między nimi, zwane „linear imager”. Jest to swego 
rodzaju hybryda lasera z imagerem. Linear imager 
odczytuje tylko kody 1D. Jego działanie polega na 
czytaniu kodu z linii, którą wyświetla scan engine, 
zatem ciągle jest to czytanie obszarowo, a nie li-
niowo. Jest to szczególnie przydatna głowica do 
odczytywania kodów uszkodzonych, a fakt, że zwy-
kle nie posiada ona ruchomych elementów wpływa 
pozytywnie na jej niezawodność. 
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ZALETY I WADY KAŻDEJ GŁOWICY

Na rynku dostępny jest oczywiście szeroki wachlarz 
zarówno głowic laserowych jak i imagerów. Do-
pasowanie głowicy wymaga znajomości szczegó-
łowych informacji dotyczących wymagań klienta  
i warunków pracy. Dlatego warto przed dokona-
niem zakupu skonsultować wybór ze specjalistami, 
którzy wyjaśnią dokładne różnice i pomogą w do-
borze satysfakcjonującego rozwiązania.

Podsumowując dotychczasowe rozważania wska-
zane jest przeanalizować sobie wszystkie „za”  
i „przeciw” odnoszące się do każdej głowicy.

Q&A czyli PYTANIA I ODPOWIEDZI

 � Zajmujemy się dystrybucją części zamiennych 
– są to małe elementy, mamy magazyn niskiego 
składowania, nasze produkty są oznaczone ko-
dami 1D, ale zdarzają się także partie towarów  
z kodami 2D – co wybrać? 
– Odpowiadamy: Imager standardowego zasięgu, 
ponieważ w odróżnieniu od lasera posiada funkcję 
czytania kodów dwuwymiarowych. 

 � Zajmujemy się produkcją, śledzimy każdy kom-
ponent od chwili pobrania go z magazynu po-
przez wszystkie procesy marszruty produkcyjnej. 
– Odpowiadamy: w zależności od stosowanych ko-
dów oraz od warunków panujących na produkcji 
obie głowice mogą być stosowane. Jednakże, jeżeli 
elementy na produkcji są oznaczone kodami przy 
użyciu technologii DPM, wówczas będzie miała 
zastosowanie specjalna głowica typu imager prze-
znaczona do tychże kodów.

 � Co wybrać dla kurierów? W ich pracy sprzęt 
jest narażony na upadki. 
– Odpowiadamy: niezależnie od rodzaju kodów 

imager sprawdzi się doskonale ponieważ jego po-
datność na uszkodzenie podczas upadków jest 
mniejsza niż w przypadku lasera.

 � Co wybrać, jeśli na ladzie w moim sklepie 
znajduje się dużo produktów w tym samym mo-
mencie? Które rozwiązanie będzie szybsze? 
– Odpowiadamy: Laser, podłączony do komputera 
na ladzie. Podczas gdy imager potrzebuje 1 sekun-
dę na odczyt, laser w odpowiednich warunkach wy-
konuje tę samą czynność jeszcze szybciej.

 �W naszym magazynie jest słabe oświetlenie. 
– Odpowiadamy: w tej sytuacji warto zastosować 
laser. W przypadku optymalnego natężenia światła 
zarówno laser jak i imager będą działały popraw-
nie. Natomiast gdy natężenie światła jest za wy-
sokie lub za niskie, wtedy skuteczniejszy jest laser.

Oczywiście zawsze, a także w każdym z powyżej 
przedstawionych przypadków, wspólnie z klientem 
przeprowadzana jest szczegółowa analiza charak-
teru oraz środowiska pracy, uwzględniająca wszyst-
kie czynniki mające wpływ na skuteczność działa-
nia danej głowicy.

REKOMENDACJE

Zatem co dla kogo? Podejmując decyzję należy 
mieć świadomość, że nie ma urządzeń idealnych 
i uniwersalnych, które będą działały w każdych 
warunkach. Dobór urządzenia to kwestia indywidu-
alna, dostosowana do charakteru pracy. Dlatego 
w pierwszej kolejności należy zastanowić się jaka 
będzie jego misja, czyli jak będzie wyglądała jego 
codzienna praca. Należy zatem odpowiedzieć so-
bie na kilka podstawowych pytań:

• Jakiego rodzaju kody będą skanowane  
(1D, 2D)? 

• Jakiej wielkości będą kody? I w jakiej 
odległości od siebie będą zlokalizowane?

• Jakie gabaryty i wagę będą miały przedmioty 
z etykietami?

• Jak pozycjonowana będzie etykieta  
z kodem względem czytnika kodu?

• Czy przedmiot z kodem będzie się 
przemieszczał czy będzie ciągle w miejscu?

• W jakich warunkach odbywać się będzie 
skanowanie?

• Jakie będzie natężenie światła?
• Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia 

upadków urządzenia skanującego?

Odpowiadając na powyższe pytania można za-
uważyć jak wiele zmiennych ma wpływ na wybór 
najlepszego rozwiązania oraz jak skomplikowany 
może to być proces. 

A co wybrać dla Twojego biznesu? – Zachęcam  
i zapraszam do przeprowadzenia analizy.

Walory

• szybki odczyt
• możliwość odczytania kodów w 

warunkach słabego oświetlenia
• dokładny odczyt pożądanego kodu w 

obszarze, w którym występuje wiele 
kodów w stosunkowo małej odległości

Mankamenty

• nie odczyta uszkodzonych kodów
• ma kłopot z odczytaniem kodów 

pokrytych folią itd.
• odczytuje kody jedynie w orientacji 

poziomej
• nie odczytuje kodów 2D
• nie odczyta kodów z ekranów urządzeń 

mobilnych

Walory

• szybki odczyt
• odkodowanie uszkodzonych kodów
• odczytanie kodu z dowolnej 

nawierzchni
• odczytanie kodu pod każdym kątem
• odczytanie kodów 1D i 2D
• wysoka odporność na upadki
• wysoka niezawodność
• odczytywanie kodów z urządzeń 

mobilnych

Mankamenty

• trudności odczytywania w warunkach 
słabego oświetlenia

• trudności zlokalizowania pożądanego 
kodu w obszarze, w którym występuje 
wiele kodów w stosunkowo małej 
odległości

LASER IMAGER

26 27

 Kod Biznesu • Nr 1  WIEDZA



Magazynowe systemy informatyczne (z ang. Wa-
rehouse management system – WMS) służą jako 
oprogramowanie do zarządzania przepływem to-
warów w magazynie. Ta prosta definicja może pro-
wadzić do myślenia, że skoro WMS ma obsługiwać 
wyłącznie przepływ towarów na magazynie, to czy 
muszę kupować go jako oddzielny system i czy 
w ogóle jest potrzebny w firmie skoro do tej pory 
dajemy sobie radę? O ile sam przepływ towarów 
wydaje się mało skomplikowany, to warto zwrócić 
uwagę na to, że jest jednym z centralnych modu-
łów zazębiających działanie w całej firmie, tak więc 
ewentualne błędy i niedociągnięcia na magazynie 
będą powodowały spadek wydajności całej firmy. 
Dlatego właśnie pytanie odnośnie WMS nie powin-
no brzmieć, czy jest nam potrzebny w firmie, ale 
czego od takiego systemu powinniśmy wymagać, 
aby jak najbardziej sprawdził się w naszej działal-
ności.

Pierwsze pytanie na jakie mu-
simy sobie odpowiedzieć to – 
jaką firmą jestem teraz? i gdzie 
widzę siebie w przyszłości? Na 
rynku oprogramowania dla firm 
istnieje wiele gotowych rozwią-
zań, gdzie WMS jest oferowany 
jako indywidualny moduł, który 
będzie miał możliwość integra-
cji z pozostałymi rozwiązaniami 
danego producenta, tworząc bardziej złożony sys-
tem zarządzania firmą jakim jest ERP – system za-
rządzania przedsiębiorstwem, ang. Enterprise reso-
urce planning). Innym rozwiązaniem oferowanym 
przez softwarehouse’y jest zaimplementowanie 
modułu magazynowego jako dodatek do innego 
modułu i stworzenie bardziej kompleksowego roz-
wiązania. Dlatego inaczej musimy spojrzeć na ta-
kie rozwiązania, będąc małym lokalnym sklepem, 
gdzie najbardziej będzie nas interesowało rozwią-
zanie proste i kompleksowe, w którym za pomocą 
jednego systemu będziemy w stanie zarządzać 
naszą działalnością. Z innej strony podejdzie tutaj 
prężnie rozwijająca się firma, która wybierając dane 
rozwiązanie powinna brać pod uwagę jak najwięk-
szą możliwość rozbudowy samego systemu CRM  

w następnych latach jak i integracja z pozostałymi 
modułami oferowanymi przez operatora.

Możliwość rozbudowy i integracja, to kolejna rzecz 
jaką powinniśmy brać pod uwagę przy wyborze 
CRMa. Minimalne funkcje, jakie powinien speł-
niać system magazynowy to: przyjęcie produktów 
na magazyn, zaktualizowanie stanów o przyjęty 
inwentarz, przypisanie produktu do miejsca na 
regale/półce, kompletacja produktów przygoto-
wywanych do wysyłki, wydanie i wygenerowanie 
niezbędnych dokumentów. Można by teraz powie-
dzieć, że są to podstawowe prace, które wykonuje 
się w każdym magazynie. Dokładnie tak, podstawo-
wą funkcją WMS jest przeniesienie standardowych 
czynności magazynowych do strefy cyfrowej. Jaki 
zatem zysk dla firmy wprowadza taki system? Od-
powiedzią jest automatyzacja. Wraz z systemem 

WMS do magazynu wkraczają 
takie urządzenia jak mobilne 
kolektory danych, dzięki któ-
rym każdorazowe zapisywanie 
danych na formularzach skraca 
się do odczytania kodu kresko-
wego na opakowaniu. System 
w zależności od typu działania 
(weryfikacja, inwentaryzacja, 
relokacja, kompletacja, wyda-
nie) zaktualizuje stany maga-
zynowe, stworzy odpowiednie 

dokumenty. Operację wykonujemy raz, a wszystkie 
powiązane kroki wykonują się automatycznie.

Każda działalność związana z branżą usługowo-produktową 
posiada miejsce w którym składuje swoje produkty i towary. 
Magazyn, niezależnie od tego czy prowadzimy mały  
miejski sklep, czy wielooddziałową firmę. Nawet gdy  
z domowego zacisza zarządzamy swoim e-sklepem,  
a produkty wysyłamy bezpośrednio od producenta,  
dla sprawnej i ciągłej obsługi klientów  
musimy znać stan naszego magazynu.

WMS
Czego powinniśmy wymagać  
od systemu magazynowego?

Funkcją WMS 
jest przeniesienie 

standardowych  
czynności magazynowych 

do strefy cyfrowej.

Marcin Chróściel
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Kod kreskowy to graficzne przedstawienie okre-
ślonej informacji za pomocą ciemnych i jasnych 
pasków w różnych szerokościach, ustalonych wg 
przyjętych reguł. Systemy kodów kreskowych po-
magają firmom i organizacjom śledzić produkty, 
ceny i poziomy zapasów. Zastosowanie systemów 
kodów kreskowych zrewolucjonizowało zarządza-
nie, co doprowadziło do niesamowitego wzrostu 
produktywności i wydajności. Początkowo kody 
składały się z podstawowych, czarnych linii, które 
można było odczytać tylko za pomocą specjalnie 
zaprojektowanych skanerów. Jednak obecnie kody 
kreskowe mają wiele kształtów i rozmiarów oraz 
szeroką gamę wzorów, a wiele z nich można nawet 
odczytać za pomocą telefonów komórkowych i in-
nych urządzeń.

Rodzaje kodów kreskowych

Istnieją dwa rodzaje kodów kreskowych: 1D i 2D. 
Najbardziej popularną formą kodów jednowymia-
rowych jest liniowy kod kreskowy EAN -13. Składa 
się z dwóch części: kodu kreskowego i 12-cyfrowe-
go numeru. Pierwsze 2 lub 3 cyfry obejmuje kod da-
nego kraju, w którym towar został zarejestrowany. 
Każdy kraj ma przypisane do siebie cyfry, np. liczba 
590 oznacza iż dany produkt został zarejestrowany 
w polskiej organizacji GS1. Następne 4 cyfry kodu 
kreskowego to numer identyfikacyjny producen-
ta. Kolejne pięć cyfr to unikalny numer produktu. 
Ostatnia liczba jest cyfrą kontrolną, która umożli-
wia skanerowi określenie, czy kod kreskowy został 
zeskanowany poprawnie. Liniowy kod kreskowy 
zazwyczaj zawiera wszelkiego rodzaju informacje 
tekstowe. Do zalet stosowania kodów 1D zaliczamy 
łatwość zastosowania oraz możliwość odczytu za 
pomocą dowolnego czytnika. Minusem kodów li-
nearnych jest mniejsze zagęszczenie informacji na 
stosunkowo większej powierzchni kodu. Kody 1D 
wystarczą, gdy w grę wchodzi ewidencja zwykłych 
środków trwałych. Do kodów jednowymiarowych 
zaliczamy również: 

• EAN-8, posiada 7 cyfr danych i 1 cyfrę kontro-
lną. Sprawdza się w opakowaniach o dużych 
wymiarach. 

• Code 39, składa się z 5 czarnych pasków  
i 4 białych. Ze względu na niewielki obszar za-
pisu, code 39 nie jest stosowany na małych 
produktach.

• Code 128, składa się z 11 czarnych i białych 
kresek. Zaletą tego typu kodu jest możliwość 
umieszczenia dużej ilości danych na stosunko-
wym małym obszarze. 

• ITF-14, zbudowany jest z 14 cyfr dziesiętnych, 
a każda cyfra składa się z pięciu pasków. Kod 
ITF-14 wykorzystuje się do kodowania opako-
wań zbiorczych. 

Kod kreskowy 2D jest bardziej złożony i może za-
wierać więcej informacji: cenę, ilość, adres inter-
netowy lub obraz. Rozwój kodu kreskowego 2D 
znacznie rozszerzył zastosowanie kodów kresko-
wych. Obecnie, kody 2D zawierają więcej informacji 
o danym produkcie przy wykorzystaniu mniejszej 
powierzchni oraz są łatwe do odczytania przez 
konsumentów (np. przez telefony komórkowe). 
Jednym z kluczowych elementów jest większa 
odporność kodu na uszkodzenia. Przy stosowaniu 
tego typu kodu niezbędny jest zakup czytnika 2D. 
Należy rozważyć stosowania kodów 2D w przypad-
ku ewidencji mniejszych przedmiotów lub gdy wy-
stępują długie numery ewidencyjne. Ze względu 
na budowę i stopień wykorzystywania wyróżniamy 
kilka kodów dwuwymiarowych:

• DataMatrix, zbudowany z kwadratowych mo-
dułów wewnątrz wzorca wyszukiwania. Ten 
typ kodu można odczytać nawet, gdy jego po-
wierzchnia ulegnie uszkodzeniu. 

• Kod QR, jeden z najczęściej używanych kodów 
2D. QR umożliwia kodowanie znaków z najróż-
niejszych alfabetów.

• Aztec Code, głównym rdzeniem kodu jest czar-
na kropka, umieszczona w kwadratowej po-
wierzchni. 

Jak działa kod kreskowy?

Kody kreskowe działają dzięki współpracy kodu 
kreskowego i skanera, który może odczytać symbo-
le i przekształcić je w przydatne informacje, często 

Tajemnice 
kodu kreskowego
Za każdym razem, gdy skanujemy produkty, 
wchodzimy w interakcję z kodem kreskowym. 
Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jakie 
informacje zawiera w sobie kod kreskowy? 
W tym artykule odsłaniamy przed Tobą 
tajemnice kodów kreskowych. 

Aleksandra Kiecana
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na czytelność kodu, podłoże na którym będzie 
umieszczony kod oraz wielkość nakładu. 

Jak system kodów kreskowych pomaga 
firmom w biznesie?

W jaki sposób kody kreskowe mogą wpłynąć na 
wyniki Twojej firmy? Ściśle mówiąc, to nie istnie-
nie samych kodów kreskowych pomaga firmom 
oszczędzać i zarabiać więcej; to systemy za nimi 
stojące. Zaletami stosowania kodów kresowych 
jest dokładne wprowadzanie, zapisywanie i prze-
twarzanie danych oraz oszczędność kosztów 
zarządzania zasobami. Technologia kodów kre-
skowych pozwala na monitorowanie transakcji, 
prowadzenie ewidencji zasobów firmy, nadzoro-
wanie i przyśpieszenie procesów, monitorowanie 
produkcji, szybszy czas reakcji na niższy stan ma-
gazynowy. Identyfikacja produktowa za pomocą 
kodów minimalizuje liczbę pomyłek, optymalizuje 
wydatki związane z obrotem towarów. Niezależnie 

od tego, czy produkujesz i sprzedajesz produkty 
fizyczne, potrzebujesz wiedzieć gdzie znajduje się 
dany kolektor lub akurat przeprowadzasz inwenta-
ryzacje - etykietowanie i śledzenie zasobów za po-
mocą kodów kreskowych może zaoszczędzić czas 
i pieniądze Twojej firmy.

informacje o pochodzeniu, cenie, typie i lokalizacji 
przedmiotu. Skaner odczytuje kod kreskowy i au-
tomatycznie wprowadza zapisane w nim informa-
cje do systemu, często do bazy danych. W czasie 
odczytu kodu skaner emituje wiązkę lasera, znaj-
dujący się w nim czujnik wykrywa światło odbite  
i generuje sygnał. Standardowe czytniki kodów jed-
nowymiarowych nie są jednak przystosowane do 
interpretacji kodów 2D. Do odczytu kodów dwuwy-
miarowych wykorzystuje się tzw. imagery. Imagery 
to skanery kodów 2D, które interpretują informacje 
zawarte również w kodach jednowymiarowych. Gdy 
w grę wchodzi skanowanie kodów w ilościach hur-
towych, niezbędne jest użycie specjalistycznego 
sprzętu. Aby kod identyfikował dany produkt zgod-
nie z obowiązującymi normami, należy za pomocą 
weryfikatora sprawdzić kod pod kątem poprawno-
ści i zgodności ze standardami ISO. 

Drukowanie kodów kreskowych

W przypadku samodzielnego drukowania kodów 
kreskowych, zalecana jest drukarka etykiet. Ważną 
kwestią jest również materiał, na którym będzie 
drukowany kod kreskowy oraz technika drukowa-
nia. Własne kody można stosować w oznaczeniu 
własnych produktów, miejsc w magazynie, doku-
mentów magazynowych oraz handlowych, zapi-
sywanie informacji o swoich produktach i firmie  
w kodzie QR. Gdy mamy do czynienia z dużymi 
wolumenami, warto zdecydować się na firmę, któ-
ra profesjonalnie zajmuje się drukiem hurtowym.  
W momencie wysyłania produktów na zewnątrz 
firmy, istnieje wymóg zgłoszenia kodu kreskowego 
do nadrzędnej instytucji w celu sprawdzenia zgod-
ności z obowiązującymi standardami. Przy druko-
waniu kodów kreskowych należy zwrócić uwagę 

EAN 8 

CODE 39 

CODE 128 

IFT-14 

Kody 1D
KODY LINIOWE

Kody 2D 
KODY DWUWYMIAROWE 

DATA MATRIX 

KOD QR 

AZTEC CODE  
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i miedź), które zostały zatopione w roztworze  
z kwasu siarkowego. I był to prototyp znanej nam 
obecnie baterii.

Z biegiem lat technologia baterii alkalicznych sta-
ła się bardziej wydajna i powstały różne rodzaje 
baterii zaprojektowane specjalnie do różnych za-
stosowań i zależne od charakterystyki urządzeń. 
Akumulatory również przeszły długą drogę. Kon-
strukcje litowo-jonowe i hybrydowe niklowo-me-
talowe zaczęły stopniowo wypierać akumulatory 
niklowo-kadmowe.

Dlaczego baterie litowo-jonowe?

Przyjmuje się, że baterie litowo-jonowe mają o ok 70-
80% lepsze właściwości magazynujące niż baterie 
wykonane z wykorzystaniem ogniw niklowo-wodo-
rowych. Są lżejsze, charakteryzują się niską szkodli-
wością dla środowiska, wolniejszym samorozłado-
waniem. Dodatkowo baterie Li-ion nie pogarszają 
swoich parametrów, jeśli zostaną ponownie nała-
dowane nim ulegną całkowitemu rozładowaniu. Ich 
stosunek wagi do uzyskiwanej pojemności (gęstość 
energetyczna) jest imponujący. Czas pracy akumula-
tora litowo-jonowego jest zależny od dwóch warto-
ści: pojemności i zużycia energii. Pojemność w przy-
padku baterii Li-ion wyrażamy najczęściej w mAh  
i w przypadku każdej baterii ich żywotność zależy od 
wielu czynników takich, jak użycie procesora, jasność 
ekranu, korzystanie z internetu, odpalonych aplika-
cji na urządzeniu, temperatury, w której urządzenia 
działa, poprawności użytkowania i wieku samego 
urządzenia.

Bardzo częstym przypadkiem jest sytuacja, w której 
mając identyczne akumulatory, jeden będzie pra-
cować tylko 1,5 roku, a w drugi nawet 5 lat. Krótszy 
żywot baterii bardzo często wynika z nieodpowied-
niego korzystania. Najbardziej szkodliwym błędem, 
jaki można popełnić jest doprowadzenie do głębo-
kiego rozładowania po przez wyładowanie do 0%  
i pozostawienie go w tym stanie przez dłuższy czas. 
Należy także pamiętać, że akumulator litowo-jo-
nowy traci ładunek także w spoczynku. Podzespoły 
zawarte w nim również zużywają energię. Ważne 
jest, aby nie przechowywać go po zupełnym rozła-
dowaniu, ponieważ ogniwa w nim zawarte wówczas 
ulegają degradacji, co powoduje mniejszą żywot-
ność akumulatora. 

Powerbank

Weźmy na przykład Powerbank. Fabryczna pojem-
ność maksymalna na poziomie np. 5000 mAh po 
roku użytkowania może być już kilkanaście procent 
niższa. To, jak bardzo się zmniejszy pojemność za-
leży przede wszystkim od 
tego jak go używamy i w 
jakich warunkach. 

Na powerbank może de-
struktywnie działać wy-
stawienie go na wysoką 
lub bardzo niską tem-
peraturę, nieprawidłowe 
użytkowanie. To co rów-
nież ma wpływ na żywot-
ność to jakość ogniwa. 
Przeciętny użytkownik nie zna tajników ich budo-
wy, parametrów i zasad wyboru wysokiej jakości. 
Wykorzystują to nieuczciwi producenci. Takie ogni-
wa mogą mieć zanieczyszczony elektrolit, nierów-
nomierną jego warstwę, niedomkniętą puszkę po-
wodującą wycieki. Co skutkować może niestabilną 
pracą, może się przegrzewać, tracić pojemność, 
czy posiadać wewnętrzne zwarcie, które może wy-
wołać pożar. Lepszej jakości ogniwa przedłużą ży-
wotność akumulatora i jego wydajność. W zależno-
ści od każdego z tych warunków czas pracy może 
się diametralnie różnić.

Bateria czy Akumulator?

Oba są urządzeniami służącymi do magazynowania 
energii elektrycznej i przystosowane do oddawa-
nia tej energii w bezpieczny sposób. Zbudowane są  
z ogniwa lub zestawu pojedynczych ogniw elektrycz-
nych. Poniżej ich krótka charakterystyka.

Bateria (np. znany nam paluszek), która jest ni-
czym innym jak ogniwem pierwotnym, jednokrot-
nego użytku, czyli po rozładowaniu nie mamy 
możliwości jej ponownego naładowania. 

Akumulator (np. powerbank), to ogniwo lub ze-
staw ogniw galwanicznych, tzw. wtórnych, które są 
wielokrotnego użytku. Można ładować i rozłado-
wywać je wielokrotnie.

Od żaby do baterii?

Ogniwa pierwotne są niczym innym jak baterią, 
którą znamy i w swoich domach mamy. A ich hi-
storia zaczyna się w roku 1786, kiedy to boloński fi-
zyk Luigi Galvani odkrywa, że po dotknięciu dwóch 
różnych metali, mięśnie żaby kurczą się. Po uda-
nym eksperymencie stwierdził, że zjawisko to jest 
spowodowane elektrycznością samego organizmu. 
Innymi słowy, w ciele zwierząt miały istnieć ładunki 
elektryczne. Teza ta okazała się niestety mylna, ale 
stała się początkiem kolejnych badań już samego 
Alessandro Volta, który to wysnuł założenie, że 
to nie organizm a metale wytwarzają prąd. W ten 
oto sposób Volt opisał obwód elektryczny, a tak-
że stworzył tzw. ‘Stos Volty’. Były to ułożone na 
przemian monety z dwóch różnych metali (cynk  

Jak nie dać zrobić się w konia, 
czyli parametry baterii
Trudno w dobie tak rozwiniętej elektroniki wyobrazić sobie funkcjonowanie  
w życiu prywatnym jak i zawodowym bez sprzętów, które nas otaczają tak jak:  
telefony, laptopy, elektronarzędzia, odkurzacze, drony, a nawet samochody. Dla lepszej  
wizualizacji zapraszam do obejrzenia jednego z wielu filmów post-apokaliptycznych. 
Wiele urządzeń jest zasilanych przez baterie czy akumulatory, a czym one są?

Magdalena Bira
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Na rynku bardzo łatwo paść ofiarą nieuczciwych 
sprzedawców, którzy sprzedając przez Internet 
mały, w atrakcyjnej cenie, powerbank o deklarowa-
nej pojemności, jak się okazuje później, znacznie 
wyższej, niż pojemność rzeczywista. Należy być 
czujnym i pamiętać o tym, że powerbank Li-ion 
jest zbudowany z ogniw połączonych szeregowo  
i jeśli chcemy mieć powerbank większej pojemno-
ści, tym samym ogniw musi być więcej i co za tym 
idzie będzie on również większy i droższy. 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje dotyczą-
ce pojemności, żywotności, poprawnym sposobie 
użytkowania akumulatora, wadze i cenie, należy 
pamiętać jeszcze o jednej wartości, która jest dla 
nas niezbędna w wyborze odpowiedniego power-
banku – to energia dostępna z powerbanku (Wh 
lub mWh). Ta jednostka mówi jak dużo energii po-
siada powerbank. Niestety nie każdy producent nas 
o tej wartości poinformuje. 

Otóż wiele osób szukających powerbanku dla sie-
bie kieruje się tylko wysoką wartością pojemno-
ści ogniw: np. 10 000 mAh i jego ceną, która przy 
mniejszym napięciu sumarycznym (V) jest dosyć 
atrakcyjna. Również w podobnej cenie możemy 
mieć powerbank o pojemności 5000 mAh. Ale 
większa pojemność nie zawsze oznacza większą 
energią dostępną z akumulatora. To dopiero zna-
jąc konfigurację ogniw daje nam pełen obraz jaką 
wartością energetyczną dysponuje powebank.

 

Amper jest taką jednostką która określa swego 
rodzaju Ilość / Czas, Volt jest jednostką która 
określa Szybkość. Zatem Volt * Amper = Szyb-
kość * Ilość / Czas. No i mamy tak zwane waty. 
Każda bateria lub akumulator składa się z jed-
nego lub więcej ogniw. Dzięki temu otrzymuje 
się potrzebne napięcie zasilania.

Zostańmy przy powerbanku i zmierzmy ich jed-
nostkę energii przy:

a) 10 000 mAh o napięciu 3,6 V oraz 
b) 10 000 mAh o napięciu 12,6 V i
c) 5 000 mAh o napięciu 12,6 V

Posługując się poniższym równaniem:

mAh * napięcie (V) = wynik : 1000 = pojemność Wh

a) 10 000 * 3,6 = 36000 
36000 : 1000 = 36 Wh

b) 10 000 * 12,6 = 126 000 
126 000 : 1000 = 126 Wh

c) 5 000 * 12,6 = 63000 
63000 : 1000 = 63 Wh 

I który powerbank jest bardziej wydajny?

Patrząc na powyższe przykłady pojemności przy 
różnym napięciu możemy jasno stwierdzić, że nie 
pojemność liczona w mAh jest tu najistotniejsza, 
tylko napięcie jakie dany akumulator posiada. I od 
tego tak naprawdę zależy wydajność wybranego 
powerbanku.

Jeśli będziemy pamiętać o tych kilku zasadach 
dobrego użytkowania sprzętu, jesteśmy w stanie 
kupić najodpowiedniejszy powerbank czy inny po-
trzebny nam akumulator, dobrany do naszych po-
trzeb i cieszyć się nim przed długi czas.

Tego Wam życzę!

Biznes

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze umieć ją stosować”

J.W. Goethe
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Wielka 
układanka
Jesteśmy blisko naszych klientów  
oraz ich celów. Staramy się być  
godnymi zaufania przewodnikami  
po cyfrowym świecie oraz  
ambasadorami innowacji z duszą  
i kreatywnością na najwyższym poziomie. 
Bohaterowie naszych historii są najważniejsi.

W czym tkwi problem?

Nie tak dawno firma produkująca puzzle zgłosiła 
się do nas z wyzwaniem w obszarze innowacji dla 
swojego przedsiębiorstwa. Poniżej przedstawiamy 
szerzej ten aspekt. 

Klient miał potrzebę dostosowania systemów we-
wnętrznych do produkcji oraz zamówień klientów. 
Używana strona internetowa charakteryzowała się 
skomplikowanym wyglądem, przez co użytkownicy 
spędzali dużo czasu nad wyborem cenowym oraz 
produktowym odpowiednich dla siebie puzzli. Do-
datkowo celem zmian było usprawnienie pracy 
zespołu, dotyczące realizacji zamówień klientów 
oraz zadbania o właściwy i terminowy proces pro-
dukcji. Jedną z rzeczy do usprawnienia była też 
integracja z systemami kurierów oraz marketpla-
ce’m, za pośrednictwem którego spływała naj-
większa liczba zamówień.

Umożliwienie zarządzania sprzedażą, 
produkcją oraz obsługą posprzedażową 

z jednego miejsca. Dzięki integracji 
z systemami przewoźników oraz 

platformą typu marketplace – jest to 
jak najbardziej osiągalne.

Raporty i statystyki aby bez 
spędzania wielu godzin, sprawnie 

zarządzić działaniami marketingowo-
sprzedażowymi przy odpowiedniej 

promocji produktów.

W efekcie końcowym uformowaliśmy 
ogólne założenia projektu, listę 

niezbędnych funkcjonalności oraz 
historię użytkownika. 

Wykonanie sklepu internetowego 
zgodnie ze specyficznymi wymaganiami 
klienta - poznanie specyfiki 
sprzedawanych produktów pozwoliło 
nam na zaprojektowanie unikalnego 
rozwiązania dla klientów docelowych 
– kupujących puzzle. Co w efekcie 
przekłada się na sprawność zakupu oraz 
efektywność składania zamówień.

Zbudowanie panelu administracyjnego 
dla teamu firmy tak, aby korzystanie  
z niego było łatwe, intuicyjne i odciążało 
maksymalnie prace, które dotychczas były 
czasochłonne.

Co wzięliśmy na cel?

Grande finale

Wkrótce pokażemy światu internetowemu zupeł-
nie nowy, intuicyjny sklep w którym każdy z nas bę-
dzie mógł zamówić puzzle, na szczególne okazje/
bez okazji, dosłownie w 5 minut! Team, dla którego 
pracowaliśmy otrzyma jedno rozwiązanie, za po-
mocą którego przyspieszy swoją pracę, skupi się 
na kliencie docelowym, a produkcja będzie szybsza  
i łatwiejsza.

Cel, który nam przyświecał to stworzenie systemu, 
który zaspokoi potrzeby firmy i przyczyni się do jej 
wzrostu na arenie produktów personalizowanych. 
Klienci docelowi, łatwość w obsłudze systemu, 
dbałość o szczegóły i wplecenie funkcjonalności 
na najwyższym poziomie to podstawowe rzeczy,  
o które dbaliśmy od samego początku. Dzięki 
temu nasi Bohaterowie mogą spokojnie planować 
przyszłość i zadbać o to, co dla nich najważniejsze 
- zadowolenie klienta.

Co zrobiliśmy, aby pomóc?

Po pierwsze, realizacji każdego przedsięwzięcia po-
maga dokładne zrozumienie potrzeby oraz namie-
rzenie problemu. Wspólnie z klientem dołożyliśmy 
wszelkich starań, aby zapoznać się ze specyfiką 
ich firmy oraz toczących się procesów. Następnie 
przeanalizowaliśmy dostępne narzędzia oraz za-
chowania branży, w której działa klient. Dzięki bli-
skiej współpracy ustaliliśmy plan na wykreowanie 
odpowiednich rozwiązań.

Karolina Krupa
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Taka decyzja oznacza rozpoczęcie procesu digita-
lizacji firmy, wykonaniu pierwszego kroku w stronę 
Przemysłu 4.0 i prawdziwej rewolucji. Czas na in-
nowację z ukłonem i odejściem w cień długopisu  
i kartki papieru. 

Case study, czyli co było potrzebne i jak 
odpowiedzieliśmy

• Wiedzieliśmy, że dotychczasowy system 
informatyczny to głównie system księgowy. 
Dane są przetwarzane przez firmę 
zewnętrzną dlatego ten element musiał 
zostać i stanowić trzon systemu.

• Dla zaspokojenia potrzeb pracy magazynu, 
zaproponowaliśmy zakup gotowego systemu 
WAPROmag. 

• Aby wykluczyć błędy produkcyjne oraz 
podnieść jakość oferowanych produktów 
zaproponowaliśmy urządzenia i system 
dokumentacji fotograficznej towarów 
wysyłanych do klientów.

• Potrzebne było narzędzie, ułatwiające 
planowanie produkcji poprzez raportowanie 
jej etapów i mierzenie czasów. 

Powyższe kluczowe wymagania zostały opraco-
wane, a zbudowany system zarządzania danymi 
dopracowaliśmy wraz z pracownikami poszczegól-
nych obszarów, które on obejmował. Dzięki goto-
wemu rozwiązaniu, które wystarczyło zakupić oraz 
dobudowa niezbędnych modułów pozwoliła na 
zaoszczędzenie czasu i pieniędzy na etapie wytwa-
rzania i wdrażania oprogramowania.

Od dnia, w którym się spotkaliśmy do pełnego 
wdrożenia minął rok. Pogratulować należy postawy 
pracowników, którzy do systemu weszli już pierw-
szego dnia, gdy był on dostępny. Praca zespołowa 
oraz poczucie potrzeby zmian u pracowników po-
mogły w rewolucji firmy i pozwoliły na efektywne 
przyswojenie wielkich zmian w obrębie organizacji. 
Na pochwałę zasługuje również postawa klienta – 
‘fair play’ w stosunku, do swoich klientów. Dbałość 
o detale przy turbinach to podstawa  Stąd eli-
minacja reklamacji, które nie są skutkiem wadliwej 

produkcji a jedynie efektem walki klientów o nieza-
sadne roszczenia, Poprzez wdrożenie dokumenta-
cji zdjęciowej wszystkich przesyłek wychodzących, 
firma była pewna swego a klient, jeszcze zanim 
otrzymał swój produkt, mógł go obejrzeć w wirtu-
alnej galerii.

Udało się:

• Zautomatyzować i uspójnić procesy,
• Zrezygnować w dużej mierze z kartek  

i długopisów,
• Raportować etapy produkcji, w tym 

wyposażyć kluczowe stanowiska  
w urządzenia mobilne,

• Zwiększyć dokładność czasową dla odpraw 
transportowych – wysyłki do klientów,

• Zminimalizować koszty reklamacji 
rozpatrzonych na korzyść klienta,

• Zwiększyć efektywność pracy zespołu 
Turbojulity,

Co nam pomogło we współpracy?

Mieliśmy tę okazję, by pokazać zespołowi Turbo-
julity jak wygląda praca i systemy w naszej firmie 
PDAgroup. Pod naszym dachem wykonujemy po-
dobne procesy: serwis, magazynowanie, produkcję, 
wysyłki do klientów. To pozwoliło nam pokazać się 
od strony osób, które znają specyfikę podobnego 
modus operandi a także przekonać Turbo Team do 
tego, że nie boimy się wyzwań  Gramy o podob-
ne cele i przyświecają nam podobne wartości. Kon-
centrujemy się na zadowoleniu naszych klientów.

Gramy dalej

W PDAgroup wiemy, że nie ma rzeczy niemożliwych 
a ludzie są najważniejsi. Dlatego bardzo nam miło 
współpracować przy kolejnych 
wyzwaniach klientów, których już 
poznaliśmy. Niebawem będziemy 
mogli pochwalić się kolejnym, 
przełomowym w skali kraju i Euro-
py, projektem 

Rozmyślania o pudełkach

Każda branża cechuje się pewnymi typowymi dla 
siebie procesami, w tym obiegiem dokumentów. 
To jednak nie oznacza, że gotowe na rynku roz-
wiązania zaspokoją specyficzne potrzeby zespo-
łów pracujących w jednej firmie, na wspólny cel. 
Często procesy biznesowe różnią się od siebie. 
Stąd może się zdarzyć, że 85% procesów bizneso-
wych może być zinformatyzowane poprzez zakup 
gotowego rozwiązania z rynku, a pozostałymi 15% 
procesów należy zaopiekować się indywidualnie 
poprzez zbudowanie rozwiązań, które dobudo-
wuje się do zakupionego „pudełka”. Jeśli te 15% 

niezaopiekowanych procesów stanowią te kluczo-
we w firmie, generujące największe przychody lub 
najistotniejsze z punktu widzenia czasu pracy – to 
jest to temat do priorytetyzacji wymagań.

Potrzebę można zaspokoić a problem 
rozwiązać. Nigdy odwrotnie…

Turbojulita po analizie procesów biznesowych 
zachodzących wewnątrz oraz omówieniu z nami 
możliwości technologicznych zdecydowała się na 
zbudowanie rozwiązania typu ERP i WMS z dodat-
kowymi modułami, które na dany moment były 
ważne z perspektywy kosztów i pracy. 

Jedną nogą w przemyśle 4.0 
czyli „turboprocesowanie”
Turbojulita to serwis specjalizujący się w naprawach turbosprężarek  
i regeneracji filtrów cząstek stałych. Na rynku motoryzacyjnym działają 
nieprzerwanie od 2000 roku. Są największą firmą ze swojej branży  
i podbijają Europę. Spotkaliśmy się pewnego dnia, ponad rok temu,  
by omówić zmiany, które przyczynią się do wzrostu firmy  
i zwiększenia satysfakcji pracowników.

Karolina Krupa
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UŻYCIE NOŚNIKA DANYCH

TECHNOLOGIA
RFID

KODY
KRESKOWE

TRWAŁOŚĆ NOŚNIKÓW

SPOSÓB SKANOWANIA

SKANOWANIE NOŚNIKÓW

SZYBKOŚĆ ODCZYTU

KOSZTY WDROŻENIA

ŁATWOŚĆ WDROŻENIA

JEDNORAZOWY ZAPIS DANYCH

ŁATWE DO ZNISZCZENIA ETYKIETY

RĘCZNE

JEDEN KOD NARAZ

JEDEN ODCZYT NA KILKANAŚCIE SEKUND

NIŻSZY KOSZT WDROŻENIA

BARDZO PROSTE DO SZYBKIEGO WDROŻENIA

WIELOKROTNY ZAPIS DANYCH

BARDZO ODPORNE TAGI

AUTOMATYCZNE

WIELE TAGÓW NARAZ

NAWET 500 ODCZYTÓW NA SEKUNDĘ

WYŻSZY KOSZT WDROŻENIA

KONIECZNA SPECJALISTYCZNA WIEDZA

Jednak pomimo swojego popularnego zastosowa-
nia, z całą pewnością kody kreskowe nie są pozba-
wione wad – konieczność fizycznego dostępu do 
każdej etykiety w celu zeskanowania, ograniczo-
ny zasięg skanowania, czy podatność na zużycie 
to tylko część z nich. Nasuwa się zatem pytanie, 
czy starego standardu kodu kreskowego nie moż-
na zastąpić czymś nowym – otóż można. Jedną  
z propozycji technologii, która w wielu wypadkach 
z powodzeniem może zastąpić standardowe ety-
kiety jest technologia RFID.

Co to jest i jak to działa?

RFID (ang. Radio Frequency Identification) pole-
ga, w telegraficznym skrócie, na odczytywaniu da-
nych z tzw. tagów za pomocą fal radiowych. Tak 
jak przy kodach kreskowych, system opiera się na 
dwóch elementach: nośniku informacji, czyli tagu, 
umieszczonym na produkcie, oraz narzędziu do 
odczytywania tej informacji, czyli antenie.

Same tagi mogą występować jako pasywne lub ak-
tywne – zależnie od tego, czy posiadają wewnętrzne 
źródło zasilania i nadają sygnał radiowy, czy tylko 
go odbierają. W większości zastosowań, które służą 
jako alternatywa dla kodów kreskowych, będziemy 
posługiwać się tagami pasywnymi, ale rodzajów ta-
gów wewnątrz tego podziału znajdziemy oczywiście 

o wiele więcej – tagi pomiaru temperatury, wilgot-
ności, tagi elastyczne czy wzmocnione – zawsze jed-
nak ich konstrukcję możemy sprowadzić do wkładki, 
zawierającej microchip i antenę, zatopionej w ety-
kiecie, plastiku czy innym materiale, lub wszytej  
w metkę odzieżową. Standardowy tag RFID pozwala 
na przechowywanie do 2KB danych – to zdecydo-
wanie więcej niż przeciętne kody 2D, których główną 
zaletą jest właśnie większa „pojemność”.

Drugi element, czyli antena, również może wystę-
pować w wielu formach – najczęściej jako urządze-
nie stacjonarne (np. w ladzie sklepowej) lub termi-
nal mobilny na wyposażeniu pracownika.

Odpowiednio dobierając te dwa elementy do wy-
magań, warunków środowiskowych oraz rodzaju 
towarów i charakterystyki pracy i spinając je razem 
za pośrednictwem dedykowanego oprogramowa-
nia, otrzymujemy rozwiązanie, które może okazać 
się poważnym konkurentem starych kodów kresko-
wych, czy nawet kodów 2D.

Jednak myśląc o oparciu pracy swojej firmy na 
technologii RFID należy przeanalizować wiele 
aspektów – poniższe zestawienie charakterystyki 
tej technologii powinno w pewnym stopniu rozja-
śnić temat odczytu radiowego i nakreślić możliwo-
ści jego zastosowania.RFID 

– „pik pik” i zrobione!

Od wielu lat głównym standardem wykorzystywanym do kontroli towarów  
są kody kreskowe – wprowadzone z symbologią UPC i Code39 i obecnie 
najbardziej rozpowszechnione na rynku konsumenckim poprzez kody EAN,  
z kodami 2D będącymi ich uzupełnieniem. Spotkamy je na praktycznie  
każdym elemencie łańcucha dostaw dla dowolnych produktów –  
od batoników, przez lekarstwa, aż po podzespoły na liniach  
produkcji samochodów czy maszyn przemysłowych. 

Grzmisław Krassowski
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scawiając bramki antenowe w przejściach między 
kluczowymi strefami danej infrastruktury. W do-
wolnym momencie będziemy wiedzieć, czy nasze 
zasoby są prawidłowo rozdysponowane lub, co jest 
o wiele ważniejsze, czy w przypadku ewakuacji nikt 
nie pozostał w strefie zagrożenia.

Kolejnym ciekawym zastosowaniem technologii 
RFID jest śledzenie drobnej aparatury medycznej  
w salach operacyjnych – skalpel czy kleszcze moż-
na oznaczyć delikatnym i sterylnym tagiem, który 
pozwoli upewnić się, że każdy użyty podczas opera-
cji przedmiot zostanie w prawidłowy sposób zutyli-
zowany lub przekazany do sterylizacji w autoklawie, 
a w skrajnych przypadkach, że w ciele pacjenta nie 
pozostała żadna „pamiątka” po wizycie w szpitalu.

Jednak ideały nie istnieją…

Niestety nie ma rozwiązań idealnych i w pełni 
pozbawionych wad, i dokładnie tak jest również  
w przypadku RFID.

Pomimo generalnej wygody i znacznej oszczęd-
ności czasu przy korzystaniu z tagów, elemen-
tem, który działa na niekorzyść RFiD jest cena. Dla 
wielu przedsiębiorstw (jak np. dla wspomnianych 
wcześniej szpitali) wygoda i bezpieczeństwo będą  
o wiele ważniejsze niż cena rozwiązania – jednak 
dla większości firm, które wymagają śledzenia to-
warów na każdym etapie łańcucha dostaw, opty-
malizacja kosztowa operacji pozostaje często prio-
rytetem. Przy wdrażaniu technologii RFID należy 
pamiętać o kosztach eksploatacyjnych – najbar-
dziej znaczący będzie tutaj koszt samych tagów. Do 
tej pory, firma decydująca się na zastąpienie kodów 
kreskowych przez odczyt radiowy, musi liczyć się  
z faktem, że nawet przy masowym zaopatrzeniu,  
w skali długoterminowej, koszt tagów może prze-
kraczać koszt standardowych samoprzylepnych 
etykiet z kodem kreskowym nawet 10-krotnie.

Poza kosztem, dużym problemem pozostają ogra-
niczenia technologiczne tego rozwiązania. Jak 
wiadomo, fale radiowe podlegają prawom fizyki 
– przede wszystkim interferencji oraz ekranowa-

niu. Jeżeli nasza firma zajmuje się dostarczaniem 
aluminiowych profili (np. do przewodów wentyla-
cyjnych) i musimy rozwiązać kwestię kontroli to-
warów w magazynie, to niestety RFID na samym 
wstępie można skreślić, gdyż fale radiowe nie będą 
w stanie przedostać się nawet przez cienką blachę,  
i w przypadku skanowania towarów otrzymalibyśmy 
informacje tylko z tagów znajdujących się na samym 
wierzchu. Ograniczenia te są zauważalne także  
w mniej wymagających środowiskach pracy, nawet 
w takich, gdzie pozornie RFID rozwiązuje absolut-
nie wszystkie problemy – jak we wspomnianych 
wcześniej sklepach odzieżowych. Weźmy na przy-
kład hipotetyczny stosik koszulek złożonych w kost-
kę – jeżeli dla każdego produktu tag jest umiesz-
czony dokładnie w tym samym miejscu, istnieje 
duża szansa, że na półce tagi będą umiejscowione 
zbyt gęsto lub będą się praktycznie stykać, co na 
pewno wpłynie na ich odczyt. W tym konkretnym 
przykładzie wystarczy trochę inicjatywy pracownika, 
który „przeczesze” w trakcie skanowania cały sto-
sik i problem będzie rozwiązany – niemniej jednak 
należy mieć taką cechę technologiczną na uwadze.

Ostatnią kwestią, którą należy przeanalizować  
i która poniekąd może być postrzegana jako wada, 
jest sama kwestia oznaczenia produktów. Jeżeli 
mamy sieć sklepów, w których oferowane są pro-
dukty od wielu producentów, wytwarzane w osob-
nych jednostkach i dostarczane z różnych magazy-
nów, to kto będzie odpowiedzialny za opatrzenie 
tych produktów tagami? Czy będziemy w stanie 
wymóc na naszych dostawcach, aby każdy produkt 
był tagowany, czy może będziemy musieli ponieść 
to na własnych barkach?

Pomocna dłoń

Powyższe za i przeciw mogą być trudne do zesta-
wienia bez dogłębnej znajomości tematu. Nasi 
specjaliści, we współpracy z renomowanymi produ-
centami sprzętu, w kompleksowy sposób pomogą 
Ci opracować i wdrożyć najlepszą koncepcję, która 
pozwoli zapewnić płynną i bezproblemową pracę 
w przedsiębiorstwie, dokładnie w takim zakresie,  
w jakim tego oczekujesz.

Jestem najlepszy!!!

Zalet RFID jest wiele – Pierwszą z nich jest gi-
gantyczna oszczędność czasu względem kodów 
kreskowych, widoczna wyraźnie na przykładzie 
wspomnianej już wcześniej możliwość skanowa-
nia towarów bez fizycznego dostępu do etykiety. 
Wyobraźmy sobie sklep odzieżowy, gdzie raz w se-
zonie należy przeprowadzić inwentaryzację. Do tej 
pory, przyjmując, że każdy towar (np. koszula) na 
wieszaku jest opatrzony metką z kodem kresko-
wym, pracownik musi dla każdego rodzaju towa-
ru (danego modelu w danej kolorystyce i danym 
rozmiarze) zeskanować jeden kod, przeliczyć ilość  
i wprowadzić ją poprzez interfejs terminala. Ten 
sam proces należy powtórzyć dla każdego kolej-
nego rozmiaru, modelu, wreszcie dla każdego wie-
szaka. Technologia radiowa pozwala ten proces 
uprościć i przyspieszyć, gdyż skanując zbiorczo,  
w ułamku sekundy zwracany jest ogólny stan 
wszystkich towarów znajdujących się w polu odczy-
tu. Nawet przy powtórzeniu tej czynności dla każ-
dego obszaru w sklepie, czas inwentaryzacji można 
skrócić – z dni do maksymalnie paru godzin.

Kolejnym z plusów, które możemy zauważyć, jest 
możliwość kontroli towarów „na bieżąco”. Tak jak 
dla linii produkcyjnych czy kompletacyjnych mo-
żemy wyposażyć się w skanery stacjonarne, jak  
i anteny RFiD, które mogą zostać zamontowane 
na stałe. Anteny zamontowane np. pod sklepowym 
sufitem mogą w trybie ciągłym zbierać informacje 
ze wszystkich tagów znajdujących się w ich zasię-
gu. Tym sposobem możemy uzyskać pełną kontro-
lę nad bieżącym stanem produktów w przestrzeni 
sklepowej i w łatwiejszy sposób dbać o to, aby pe-
łen asortyment był dostępny dla klientów w każdym 
momencie, w miejscu, w którym się go spodziewają.

Śledzenie produktów na sklepowych półkach ab-
solutnie nie stanowi maksimum możliwości syste-
mów RFID – zastosowania mogą być tak przeróżne, 
jak tylko sprawnie można będzie określić zapotrze-
bowanie i dobrać do niego odpowiednie rozwią-
zanie. Przykładem elastyczności w tym wypadku 
może być rozwiązanie wspomagające zapewnienie 
bezpieczeństwa pracowników i pojazdów na pla-
cach budowy czy w kopalniach – wyposażając per-
sonel, pojazdy, czy środki trwałe w tagi, oraz umiej-
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Czy wdrożenie systemu CRM  
zwiększy sprzedaż?

Utożsamienie wdrożenia CRM z jednoczesnym 
zwiększeniem sprzedaży w płytkim rozważaniu 
może przynieść opłakane skutki. Jeśli kupujemy 
system z tak sformułowanym celem, można tę 
transakcję przyrównać do zakupu pakietu Office. 
Nie wystarczy pomyśleć, że „fajnie go mieć”, albo 
„mieć, ponieważ Pan Prezes nakazał”. Jeżeli decy-
dujemy się na CRM musimy zrozumieć, co chcemy 
usprawnić w obecnej firmie i w jaki sposób chce-
my to zrobić. Być świadomym, w jaki sposób ten 
system sprawi, że będzie nam łatwiej, efektywniej,  
z jednoczesnym zwiększeniem zadowolenia na-
szych Klientów i ... Pracowników.

Możemy śmiało powiedzieć, że zwiększenie sprze-
daży jest wręcz efektem sprawnego wdrożenia 
CRMu. Czy możemy mieć 15 celów stojących za 
wdrożeniem CRMu? Oczywiście! Jest to po prostu 
możliwe - tym charakteryzują się systemy CRM. 

Data mining i zarządzanie  
relacjami z Klientami

Zarządzanie relacjami z klientami przy obecnym 
rozwoju technologii, dostępie do hurtowni danych, 
eksploracji danych oraz oprogramowaniach do za-
rządzania kampaniami marketingowymi stało się 

obszarem, w którym jako firma możesz uzyskać 
przewagę konkurencyjną. Wystarczy odpowiedni 
zmysł analityczny, przywództwo lidera, wnioskowa-
nie i działanie zespołowe w organizacji.

CRM jest skutecznym narzędziem, dzięki któremu 
podejmowanie proaktywnych decyzji, opartych 
na wiedzy może zaskutkować nie tylko wzrostem 
sprzedaży, ale również transformacją biznesową.

Od czego zacząć?

Zacznij od wymogów biznesowych, przejdź przez 
wymogi funkcjonalne i niefunkcjonalne. Nadaj 
priorytety. Brzmi prosto? Czasochłonnie? Nie wia-
domo z kim przysiąść do brainstormingu?

Pomożemy 

Jeżeli chcemy, aby CRM pokazywał historię kontak-
tu z klientem - to jest to wymóg biznesowy nr 1.

Jeżeli chcemy, żeby nasz system CRM przypominał 
handlowcom o planowanych wizytach lub przygo-
towaniach do spotkania - to jest to wymóg funkcjo-
nalny do wymogu biznesowego nr 2. Jeżeli handlo-
wiec ma przejść w ciągu 5 sekund z powiadomienia 
o kontakcie to przygotowania prospectu - to mamy 
wymóg niefunkcjonalny do naszego zdefiniowane-
go biznesowego wymogu.

Planowanie zasobów przedsiębiorstwa i zarzą-
dzanie relacjami z klientami to dwa różne modu-
ły ważne dla każdej firmy, aby zmaksymalizować 
jej sukces. Oprogramowanie ERP obejmuje takie 
procesy, jak zarządzanie wewnętrzne, tworzenie 
zamówień dla klientów, zarządzanie zapasami, 
zasobami ludzkimi i księgowością, podczas gdy 
CRM koncentruje się na sprzedaży, marketingu  
i obsłudze klienta. Ogólnie rzecz biorąc, moduły 
ERP i CRM oddzielnie pomagają w płynnym działa-
niu, ale jeśli są zintegrowane, zapewniają również 
dodatkowe korzyści. Połączenie dwóch nie tylko 
usprawni procesy, ale także zwiększy produktyw-
ność w firmie. Efekt będzie odczuwalny również dla 
Twoich klientów!

Symbioza systemów i jej profity

Integracja jest uznawana za zapewniającą wyższy 
wskaźnik sukcesu. Powody, które warto znać:

• łatwe zamówienia i wycena dla klienta,
• właściwa oferta i zapasy,
• centralizacja kont,
• uniknięcie powielania danych oraz podgląd 

danych w czasie rzeczywistym,
• pomaga prognozować i zwiększać 

produktywność,
• ulepsza obsługę klienta i mobilność 

informacji.

Masz już ERP... 
i co dalej?
• Czy integracja ERP i CRM jest ważna?
• Jak zacząć wdrożenie CRM?
• Transformacja biznesowa

Karolina Krupa
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miarę, a firma nie musi pakować się w „pudełko” 
(tutaj: rozwiązanie pudełkowe, które może pozo-
stawiać smugi poprzez brak zatroszczenia się o po-
szczególne obszary działalności firmy).

Najlepiej, abyś nie utracił swojego zaprojektowane-
go, unikalnego dla branży procesu sprzedaży wraz 
z wdrożeniem systemu CRM. Weź też pod uwagę 
zmieniające się otoczenie biznesowe firmy, zmiany 
prawne, czy też ewolucję procesów, które to mogą 
wywrzeć konieczność rozwoju, rozbudowy, czy inte-
gracji systemu. Dlatego warto mieć na uwadze nie 
tylko dzień zakupu systemu, czy potrzeby bieżące, 
ale też partnera IT, który odpowie na przyszłe wy-
zwania.

Transformacja biznesowa

Czy wprowadzenie nowego systemu nie jest swo-
istą innowacją? Bez wątpienia jest, dlatego war-
to mieć ambasadorów innowacji przy sobie. Jeśli 
dział, którego owa transformacja dotyka, będzie 
poinformowany o niej w dniu wdrożenia - nie ko-
niecznie spotka się z aprobatą. Co to oznacza? Tyle, 
że przechodzenie przez proces wdrożenia w pracę 
na systemie może okazać się mozolne, powodować 
problemy natury emocjonalnej i budzić napięcia  
w relacjach managerskich. 

Zatem co zrobić, aby poszło zwinnie? Zaangażuj 
zespół. W dużej mierze mam na myśli ludzi „od 
biznesu”, przedstawiciela IT i ustal managera pro-
jektu. Dział IT nie może sam wprowadzić systemu 
CRM, zwłaszcza gdy w jego skład wchodzi jeden 
informatyk. Tak samo jak nieefektywnym będzie 
wprowadzenie systemu w efekcie rozkazu Prezesa, 
bez udziału użytkowników. 

Największą wartość przynosi współpraca i ko-
munikacja. Mamy usprawniać procesy biznesowe? 
Chcemy pokonać konkurencję? Poprawić komfort 
pracy handlowców? Wprowadzić strategię sprzeda-
ży opartą na relacjach z klientami? Spraw, aby to 
zespoły działów odpowiedzialnych za zadania obej-
mujące wymogi biznesowe zostały zaangażowane 
w projekt. Tak, aby członkowie tych zespołów mogli 
uczestniczyć w etapie produkcji systemu, fazach te-
stów i rekomendowaniu usprawnień. System zatem 
należeć będzie do ludzi. Do ich sposobu pracy.

Zatem zamiast dopasowywać system do kartek  
i arkuszy kalkulacyjnych, narzucać technologię  
z góry - wprowadźmy innowację, której efektem bę-
dzie usprawnienie procesów, funkcjonowanie firmy 
i zwiększenie zadowolenia użytkowników. Niech 
takie wdrożenie będzie początkiem choćby nowej 
strategii.

Jeżeli chcemy widzieć statystyki zakupowe per 
handlowiec, per klient, w konkretnych przedziałach 
czasowych - kolejne wymogi biznesowe. Możemy 
potrzebować różnych rzeczy: od planowania sprze-
daży, po utrzymywanie relacji z klientem, up-sell, 
x-sell, segmentację klientów, komunikację między 
nami, a klientem opartej na konkretnych zdarze-
niach... 

Najważniejsze, by uporządkować myślenie. Z pomo-
cą przychodzi nadanie priorytetów. 

Przy burzy mózgów może powstać nawet 100 
punktów. W związku z tym, że nie wszystkie są rów-
nie ważne - to byłoby nieracjonalne - zastosujmy 
metodę priorytetyzowania projektu MoSCoW.

Banalnie prosta, ułatwiająca rozmyślanie o plano-
waniu, dająca światło na etapy prac... Ale najważ-
niejsze, że to ona może efektywnie pomóc nam na 
trzymanie budżetu dla wdrożenia systemu w ryzach 
(jako budowniczy systemów IT wiemy, że apetyt ro-
śnie w miarę jedzenia ) 

Zatem wymogi MUST - to te, które muszą znaleźć 
się w systemie (inaczej wdrożenie będzie bezcelo-
we). Wymogi SHOULD, które to powinny się znaleźć, 
ale gdyby ich zabrało jako firma poradzimy sobie. 

Wymogi COULD - mówimy o nich wtedy, kiedy 
dobrze by było je mieć, ale nie są koniecznością.  
I równie ważne wymogi WANT, czyli mamy ich świa-
domość, teraz skupiamy się na czymś innym, ale  
w przyszłości chcemy je mieć. 

Takie ćwiczenie pomoże nawet firmie odpowiada-
jącej na wyzwanie oszacować koszty każdej z faz 
projektu.

Czy te wymogi się zmieniają wraz z fazami projek-
tu? Zdecydowanie tak. Po pierwszym wejściu do 
systemu, po pół roku od wejścia do systemu - praw-
dopodobieństwo jest niezwykle duże, zahaczające 
o pewność co do tego faktu.

W poszukiwaniu idealnego systemu

Warto znaleźć dobrego partnera. Zastanowić się, 
czy wolimy oglądać systemy i negocjować z firma-
mi, które jedynie dopasują rzeczy najbardziej pasu-
jące do ich systemu, czy spotkamy się z ludźmi, któ-
rzy obiektywnie ustalą rzeczy najlepsze dla naszej 
firmy - out-of-the-box. 

Skoro mamy świadomość jak powinien działać nasz 
system - wybierzmy wykonawcę, który zbuduje rze-
czy właściwe dla nas. System może być uszyty na 
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W krótkim opisie jest to spójny system do zarzą-
dzania wszystkimi procesami w firmie. Najczęściej 
składa się z wielu modułów, których funkcjonal-
ność pozwala na zarządzanie różnymi obszarami 
działalności, na przykład:

• Handel, zarządzanie zamówieniami, 
dostawami, relacjami z klientami

• Planowanie i zarządzanie produkcją
• Planowanie i zarządzanie zasobami ludzkimi
• Księgowość oraz finanse
• Zarządzanie magazynem
• Śledzenie łańcucha dostaw
• Komunikacja wewnętrzna
• Zarządzanie flotą pojazdów, salami 

konferencyjnymi
• Raportowanie

Zalety korzystania z systemu ERP

Niewątpliwą zaletą korzystania z jednego sys-
temu, a nie z wielu mniejszych programów, jest 
spójność i wymiana danych na 
poziomie jednej aplikacji. Dzię-
ki temu nie musimy się martwić 
o to, aby w poszczególnych 
procesach dane były w jakiś 
sposób importowane do innych 
programów. Dla osób korzy-
stających z systemu jednoli-
tość sprawia, że użytkownicy 
z większą łatwością poruszają 
się po systemie. Natomiast dla 
kadry zarządzającej ogromną 
zaletą są rozbudowane syste-
my raportowe oraz statystyk, 
gdyż mamy możliwość analizy danych odpowia-
dających za całą firmę. Co więcej większość tych 
danych jest ze sobą skorelowanych, więc można 
generować bardzo dokładne raporty, których nie 
moglibyśmy wyciągnąć, jeżeli pracowalibyśmy na 
wielu mniejszych systemach.

Sam koszt wdrożenia i utrzymania jednolitego śro-
dowiska jest niższy niż jakbyśmy mieli zarządzać 
wieloma systemami jednocześnie.

W trakcie rozwoju firmy potrzebujemy często mo-
dyfikować procesy czy dokładać nowe. Dzięki temu, 
że mamy wszystko zaprogramowane w jednej spój-
nej aplikacji, proces jego rozbudowy jest ułatwiony, 
a zmian dokonujemy tylko w jednym organizmie. 
Systemy ERP w większości tworzone są w sposób 
modułowy, nasze przedsiębiorstwo jest w stanie 
wybrać odpowiedni zestaw funkcjonalności.

Wdrożenie - czy zawsze jest  
drogie i czasochłonne?

Często tak jest, a nie zawsze tak być musi. Jako, że 
nasz nowy system ma odpowiadać za zarządzanie 
całą firmą, to jest duży i skomplikowany. Posiada 
wiele modułów oraz bardzo rozbudowaną bazę 
danych. Aby wdrożyć taki system, musimy często 
przygotować całą firmę w tym samym czasie, co 
oznacza wiele pracy i zmiany przyzwyczajeń dla 
obecnych użytkowników. W przypadku błędnie 
wykonanej analizy przedwdrożeniowej podczas 
uruchamiania systemu i rozpoczęcia na nim pra-

cy, może dochodzić do wielu 
błędów i problemów, co w skraj-
nym przypadku grozi paraliżem 
firmy, bądź przerwaniem wdro-
żenia systemu.

Można wdrażać nowy system 
kawałkami. Firmy, które obec-
nie korzystają z wielu różnych 
systemów mogą wdrażać zinte-
growane oprogramowanie eta-
pami, np. działami firmy. Dzięki 
temu ograniczamy znacznie 
jednoczesne obciążenie wszyst-

kich pracowników. Kluczowe jest również doko-
nanie audytu przedwdrożeniowego który zapewni 
nam dokładne przygotowanie procesu uruchomie-
nia systemu. 

Bardzo ważne jest również, jeszcze przed urucho-
mieniem całego systemu, zestawienie środowiska 
testowego. Na takim „placu boju” użytkownicy 
mogą wcześniej oswoić się z systemem, zoba-
czyć jak działa i nauczyć się pracy na nim. Dzięki 

ERP. Planowanie zasobów 
i wiele więcej

Co to jest ERP? Według angielskiej nazwy (Enterprise Resource Planning) 
jest to oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa. 
Sama nazwa nie oddaje jednak pełnej użyteczności systemu ERP. 

Sam koszt wdrożenia  
i utrzymania jednolitego 

środowiska jest niższy  
niż jakbyśmy mieli 

zarządzać wieloma 
systemami  

jednocześnie.

Jakub Kwiatkowski
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Trendy w systemach - chmura

Określenie „chmury” stało się od kilku lat bar-
dzo modne i bardzo wiele systemów jest obecnie 
udostępnianych jako „w chmurze”. Program tak 
określany daje dostęp dla swoich użytkowników 
najczęściej przez przeglądarkę internetową w for-
mie aplikacji internetowej. Zainstalowany jest na 
serwerze, do którego można mieć dostęp z do-
wolnego miejsca na świecie, co w obecnym cza-
sie jest ogromną jego zaletą. Z takim dostępem, 
osoby pracujące zdalnie mogą wykonywać swoje 
obowiązki na systemie tak jakby siedziały za biur-
kiem w biurze. Dodatkowo takim mianem określa 
się również infrastrukturę serwerową na której za-
instalowany jest ERP, z technicznego punktu wi-
dzenia jest to środowisko serwerowe, które można 
dowolnie skalować, dodając do instancji np. więcej 

miejsca na dysku, podłączając kolejne procesory 
czy dodawać pamięć RAM. Jest to bardzo istotne 
z punktu widzenia sprawnego działania systemu 
wraz z jego rozwojem, zwiększaniem ilości da-
nych, czy pracujących w firmie osób. Dodatkowo 
znacznie obniża koszty na początku uruchomienia, 
gdyż wtedy często nie są potrzebne duże zasoby, 
a w przypadku podejścia, w którym kupujemy na 
system oddzielną maszynę musielibyśmy już na 
początkowym etapie zakupić taki serwer aby jego 
zasoby wystarczyły nam na wiele lat. Oprócz same-
go serwera możemy wykupić małą instalację, na 
której mamy uruchomiony system testowy, który 
pozwala nam testować różne wprowadzane roz-
wiązania, czy szkolić użytkowników. 

Jak rozpocząć przygotowania  
do wyboru systemu?

Pierwszym krokiem, jaki należy 
wykonać, jest wstępna analiza 
wymagań wobec systemu, nale-
ży stworzyć listę obszarów które 
chcemy zinformatyzować. Ważne 
jest aby (póki co ogólnie) rozpi-
sać najważniejsze procesy oraz 
zaznaczyć te procesy, które są 
mocno indywidualne dla danego 
przedsiębiorstwa. Warto również 
policzyć ilość użytkowników, która 
ma pracować na nowym systemie. 

Mając taki zestaw wymagań moż-
na przekazać je firmie, która zaj-
muje się wdrożeniami systemów. 
Na tej podstawie można dokonać 
wyboru systemu, wyboru sposobu 
działania (stacjonarna, w chmu-
rze) oraz dokonać wstępnej wyce-
ny wdrożenia i utrzymania. Jeżeli 
przejdziemy ten wstępny proces, 
czas na przeprowadzenie dokład-
nego audytu przedwdrożeniowe-
go co nam już otwiera drzwi do 
rozpoczęcia prac nad wdrożeniem 
środowiska.

temu każdy może przekazać swoje uwagi i wdro-
żyć je do systemu przed tym jak zacznie działać 
produkcyjnie. Warto taki system zostawić również 
już po uruchomieniu całego systemu, dzięki cze-
mu możemy na nim testować nowe moduły, zmia-
ny w konfiguracji procesów czy wykorzystać go do 
szkolenia użytkowników. Aby system testowy był  
w pełni funkcjonalny, warto aby pracował na bliź-
niaczej bazie danych, na której pracuje firma, przez 
to dane będą pełni odzwierciedlały prawdziwe ży-
cie przedsiębiorstwa.

Audyt przedwdrożeniowy - czym jest?

Z punktu widzenia procesu wdrożenia jest to klu-
czowy dokument określający wszystkie wymagania 
jakie są stawiane nowemu systemowi. Audyt „roz-
pracowuje” wszystkie istniejące 
procesy w firmie na ich odpo-
wiednie procesy wewnątrz apli-
kacji. Powinien dotyczyć każde-
go obszaru działania instytucji, 
gdyż wiele procesów jest po-
wiązanych pomiędzy różnymi 
działami. Przy okazji tworzenia 
takiego audytu warto zwrócić 
uwagę na obecnie działające 
procesy, gdyż jest to doskonały 
moment na ich optymalizację. Wiele firm nie zdaje 
sobie sprawy jak ich działalność wygląda z punk-
tu widzenia np. przepływu dokumentów w global-
nej skali. Optymalizując działanie firmy jesteśmy  
w stanie zaoszczędzić wiele czasu, a więc i pienię-
dzy. Nie warto przenosić błędnie działających pro-
cesów do nowego systemu, gdyż to tylko skopiuje 
istniejący błąd.

Kto powinien przeprowadzić taki audyt? Osoba, 
która rozumie zarówno biznes jak i jest biegła tech-
nologicznie, aby wiedzieć jakie dane procesy da się 
scyfryzować. Taką osobą jest analityk biznesowy, 
który rozpisuje wszystkie zachodzące w przedsię-
biorstwie procesy. Często też jest wspierany przez 
analityka finansowego, gdyż przeprowadzenie ta-
kiego audytu jest dobrym momentem, aby prze-
świetlić działanie całej firmy i ją zoptymalizować.

System pudełkowy,  
czy tworzony na zamówienie?

Każde podejście ma swoje wady i zalety. W przy-
padku rozwiązań gotowych, „pudełkowych” mamy 
dostęp do sprawdzonego systemu, z którego ko-
rzysta wiele firm. Często jest on stale rozbudowa-
ny, aktualizowany przez producenta aby był zawsze 
aktualny względem obowiązującego prawa. Nie-
stety w takim przypadku procesy w naszej firmie 
muszą uwzględniać możliwości systemu. Sprawia 
to, że to nasze przedsiębiorstwo często musi się 
dostosować do aplikacji. 

Przy budowie systemu na zamówienie możemy do-
wolnie zaprogramować każdy proces, więc to opro-
gramowanie dostosowuje się do naszej firmy, a nie 

na odwrót. W przyszłości taki 
system możemy rozbudowywać 
o dowolne moduły w ramach 
zwiększających się potrzeb. Nie-
stety, budowa takiego systemu 
na zamówienie często jest droż-
sza jak i dłuższa, niż wdrożenie 
czegoś co istnieje. Ta droga jest 
odpowiednia dla firm, które 
mają na tyle indywidualne pro-
cesy, że ciężko byłoby znaleźć 

na rynku gotowe rozwiązanie bez konieczności ro-
bienia rewolucji w firmie. 

Istnieje jeszcze trzecia droga, która łączy zalety 
obu tych podejść - rozwiązanie hybrydowe. Ozna-
cza ono, że jako bazę systemy wykorzystujemy jakiś 
istniejący system (głównie tutaj wykorzystuje się 
systemy handlowe oraz księgowe). Są to procesy 
newralgiczne, jeżeli chodzi o zmienność prawa 
oraz o finanse firmy. Podstawa działania firmy jest 
realizowana przez jeden program, natomiast pro-
ducent oprogramowania buduje oddzielną aplika-
cję, w pełni szytą na miarę, która poprzez systemy 
API integruje się z corowym oprogramowaniem.  
W takim wypadku koszt stworzenia systemu rów-
nież ulega obniżeniu, gdyż bazujemy już na wielu 
działających w oprogramowaniu procesach.

Optymalizując działanie 
firmy jesteśmy w stanie 

zaoszczędzić wiele czasu, 
a więc i pieniędzy.

Enterprise resource planning
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w Kalifornii w tydzień i siedemnaście godzin. Przeka-
zywana była telegrafem oraz transportem konnym 
(ponad 2000 km). Koszt 14 gramo-
wego listu wyniósł 5 dolarów, czyli 
pięciodniową dniówkę. Rozbudo-
wanie infrastruktury telegraficznej 
później telefonicznej, a także roz-
wój kolei oraz transportu samo-
chodowego i wreszcie lotniczego, 
skrócił czas oraz zredukował kosz-
ty przesyłu informacji oraz był ka-
talizatorem zmian społeczno-go-
spodarczych nowożytnego świata.

Od lat 80-tych jesteśmy świadkami kolejnej, chy-
ba najbardziej spektakularnej, rewolucji cyfrowej. 
Wraz z wynalezieniem komputera i poczty e-ma-
il przesył i przetworzenie wielu informacji na raz, 
skróciło czas przekazania informacji oraz reakcji na 
nią do kilku sekund, a rozwój Internetu sprawił, że 
dostęp do wielu danych możliwy jest od ręki.

Zmiany, zmiany, zmiany 

Wszystkie wspomniane wielkie zmiany miały prze-
ogromny wpływ na funkcjonowanie gospodarki 
lokalnej i światowej, oraz na poszczególne branże  
i pojedyncze działalności gospodarcze. Oczywiście 
należy wziąć pod uwagę, że na tempo zmian miała 
wpływ sytuacja polityczna, przemiany społeczne 
i wiele innych czynników, ale śmiem twierdzić, że 
informacja stała na początku wszystkich przemian.

Początek 21 wieku to wielka rewolucja cyfrowa, któ-
rej tempo w ostatnich latach wzrasta geometrycz-

nie. Rozwój automatyzacji produk-
cji oraz stopniowy udział sztucznej 
inteligencji w procesach bizneso-
wych, nadały niespotykaną dotąd 
prędkość zmian gospodarczych 
oraz społecznych. Poszczególne 
rewolucje technologiczne miały 
wpływ na znikanie pewnych branż 
oraz konieczność przekwalifikowa-
nia się pracowników. Aktualnie sami 
obserwujemy jak w galopującym 
tempie zmienia się świat biznesu. 

„Na tym świecie pewne są tylko śmierć  
i podatki” ...i zmiana

Wybijającą się cechą przedsiębiorcy oraz pracow-
nika to nie tylko kompetencje w konkretnej branży, 
ale zdolność uczenia się przez całe życie. Pokole-
nie naszych rodziców spędzało niekiedy całe życie 
zawodowe w jednym przedsiębiorstwie. Dzisiaj, aby 
utrzymywać się na powierzchni, trzeba stale po-
znawać nowe technologie, trendy zmian gospodar-
czych i odpowiednio na nie reagować, bo nigdy nie 
wiadomo kiedy będzie trzeba się przebranżowić.  
Z racji znacznego przyspieszenia rozwoju gospo-
darczego wskutek rewolucji cyfrowej, należy trzy-
mać rękę na pulsie nowych technologii, aby biznes, 
który prowadzimy był z przodu peletonu najlep-
szych firm w branży.

Wielki skok

W erze nowożytnej wynalezienie druku pozwoliło 
na powielanie informacji i dzielenie się nimi, co 
zaowocowało wielkim postępem w rozpowszech-
nieniu wiedzy, do tej pory dostępnej tylko dla nie-
licznych wybrańców. A za wiedzą kroczyła praktyka, 
która sprawiła, że ludzkość wykonała wielki skok 
naprzód ku nowoczesności. Jednak symbolem 
zdecydowanego przyspieszenia rozwoju naszej 
cywilizacji są cztery rewolucje: Wielka Rewolucja 
przemysłowa (1770-1829), rewolucja kolejowa 
(1830-1873), rewolucja stali, elektryczności i prze-
mysłu ciężkiego (1875-1918) oraz rewolucja ropy, 
samochodów i masowej produkcji (1908-1974). 
Zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni 300 lat 
nadały niespotykaną do tej pory dynamikę rozwoju 
cywilizacyjnego, społecznego i technologicznego.

Szybko, szybciej, najszybciej 

Miarą tempa rozwoju technologicznego jest szyb-
kość oraz koszt przesyłania informacji. Ekonomiści 
oszacowali, że w czasach antycznych prędkość 
przekazywania informacji wynosiła 1,6 km/h, lecz 
po zaledwie kilku wiekach, prędkość przesyłu in-
formacji zwiększyła się i wynosiła 46 dni pomię-
dzy Indiami a Londynem, aby stolica Imperium 
dowiedziała się o buncie żołnierzy indyjskich (po-
nad 6500 km), a Times dostarczył informację o 
śmierci Lincolna na Stary Ląd w 13 dni. Rok po 
tym zdarzeniu transatlantyczne połączenie te-
lefoniczne skróciło prędkość wymiany informacji 
pomiędzy Nowym Jorkiem, a Londynem do kilku 
minut. Gdy Abraham Lincoln został prezydentem 
Stanów Zjednoczonych, informacja o tym fakcie w 
kilku etapach trafiła z Waszyngtonu do Fort Kearny  

(R)ewolucja technologiczna
– jedyną stałą jest zmienność

Pierwsza rewolucja technologiczna 
to niezmiennie wynalezienie 
pierwszych narzędzi oraz koła, 
które pozwoliły gatunkowi  
Homo sapiens na ewolucję  
w kierunku istot rozumnych.

Wiktoria Kasprzyk
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Należy pamiętać, że nowe technologie przyczynia-
ją się nie tylko do otwarcia nowych ścieżek rozwoju 
przedsiębiorstw i całych sektorów, ale również mają 
wpływ społeczny. Nisko wykwalifikowani pracowni-
cy linii produkcyjnych lub konfekcyjnych stopnio-
wo są zastępowani robotami, nawet w obsłudze 
klienta widać wyraźny trend używania sztucznej 
inteligencji, tak samo w analityce biznesowej. Tak 
raptowna zmiana przyczynia się również do pogłę-
biania różnic społecznych i gospodarczych pomię-
dzy krajami biednymi, a tymi najbogatszymi, co 
jest związane z nowymi technologiami w przemy-
śle, zarządzaniu informacją, czy w służbie zdrowia 
oraz w ogóle w sposobie postrzegania technologii 
jako wsparcia dla ludzkości.

Nowy powód zmian pod mikroskopem...
elektronowym

Wydarzenia z początku tego roku 
pokazały jak w poszczególnych 
krajach w rzeczywistości wyglą-
dała gotowość radykalnej zmiany 
trybu pracy czy nauki. Kraje do tej 
pory uważane za liderów techno-
logicznych szybciej mogły pod-
nieść z kolan swoje gospodarki, 
natomiast, nawet na przykładzie 
naszego kraju, będącego parę 
kroków za liderami technologii, 
odczuły lockdown zdecydowanie bardziej drastycz-
nie, a aktualnie zderzają się z drugą falą epidemii 
niepewne jutra. Lata zaniedbań i niedoinwestowa-
nia służb publicznych w infrastrukturę, inne ścieżki 
działania, spowodowały paraliż takich sfer jak służ-
ba sanitarna, służba zdrowia. Jednak nawet firmy 
prywatne, uważające się za liderów nowoczesnych 
rozwiązań teleinformatycznych, zostały zaskoczo-
ne nowymi realiami, które spadły z dnia na dzień, 
chociażby w kwestii organizacji pracy zdalnej.

Wszyscy decydenci polskiej gospodarki mówili  
o potrzebie rozwoju technologicznego i wykazywali 
kolejne sukcesy w jej rozwoju, jednak jak przyszedł 
dzień próby, nie potrafiły poradzić sobie z najprost-
szymi operacjami zdalnymi. Okazało się, że bez 
zharmonizowanego programu rozwoju dla instytu-
cji publicznych, edukacji czy sektora prywatnego, 
nie można od ręki zmienić sposobu funkcjonowa-
nia przedsiębiorstw. Dodatkowo w czasie wzmo-
żonego stresu związanego z zagrożeniem zdrowia  
i życia, a także chaosu informacyjnego, wszelkie 
działania podejmowane na ostatnią chwilę były 
okupione bardzo wysokim kosztem ich wdrożenia.

W tym punkcie należy zastanowić się, czy współpra-
ca na poziomie branży, krajowym czy międzynaro-
dowym, nie pozwoliłaby opracować zrównoważo-
nej strategii rozwoju technologicznego. Oczywiście 

pewnym jest, że nie wszystkie 
kraje byłyby zdolne do takiego 
przedsięwzięcia i z racji swoich im-
perialistycznych zapędów brałyby 
nadal udział w swoistym wyścigu 
zbrojeń. Jednak nawet współpraca 
międzynarodowa na szczeblu lo-
kalnym umożliwiłaby opracowanie 
pewnych wytycznych, które z jed-
nej strony nie hamowały rozwoju, 
a z drugiej uwzględniały gotowość 
i poziom zaawansowana zmian 

technologicznych w poszczególnych krajach, co 
zaowocowałoby kontrolą nad rewolucją informa-
tyczną i dodały pewnych cech ewolucyjnych, co 
jest znacznie mniej bolesne dla społeczeństw i go-
spodarek.

Bez względu na trendy oraz kierunek i tempo kolej-
nych zmian technologiczno-informatycznych, każ-
dy przedsiębiorca oraz pracownik powinien zaak-
ceptować jedyną stałą we współczesnym świecie, 
czyli zmienność. Być jej świadomym, podejmować 
konkretne działania, które zmniejszałyby negatyw-
ny jej wpływ na firmę, branżę, czy wreszcie życie 
osobiste.

Innowacje

Nie patrz w przeszłość - tam już byłeś i wszystko widziałeś. 
Idź naprzód. Tam będzie ciekawiej.
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cję aplikacji z innymi syste-
mami do zarządzania, firma 
usprawniła procesy i zyskała 
pełną kontrolę nad przepły-
wem towarów w magazynie. 

Praca z takim systemem za-
czyna się już na etapie przy-
jęcia towaru do magazynu. 
Pracownik za pomocą skane-
ra kodów kreskowych rejestruje etykiety transpor-
towe. Znajdują się na nich informacje niezbędne 
do identyfikacji towarów. W momencie skanowania 
kodu towar jest automatycznie fotografowany i re-
jestrowany w aplikacji.

Kompletacja paczek w opisywanej hurtowni od-
bywa się na stanowisku wyposażonym w kamerę 
wideo i fotokomórkę, dzięki temu nagrywanie uru-
chamiane jest automatycznie. Proces rejestracji 
video jest ciągły, a skompletowane zamówienia 
zostają przypisane do konkretnego kodu kresko-
wego. W momencie skanowania kodu kreskowe-
go filmy przesyłane są do systemu wraz z danymi 
potrzebnymi do identyfikacji. Kontrolę nad masą 
paczki zwiększa zintegrowanie wagi z blatem stołu. 
Waga jest automatycznie przypisywana do paczki. 
Dokumentacja wideo może być uzupełniona też 
o zdjęcia wykonane w trakcie kompletacji. Skom-
pletowane w ten sposób zamówienie uzupełniane 
jest o generowany przez system list przewozowy. 
Do klienta wysłana zostaje informacja o wysyłce 
paczki oraz galeria zdjęć skompletowanego zamó-
wienia. 

Wiele przedsiębiorstw zajmujących się detalicz-
ną sprzedażą wysyłkową ma problem z weryfikacją 
reklamacji. Zwłaszcza w przypadku małych części 
ciężko jest jednoznacznie ocenić, w którym momen-

cie doszło do uszkodzenia 
lub zaginięcia. Przekazanie 
klientowi informacji o wysył-
ce paczki wraz z galerią zdjęć 
skompletowanego zamó-
wienia już na etapie wyjścia 
paczki z magazynu zmniej-
sza ryzyko nadużywania praw 
konsumenta. Dostarczanie 
klientowi informacji w ten 

sposób często wyprzedza zadawane pytania i wyklu-
cza reklamację.

Gromadzenie dokumentacji foto i video paczek 
wychodzących z magazynu zmniejsza także licz-
bę reklamacji zgłaszanych przez firmy kurierskie. 
Dokumentacja fotograficzna pomaga określić, czy 
paczka była dobrze przygotowana do przewozu  
i po czyjej stronie leży wina za ewentualne uszko-
dzenie lub zaginięcie paczki. 

Przedstawiane systemy rozwiązują problemy po-
dobne do tych, z którymi na początku działalności 
musiał zmierzyć się nowopowstały sklep interne-
towy. Pomagają one zautomatyzować cały proces 
kompletacji i weryfikacji zwrotów. 

Przy wdrażaniu nowych systemów do firm można 
spotkać się z obawami dotyczącymi przystosowa-
nia ich do środowiska pracy. Systemy wizyjne dzia-
łają w oparciu o aplikację, która integruje się z każ-
dym dostępnym na rynku oprogramowaniem do 
zarządzania firmą. Podstawą efektywnego współ-
działania rozwiązań informatycznych jest wymiana 
i wzajemne korzystanie z danych. Stworzone w ten 
sposób środowisko poprawia jakość pracy i skraca 
czas, który pracownik musi poświęcić na komple-
tacje. Takie warunki zapewniają systemy Photosta-
tion i WideoStation. 

Do sklepu wpływała duża liczba zamówień i firma 
pierwszy raz musiała zmierzyć się z kompletacją 
zamówień na taką skalę. Wyzwaniem dla firmy była 
także liczba zwrotów, która w przypadku sprzeda-
ży internetowej jest normą. Zmiana sposobu pracy  
i wdrożenie pracowników zawsze wymaga czasu. 
Firma pierwszy raz w historii swojej działalności 
zamiast zaopatrywania sklepu, dostarczała za-
mówienia bezpośrednio do klientów. Kompletacja 
oraz weryfikacja reklamacji i zwrotów od klientów 
wymagała kontroli. Pomimo mobilizacji całego 
zespołu na początku działalności w nowej formie 
zdarzały się pomyłki. Pojawiła się konieczność reje-
stracji i śledzenia towarów od momentu pojawienia 
się ich w magazynie aż do wysyłki do klientów. Zde-
cydowano się na wdrożenie systemów wizyjnych do 
rejestracji pracy magazynu. 

Zastosowanie tego rozwiązania pozwoliło skutecz-
niej kompletować zamówienia oraz weryfikować 
zwroty i reklamację. Zaczęto gromadzić oraz anali-
zować dokumentację foto i video. Poprzez integra-

Oko na magazyn…

W dzisiejszym świecie wygrają Ci, 
którzy potrafią szybko dostosować się 
do zmian. Udało się to pewnej hurtowni 
budowlanej. Przez wiele lat radziła 
sobie dobrze w modelu sprzedaży 
tradycyjnej. Sprawdzianem dla firmy 
okazała się światowa pandemia. 
Sprzedaż w punkcie stacjonarnym 
stała się trudniejsza – trzeba było 
dostosować się do nowych warunków. 
Zdecydowano się na otwarcie sklepu 
internetowego i przeprowadzenie 
promocji dla klientów detalicznych. 
Skutek tej decyzji był zaskakujący. 
Wiele osób w tym czasie zdecydowało 
się przeprowadzić remonty w domach. 

zmniejszenie 
ilości reklamacji o 25%

redukcja kosztów 
obsługi posprzedażowej o 30%

Zmniejszenie ilości 
reklamacji przewozowych o 90%Michał Jakóbczak
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Systemy planowania zasobów

Wyobraź sobie, że zarządzasz firmą, gdzie kluczo-
we decyzje podejmowane są na podstawie arkuszy 
Excela, przeczuciach i domysłach. Mimo potencja-
łu biznesowego, bolączką polskich przedsiębiorstw 
jest brak strategii rozwoju firmy i koncentracja na 
działaniach krótkoterminowych. Oczekiwanie na 
pozytywny bieg wydarzeń, może okazać się zgub-
ne, w chwili gdzie myślenie strategiczne zastępują 
ciągłe próby skoordynowania działań. Główne wy-
zwania przed którymi stoi większość zakładów pro-
dukcyjnych:

• Brak zintegrowanych systemów produkcyjnych 
i magazynowych.

• Utrudnione kompleksowe zarządzanie 
łańcuchem dostaw.

• Praca na ręcznie tworzonych raportach  
i analizach.

• Brak synchronizacji między poszczególnymi 
działami w firmie.

• Utrudnione planowanie zasobów i przyszłej 
strategii przedsiębiorstwa.

• Problemy z pomiarem efektywności procesów 
produkcyjnych.

• Brak automatyzacji powtarzalnych działań.

Wszystkie powyższe ograniczenia przyczyniają się 
do nieefektywnego zarządzania. Kluczem do zmia-
ny jest połączenie procesów firmy w jeden orga-
nizm, w oparciu o nowoczesne systemy planowania 
zasobów. Przykładem wdrożenia kompleksowego 
systemu zarządzania jest historia przedsiębiorstwa 
produkująca popularne na rynku europejskim sło-
dycze. Firma wcześniej pracowała na przestarza-
łych systemach, które nie nadążały za wzrostem 
wytwarzanych wyrobów. Wdrożenie systemu do 
zarządzania zasobami przyniosło firmie znaczne 
usprawnienie procesów produkcyjnych. Dostępne 
moduły sprawiają, że obliczenie nakładów zasobów 
zajmuje kilkanaście minut. Informacje o kosztach 
produkcji dostępne są od ręki. Dzięki dostępowi 
do realnych danych, planowanie stało się o wiele 
efektywniejsze. Możliwość nadzoru i raportowania 
przebiegu operacji przyśpiesza podejmowanie traf-

nych decyzji biznesowych. Z racji tego, że sukcesem 
firmy są odpowiednio wyważone składniki, bardzo 
ważny jest nadzór nad oznaczeniem pojemników 
z półproduktami. Za pomocą kodów kreskowych  
i mobilnych kolektorów danych, pracownicy iden-
tyfikują odpowiednie składniki. Następnie, aby 
zautomatyzować proces uzyskiwania odpowied-
niej receptury, oprogramowanie jest zintegrowane  
z wagą i drukarką etykiet. System czuwa nad ilo-
ścią dodawanych składników i reaguje w przypadku 
niezgodności. Pozwala na identyfikację numerów 
pracowników, partii produktów, surowców i opako-
wań. W przypadku omawianej firmy bardzo ważna 
jest ścisła współpraca między działami produkcji  
i magazynu. Wdrożenie systemu wpłynęło na spój-
ność procesów między działami, w tym automaty-
zację dokumentów magazynowych i handlowych. 
Bieżąca kontrola stanów magazynowych oraz wy-
dań towarów pozwoliło na skrócenie czasu przy-
gotowania wysyłek. Opisany przykład pokazuje, że 
sięgając po gotowy i standardowy produkt można 
rozbudować całą infrastrukturę przedsiębiorstwa. 
Wdrożenie systemu spowodowało automatyzację 
i, co za tym idzie, przyspieszenie procesów.

Oprogramowania do inwentaryzacji

Ostatni kwartał roku to, zazwyczaj, ostatni dzwo-
nek na przeprowadzenie inwentaryzacji w swoim 
magazynie. Jeśli dobrze ją zaplanujesz, łatwiej po-
radzisz sobie z całą procedurą. Do tego potrzebu-
jesz niezbędnych narzędzi oraz programu do ewi-
dencji. W ten sposób inwentaryzacja nie będzie już 
dla Ciebie uciążliwa i pracochłonna. Na rynku do-
stępnych jest wiele aplikacji do inwentaryzacji, któ-
re pomogą sprawniej i efektywniej dokonać spisu 
majątku. Możliwość zautomatyzowania żmudnych 
czynności okaże się trafną inwestycją dla firm, któ-
re stoją przed podobnymi wyzwaniami. Program do 
inwentaryzacji wraz z kolektorem danych i drukarką 
etykiet tworzy gotowe narzędzie do pracy. Korzy-
stanie z dedykowanych terminali mobilnych za-
pewni skuteczność ewidencji oraz komfort w czasie 
użytkowania. Przy wyborze odpowiedniej aplikacji 
ważne jest to aby interfejs użytkownika był prosty, 
intuicyjny, czytelny i przejrzysty, co maksymalnie 

SYSTEMY DEDYKOWANE 
DO SPRZĘTÓW AUTOID

W biznesie, gdzie liczy się szybkość realizacji założonych celów,  
proces cyfrowej transformacji jest nieunikniony. Aby zwielokrotnić zyski,  
a tym samym zredukować koszty działania firmy, niezbędne jest usprawnienie  
kolejnych obszarów. Systemy dedykowane dla sprzętów AutoID to nowoczesne 
rozwiązania do zarządzania sprzedażą, produkcją oraz gospodarką magazynową.  
Działają w oparciu o technologie automatycznej identyfikacji. Na rynku  
dostępnych jest wiele systemów informatycznych, przeznaczonych do ewidencji.  
W wyborze najlepszego z nich leży kwestia dopasowania do specyfiki danej branży. 

Aleksandra Kiecana
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wydruku dokumentów handlowych za pomocą 
mobilnych drukarek. Dzięki dostępnym funkcjom, 
handlowiec tworzy swoje własne, przenośne biuro. 
System może pracować całkowicie niezależnie lub 
może być zintegrowany z dowolnym oprogramowa-
niem księgowo-magazynowym. Firmy które zapew-
niły swoim przedstawicielom powyższe możliwo-
ści, przyczyniły się do poprawy 
efektywności ich pracy. System 
pozwala również kierownikom 
działu sprzedaży na szczegóło-
wą kontrolę działań mobilnych 
handlowców i zlecanie im za-
dań. Niejeden zawodowy han-
dlowiec docenił możliwości de-
dykowanej aplikacji. Dostępne 
funkcje są wciąż rozwijane, aby 
w jak najlepszy sposób uprościć 
pracę handlowca. 

Przyszłość rozwiązań AutoID

Dzięki odpowiednim systemom IT kadra kierowni-
cza może sprawnie i błyskawicznie reagować na 
dynamiczne zmiany. Przyszłością zarządzania to 
rozwiązania technologiczne z mobilnymi urządze-
niami, wykorzystujące wspólną sieć informatyczną. 

Systemy te działają na zasadzie integracji rosnącej 
ilości danych oraz automatyzacji procesów. Pro-
gramy oparte na technologii wypierają czynności 
manualne i powtarzalne. Obecnie tworzone syste-
my wykorzystują m.in. rozszerzoną rzeczywistość. 
Polegają na obsługiwanie procesów w oparciu  
o informacje przekazywane przez specjalne oku-

lary. Dużym zainteresowaniem 
cieszą się rozwiązania RFID. 
Głównymi zaletami tych sys-
temów jest możliwość zapi-
su większej ilości danych oraz 
odczyt informacji z odległości 
nawet z kilkunastu metrów. 
W niektórych przypadkach nie 
jest konieczne wdrożenie całej 
infrastruktury. Produkty RFID 
mogą tworzyć z kodami kre-
skowymi doskonały duet. Aby 

w pełni skorzystać z dobrodziejstw jakie przynosi 
technologia warto wgłębić w temat rozwiązań IT 
w przedsiębiorstwach. Decydując się na oprogra-
mowanie lub aplikację do urządzeń AutoID, nale-
ży pamiętać aby system był zawsze dopasowany 
przez specjalistów. Dzięki wykorzystaniu ich wiedzy 
i możliwości będziesz w stanie w pełni skorzystać  
z potencjału systemów.

upraszcza pracę podczas ewidencji. Wdrażając  
u siebie program do inwentaryzacji zaoszczędzisz 
nawet do 80% czasu przy przeprowadzaniu spisu 
zasobów i tym samym pieniądze, które możesz za-
inwestować w rozwój swojej firmy. Warto zastano-
wić się nad przedstawionym rozwiązaniem, zwłasz-
cza kiedy potrzebujesz szybko oznakować wiele 
przedmiotów i przeprowadzić kontrolę majątku. 
Więcej na temat inwentaryzacji przeczytasz w arty-
kule „Akcja inwentaryzacja”. 

System Rejestracji Video Station

Chaos, tysiące walących się paczek, walka z cza-
sem – zazwyczaj taki obraz maluje się wśród kie-
rowników magazynów w trakcie 
gorących sezonów zakupowych. 
Zapanowanie nad kompletacją 
ogromnej ilości zamówień sta-
nowi wyzwanie dla większości 
sklepów, działów logistyki oraz 
firm kurierskich. Czy istnieje 
uniwersalna metoda, dzięki któ-
remu proces wysyłek stanie się 
zautomatyzowany? Na przykła-
dzie działu logistycznego ser-
wisu sprzętów komputerowych, 
która wdrożyła u siebie system dokumentacji wi-
deo, wysyłane towary są rejestrowane przy użyciu 
kamery. Rozwiązanie to pozwoliło na eliminacje 
błędów, wynikające z ręcznego kompletowania za-
mówień. Dedykowany projekt Video Station naro-
dził się z potrzeby nabycia kontroli nad procesem 
wysyłek. Prześledźmy drogę jaką pokonuje paczka 
z zamówieniem, gdy dotrze już na dział logistyki. 
Pierwszym punktem jest rejestracja towaru przy 
użyciu kamery wideo zintegrowanej z dedykowaną 
aplikacją. Kamera uruchamia się automatycznie, 
przy użyciu fotokomórki. W momencie skanowania 
kodu kreskowego, widniejącego na paczce, nastę-
puje przesłanie informacji o zamówieniu do syste-
mu. Poszczególne rejestracje zamówień są weryfi-
kowane i zapisywane w bazie danych. Rozwiązanie 
to pozwala na szybki dostęp do archiwizowanych 
informacji. Następny krokiem jest uzupełnienie 
dokumentacji o wysokiej jakości zdjęcia, wykony-

wane przez kamerę wideo. W dalszej kolejności 
do zamówienia dołączony jest wygenerowany list 
przewozowy. Dodatkowym ułatwieniem całego 
procesu wysyłania towarów stanowi wagowy sys-
tem kontroli towarów. Rozwiązanie to polega na 
zintegrowaniu wagi z blatem stołu. Powierzchnia 
blatu spełnia trzy różne funkcje: pakowanie pacz-
ki, ważenie oraz owijanie w folię. Informacje o wa-
dze paczki wyświetlone są w czasie rzeczywistym 
w aplikacji, co pozwala na uniknięcie przekrocze-
nia wagi. Kompatybilna budowa wagi pozwala na 
przestawienie jej w dowolne miejsce. Dedykowana 
aplikacja doskonale integruje się ze stosowanym 
już w firmie systemem. Więcej o Wideo Station do-
wiesz się w artykule „Oko na magazyn”. 

Aplikacja dla mobilnych 
handlowców

Jest początek dnia, handlowiec 
właśnie rozpoczyna swój dzień 
pracy. Przygotowując się do 
wizyty u klienta, popijając po-
ranną kawę przegląda listę za-
dań oraz notatki z poprzedniej 
rozmowy. Przed wyruszeniem 
w drogę, za pomocą lokalizacji 

GPS, planuje najkrótszą trasę. W trakcie podróży 
aplikacja wysyła do zintegrowanego systemu in-
formacje na temat lokalizacji handlowca oraz re-
jestruje przebieg trasy. Będąc już u klienta, przed-
stawiciel handlowy, dzięki szybkiemu dostępowi do 
aktualnej bazy produktów prezentuje ofertę spe-
cjalną i przyjmuje zamówienie, która błyskawicznie 
pojawia się w systemie. W trakcie spotkania, aby 
zapamiętać najważniejsze informacje, tworzy no-
tatki głosowe a przebieg spotkania dokumentuje 
zdjęciami. Wszystko, czego potrzebuje wiedzieć  
o klientach i towarach znajduje za pomocą aplika-
cji. Pod koniec dnia przebiega wzrokiem po doko-
nanych transakcjach i dzięki dostępowi do raportów 
planuje kolejną wizytę. Taki scenariusz przebiegu 
wizyty jest możliwy, dzięki spersonalizowanej apli-
kacji mobilnej dla handlowców. Program stanowi 
doskonałe narzędzie do pracy w terenie. Umożliwia 
błyskawiczny dostęp do informacji oraz możliwość 

Dedykowana aplikacja 
doskonale integruje się ze 
stosowanym już w firmie 

systemem.

Dzięki dostępnym 
funkcjom, handlowiec 
tworzy swoje własne, 

przenośne biuro.
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 � Jak w takim razie reagować na zmiany,  
aby móc prowadzić dobry biznes? 
W branży, w której działamy z PDAgroup sposobem 
jest to, aby być zawsze przy kliencie, kiedy on nas 
potrzebuje, wyprzedzać jego potrzeby, doradzać  
i wspierać. Także doradzać naszym doświadcze-
niem, którym dysponujemy z racji tego, że współ-
pracujemy z wieloma różnymi firmami i wypraco-
waliśmy już wiele różnych rozwiązań. I czymś takim 
dzielić się z klientem jest nieocenionym dobrem  
i w ten sposób można dbać o relacje.

 � Innymi słowy – klient czuje się zadowolony, kie-
dy ma taką ciągłość dostarczanych informacji? 
Nie do końca o to chodzi. Tutaj bardziej chodzi o to, 
że klient dostaje „paczkę infor-
macji”, która jest mu niezbędna 
do podjęcia decyzji w temacie, 
w którym my się specjalizuje-
my. Rzeczywistość jest taka, że 
nie każdy  kierownik magazynu 
w danej firmie jest w stanie do-
świadczyć wszelkich problemów 
kodów kreskowych, „dotknąć” 
wszystkich rodzajów urządzeń. 
My tę przyjemność mamy, po-
nieważ mamy do tego wszyst-
kiego dostęp. I my z miłą chęcią 
dzielimy się tymi doświadcze-
niami  z taką osobą, aby mogła podjąć dobrą decy-
zję. Tak samo w drugą stronę. My siedząc przy tych 
czytnikach kodów kreskowych nie mamy doświad-
czeń problemów dnia codziennego, tak jak ma to 
kierownik magazynu. Aczkolwiek dzięki temu, że 
jesteśmy w kontakcie z wieloma takimi osobami, 
one też dzielą się z nami spostrzeżeniami. Zatem 
kluczowe jest dzielenie się wiedzą i doświadczenia-
mi, wtedy obie strony są zadowolone.

 � A z czym, według Ciebie, wiąże się zarządza-
nie całą organizacją? Ludzie, procesy, sprzedaż..
Przede wszystkim jest pewien etap w życiu, w któ-
rym człowiek zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie 
wszystkiego zrobić sam. 24 godziny na dobę to za 
mało. Trzeba znaleźć odpowiednie osoby, z odpo-
wiednim doświadczeniem na odpowiednim stano-

wisku i wtedy możemy rozwijać firmę. Kluczem do 
tego jest zrozumienie, że po pierwsze człowiek sam 
nie jest w stanie zrobić wszystkiego, a po drugie, być 
w stanie oddać decyzyjność pewnych obszarów fir-
my innym osobom, bez prób bezustannej weryfikacji 
stanu rzeczy - czy to jest dobrze wykonywane. Oczy-
wiście pewien moment weryfikacji jak najbardziej jest 
konieczny. Nie może być także sytuacji, że ktoś po-
dejmuje decyzje, ale one i tak „odbijają się do mnie”. 
Dla mnie najważniejszym krokiem było to, że nie 
wszystko może opierać się na mnie, tylko na zdrowej 
strukturze w firmie, czyli na stworzeniu działu marke-
tingowego, serwisu, magazynu, wsparcia sprzedaży.

 � Powiedziałeś, że chodzi też o to, aby ta de-
cyzyjność była taka, że każdy 
w swojej dziedzinie, w swoim 
dziale nie będzie z każdą 
decyzją wracał do Ciebie,  
czy zatem można powiedzieć, 
że Wasze relacje – szef  
i podwładni, opierają się  
na wzajemnym zaufaniu?
Czy wzajemnym to ja nie wiem.. 
(śmiech) Ja do danej osoby 
mogę się przekonać w przecią-
gu 3 tygodni, ale równie dobrze 
mogę się nie przekonać nigdy  
i mieć opinię o takiej osobie, 

że nie do końca nadaje się na dane stanowisko. 
Więc 3 tygodnie to nie jest dużo, ale to nie chodzi  
o czas, bo nie każdemu jest dane bycie taką osobą 
z prawidłowym zaufaniem, jakim ja mogę ją darzyć. 
I nie mówię tu o zaufaniu takim czysto ludzkim tyl-
ko o zaufaniu biznesowym. Tzn. widząc jej/ jego 
decyzyjność i styl działania – na przestrzeni prak-
tycznie miesiąca jestem w stanie zauważyć, że do 
takiej osoby możemy mieć pełne zaufanie i oddać 
„kierownicę w danym dziale”.

 � A biorąc pod uwagę zmiany, zarówno te zwią-
zane z nowymi technologiami jak i te z różnymi 
sposobami zarządzania – co myślisz o potrze-
bie rozwoju? 
Hmmmm.. przede wszystkim zauważyłem, że roz-
wój praktycznie zawsze jest stymulowany przez 

 � Martyna Kieliszek: Prowadzisz firmę już niemal 
15 lat. Czym, według Ciebie, jest dobry biznes?
Adam Kasprzyk: Hmmm dobry biznes ma dużo 
znaczeń. To może być biznes jednej transakcji, ale 
może to być też cała branża, którą się zajmujemy. 
Dobry biznes to taki biznes, gdzie dwóch partne-
rów widzi obopólną korzyść w swoich działaniach, 
bazując na wolnym rynku przy swobodzie wyboru. 
Dla mnie, jako przedsiębiorcy dobry biznes to sy-
tuacja, w której klient jest zadowolony z naszego 
doradztwa i ze swojego zakupu, a my tym samym 
możemy prowadzić działalność, w której się spe-
cjalizujemy. Ale jak powiedziałem, dobry biznes 
ma wiele znaczeń i jest nim także fakt, że „stoimy 

na wielu nogach”: serwis, wsparcie IT, sprzedaż - 
to takie wielopoziomowe wsparcie klienta. I jeśli 
jedna z tych gałęzi się osłabia, to reszta „ciągnie 
do góry”. Wtedy jest to zdrowy biznes, samopo-
ziomujący się.

 � Zatem dobry biznes to połączenie wielu 
obszarów działania?
Tak, właśnie z racji tego, że nigdy nie możemy wie-
dzieć co się wydarzy. Chociażby w obecnych cza-
sach, kiedy występuje wiele czynników, na które 
nie mamy wpływu, tak jak wirus… Niektóre branże 
tego nie przetrwają i musimy zrozumieć, że rzeczy 
nieoczekiwane też mogą się wydarzyć.

DNA BIZNESU 
– KOD DO SUKCESU

„Kreujemy przyszłość wraz z klientem. 
Kluczowe jest dzielenie się wiedzą  
i doświadczeniami, wtedy obie strony  
są zadowolone” – mówi Adam Kasprzyk, 
założyciel firmy PDAserwis, specjalista  
w dziedzinie urządzeń i technologii AutoID.

W branży, w której 
działamy z PDAgroup 
sposobem jest to, aby  

być zawsze przy kliencie, 
kiedy on nas potrzebuje, 

wyprzedzać jego 
potrzeby, doradzać  

i wspierać . W
yw
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d

Martyna Kieliszek
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to mając taki zespół i do tego działając sprawnie  
w pozostałych obszarach firmy, takie projekty roz-
wojowe są tylko czystą przyjemnością.

 � A czy kiedyś było łatwiej prowadzić biznes? 
Mówię tu o początkach Ciebie na rynku jako 
przedsiębiorcy.
Kiedyś łatwiej było coś zmienić. 
Bo wystarczyło prostą decyzją 
coś zmienić. Ale w żadnym razie 
nie było łatwiej, chociażby jeżeli 
chodzi o wspomniane projekty 
rozwojowe. Obecnie firma jest 
znacznie większa, co daje moż-
liwości swobodnego projekto-
wania rozwiązań nieistniejących 
i jest na to budżet, który jest 
niezbędny do takich projektów.

 � Kiedyś było mniej ludzi tworzących PDAserwis.
Tak. Można powiedzieć, że zaczynałem sam, a skoń- 
czyliśmy teraz na ponad sześćdziesięcioosobowej 
załodze i przy tej skali jesteśmy w stanie już na-
prawdę nadążać za zmianami. Zobaczymy co bę-
dzie dalej, ale wiem i wierzę, że w drużynie jest siła!

 � A jak od tego czasu, od początku PDAserwis 
zmieniała się branża AutoID?
Branża AutoID jest dinozaurem, (śmiech) który 
nie lubi zmian, tak jak też biznes nie lubi zmian. 
Więc jeżeli są narzędzia, które pozwalają zarabiać 
to dobrze działającego biznesu się nie zmienia  

i tak samo kolektorów danych, 
które działają nie zmienia się. 
Czasami nawet lepsze kolek-
tory danych, owszem, możemy 
wdrożyć i będą szybsze, ładniej-
sze, odporniejsze, tylko często 
za ich wdrożeniem stoi zmiana 
systemu. A zmiana systemu 
to są dodatkowe koszty i pra-
ca „na otwartym sercu firmy”,  
a to może być bardzo ryzykow-
ne. Dlatego tak jak np. telefony 

potrafią służyć 1,5 roku czy 2 lata to tutaj kolektory 
danych często są eksploatowane po 10 czy 15 lat. 
Co ciekawe, dzieje się tak, nie z tego powodu że 
ktoś nie ma pieniędzy na ich wymianę, tylko z tego, 
że to co jest - działa dobrze i dobrze działających 
rzeczy się nie zmienia. I w żadnym razie nie mówię 
tutaj o tym, że kolektor sprzed 12 lat jest tak samo 

potrzeby klientów. I to nie jest tak, że my wyciąga-
my gazetę i patrzymy, że wyszło nowe urządzenie 
z systemem Android, i że to jest rozwój, i że teraz 
będziemy musieli korzystać z takich rozwiązań, bo 
rozwój nam to narzucił. To jest wtórne i to nie tak 
działa. Pierwotnie tworzy się to w ten sposób, że 
jest problem, jest klient, jest zaufanie i jest wspól-
na chęć działania i szukamy rozwiązania z klien-
tem, i to generuje rozwój. I efektem tego rozwoju 
na przykład jest wprowadzenie znakowania kodem 
kreskowym bądź dwuwymiarowym, miejsc pale-
towych na posadzce farbą, która jest odporna na 
ścieranie. I to powstało z potrzeb klienta, a nie  
z wyczytanych informacji sprzedażowych, że teraz 
taki produkt jest na topie i że teraz będziemy takie 
rzeczy sprzedawać. To tak nie działa.

My też jesteśmy firmą nieza-
leżną, czyli nie sprzedajemy 
np. urządzeń i rozwiązań jednej 
firmy z określonego nowego 
portfolio i to koniec. My działa-
my troszeczkę inaczej. My słu-
chamy klienta, staramy się zro-
zumieć jego problem patrząc  
w przeszłość oraz w rozwiąza-
nia u innych klientów i stara-
my się pomóc temu klientowi. 
Oferujemy paletę rozwiązań 
istniejących, które spotkaliśmy, 
ale jeżeli to nie wystarcza, to z 
klientem stwarzamy pewne rozwiązania od zera. 
I tutaj takie rzeczy wielokrotnie występowały. Tak 
jak oznakowania maszyn tagami RFID – wszyst-
ko było tworzone od początku dla klientów, któ-
rzy nie byli w stanie znaleźć na rynku istniejących 
narzędzi. Potem taki produkt gotowy, stworzony 
z klientem, możemy zaprezentować innym fir-
mom i okazuje się, że często są one zaintere-
sowane tego typu rozwiązaniami. Ja to traktuję 
jako rozwój naturalny - niedyktowany przez taką 
sztuczną fantazję. Rozwój to jest to, co się tu i 
teraz dzieje, czego ludzie potrzebują, a tak na-
prawdę to czego nie ma i musi być wykreowane 
nowe rozwiązanie. I jeżeli puści się wodze fantazji  
i otworzy budżet na realizację projektów „nieist-

niejących” to automatycznie tworzymy pewnego 
rodzaju rozwój i to taki rozwój zdrowy, że nie szu-
kamy „kwadratowych jajek”, nie wiedząc czy ktoś 
je kupi. Niektóre firmy tak powstają – mają pewien 
pomysł, najpierw tworzą produkt, który bardzo czę-
sto ładnie wygląda, ale nie zawsze do czegoś służy.. 
i na końcu może uda się go sprzedać.. - dla mnie 
to jest zaprzeczenie rozwoju. Rozwój taki zdrowy to 
jest odpowiedź na potrzeby klienta. Co więcej, taki 
produkt bądź rozwiązanie czy system, będący od-
powiedzią na rzeczywiste potrzeby - on sam siebie 
broni, tzn. już często pierwsze wdrożenie pokrywa 
wszelkie koszty jego wytworzenia, co pokazuje jak 
cenne jest to rozwiązanie.

 � Czyli można powiedzieć, że warto 
inwestować w rozwój?

Na pewno warto, tylko nie da 
się tego stworzyć z dnia na 
dzień… i powiedzieć sobie, że 
teraz będziemy elastyczni. 
To wymaga wielkich kosztów, 
przede wszystkim gotowej dru-
żyny, która jest w stanie też  
w sposób otwarty, biznesowy 
i licząc się z kosztami myśleć. 
Trzeba też pamiętać, że nie 
wszystko zawsze pójdzie zgod-
nie z planem, więc trzeba mieć 
jeszcze 2 dodatkowe solidne 
nogi, na których się stoi.  Mogą 

być projekty, które będą nieopłacalne, też tego 
typu projekty rozwojowe wymagają naszego zaan-
gażowania u klienta. I klient za to zaangażowa-
nie, często półroczne, nie płaci ani złotówki, jest 
to nasza inwestycja w relacje, w klienta, i w wiarę, 
że ma to sens. Jest to o tyle budujące, że klient 
też to widzi i wspólnie, że tak powiem, zaczynamy 
inwestować potem w dany projekt.

 �Więc biznes jest nierozłącznie związany  
z ryzykiem i zaufaniem?
Tak. Ale stawiając na jedną kartę i wiedząc, że ma 
się ze sobą grupę ludzi, którzy są w stanie optymal-
nie rozwiązywać pewne problemy i znajdować roz-
wiązania problemów, których nie przewidzieliśmy, 

Rozwój to jest to,  
co się tu i teraz dzieje, 

czego ludzie potrzebują 
[...]
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[...] Zobaczymy  
co będzie dalej, ale wiem, 

że w drużynie jest siła! 
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dobry, bo nie jest, bo jest dużo wolniejszy, na pew-
no jest bardzo zniszczony.. ale to wszystko działa.  
I owszem, naprawdę ładnie wyglądają, śliczne 
są te nowe kolektorki, ale tak jak mówię, tutaj 
wszystko żyje wolniej. Właśnie z powodu bezpie-
czeństwa biznesu. Minęło 15 lat – można powie-
dzieć okres życia jednego kolektora w firmie, to 
jest tak jakbyśmy zmienili telefon po półtora roku. 
Aczkolwiek, porównując urządzenia z tamtej epoki 
do teraźniejszej to jest to duża zmiana. Zmienił 
się przede wszystkim system. Obecnie większość 
urządzeń pracuje na systemie Android. Skanery są 
też znacznie szybsze. Ale to nie oznacza, że star-
sze urządzenia nie sprawdzą się obecnie. One też 
dobrze działają.

 � Tak więc można powiedzieć, że przez te  
15 lat pytanie podstawowe jakie sobie zadawa-
liście brzmiało: „czy to będzie działać u tego 
– konkretnego klienta?”, czyli zawsze było to 
szukanie rozwiązania pod potrzeby danego 
klienta – szytego na miarę?
Tak. Jako niezależna firma jesteśmy w stanie do-
brać rozwiązanie odpowiednie do klienta, a nie 
znaleźć klienta na dane urządzenie. A to jest bar-
dzo ważne, bo wtedy naprawdę pomagamy klien-
towi. 

 � Jakich teraz trendów można się spodziewać? 
Co na horyzoncie PDAgroup?
Jest szansa, że ten cały biznes będzie się przeno-
sił chwilowo do Internetu, więc magazyny będą 
zwiększały swoje zapotrzebowanie na czytniki 
kodów - to tak krótkofalowo wygląda przyszłość.  
A długofalowo - kreujemy przyszłość wraz z klien-
tem więc w pewnym sensie to nasi partnerzy kreują 
te potrzeby i tę przyszłość. My tylko jesteśmy od 
tego, żeby im dostarczyć te rozwiązania na czas  
i wedle zapotrzebowania.

 � A jeśli chodzi o porównanie branży AutoID  
w Polsce i na świecie. Jaką różnicę można 
zauważyć?
Przy wdrażaniu nowych rozwiązań producentów 
wiodących, widać, że w Polsce te rozwiązania 
wchodzą troszeczkę wolniej. Z racji mniejszych 

budżetów firm oraz faktu, że sprzęt starszy ciągle 
się sprawdza. Można powiedzieć w dużym skrócie, 
że jesteśmy 2 czy 3 lata do tyłu np. za Ameryką, 
Anglią. Tylko to nie oznacza, że to jest złe. Tak po 
prostu jest. Jest to spowodowane mniejszym za-
potrzebowaniem na takie nowinki z racji tego, że 
one nie zawsze spowodują kolosalny rozwój. Więc 
warto też poczekać, przemyśleć takie rozwiązania  
i dopiero podjąć decyzję. Są międzynarodowe 
koncerny, które do dzisiaj korzystają z urządzeń 
wyprodukowanych 20 czy 25 lat temu i ani myślą  
o zmianie tych urządzeń, bo one są jak VW Garbus 
w motoryzacji. Niezawodne i wykonane za dobrze.  
I szanuję takie decyzje i takie firmy.

 � Tak więc można powiedzieć, że w momen-
cie pojawienia się na rynku nowych urządzeń, 
klienci wcale nie są skorzy rezygnować  
z urządzeń starszych, które de facto prawidło-
wo działają? Czy zatem możemy tu mówić  
o zrównoważonym rozwoju?
Dokładnie. (śmiech)

 � Co pozytywnego lub czy w ogóle coś pozy-
tywnego przynosi zmiana organizacji pracy 
spowodowana ostatnimi wydarzeniami? Home 
Office, reorganizacja spotkań z klientami...
Można do marynarki nie założyć spodni. (śmiech) 
Żartuję oczywiście. Ciężko w tej chwili to ocenić. 
Jest to sytuacja nowa. My za punkt honoru po-
stawiliśmy sobie, żeby nikogo nie zwolnić z przy-
czyn wirusowych i reorganizacyjnych i to się udało, 
wręcz zatrudniamy nowych pracowników, licząc na 
rozwój, który trwa. Na szczęście nie jesteśmy tu-
taj dotknięci wirusem, wręcz pomagamy firmom 
w tych niepewnych czasach taniej utrzymać ich 
magazyny i dostarczamy im sprzęt, serwis, wynaj-
mujemy urządzenia. Wiemy, że obecne warunki na 
rynku nie są tymi wymarzonymi do pracy, dlatego 
też chcielibyśmy i to robimy – odpowiadamy na za-
potrzebowanie w tym niełatwym czasie. 

 � Czyli jeśli klient zadzwoni zaniepokojony  
i zapyta o swoje zlecenie...
Możemy śmiało powiedzieć, że realizujemy serwis, 
dostawy, działamy i nie zamierzamy przestać!

Tytułem zakończenia...
Życie staje się coraz bardziej cyfrowe. Na świecie do sieci podłączonych jest 
prawie 20 miliardów urządzeń. Wraz z magazynem „Kod Biznesu” odbyliśmy 
podróż po świecie innowacji i rozwiązań usprawniających funkcjonowanie 
przedsiębiorstw. Nowe technologie zmieniają sposób zarządzania firmami 
i mogą przyczynić się do zwiększenia ich zysków. „Zakodowanie biznesu” 
pozwala uczynić go bardziej efektywnym i innowacyjnym.

Inwestowanie w nowe technologie i poszukiwanie 
odpowiednich rozwiązań w przedsiębiorstwie jest 
szansą na rozwój. Aż 45 proc. Polskich firm przyzna-
je, że obawia się utraty konkurencyjności z powodu 
przestarzałej technologii lub pojawienia się na rynku 
nowych graczy, lepiej obytych z technologią.

Naszą podróż zaczynamy od czasów starożytnych 
Sumerów, którzy wynaleźli pismo, aby mieć możli-
wość przekazywania informacji na odległość. Dłu-
go trzeba było czekać na kolejny przełom. Było nim 
wynalezienie prasy drukarskiej przez Gutenberga. 
Umożliwiło to wydawanie książek na dużą skalę. 

Dzisiaj przedsiębiorstwa korzystają z zaawanso-
wanych technologicznie drukarek termicznych 
i termo transferowych pozwalających drukować 
wielkie nakłady na rozmaitych podłożach, a coraz 
powszechniejsze stają się także drukarki 3D. 

Jednak samo zapisywanie informacji na fizycznym 
nośniku to już za mało. Do efektywnego zarządza-
nia firmą wykorzystywane są systemy informatycz-
ne i dedykowane oprogramowania. 

Nauka organizacji i zarządzania sięga czasów staro-
żytnych, jednak procesy, które najbardziej wpłynęły 
na obecny stan rzeczy, zachodziły w czasie rewolucji 
przemysłowej. Głównymi czynnikami, które decydo-
wały wtedy o zasobie przedsiębiorstwa był kapitał 
oraz praca. Zasoby ludzkie stanowiły podstawowy 
składnik pracy, a środki zainwestowane w urządze-
nia oraz infrastrukturę wpływały na to, w jaki sposób 
będą pracować ludzie. Pierwszym dużym krokiem  

w kierunku automatyzacji pracy było wynalezienie 
linii montażowej, dzięki której każdy człowiek miał 
do czynienia z określonym zadaniem. 

W kolejnym okresie rewolucji technologicznej, po 
II wojnie światowej zaczęły powstawać, oraz roz-
wijać się, systemy komputerowe oraz automatyka. 
Zaczęto potrzebować więc coraz mniejszych na-
kładów pracy ludzkiej, która została przeniesiona 
do procesów logistycznych, sprzedażowych oraz 
marketingowych.

Obecnie w przyśpieszonym tempie znaleźliśmy 
się w erze cyfrowej. Rozwój technologii jeszcze 
nigdy nie był tak dynamiczny. Firmy już od dłuż-
szego czasu inwestują w systemy usprawniające 
ich funkcjonowanie jak CRM, WMS, czy ERP. Roz-
kwit przeżywają także rozwiązania automatycznej 
identyfikacji: kody kreskowe, identyfikacja radiowa 
oraz techniki biometryczne. Wiele firm wdraża już  
rozwiązania bazujące na sztucznej inteligencji, czy 
wdraża roboty, które pozwalają zautomatyzować 
coraz bardziej skomplikowane procesy. 

W jakim kierunku pójdą kolejne zmiany technolo-
giczne? Czy czeka nas kolejna rewolucja? Te pyta-
nia na razie muszą zostać bez odpowiedzi… Jednak 
już na wiosnę, czeka nas kolejne wydanie „Kodu 
Biznesu”, a w nim odpowiedzi na te pytania. 

Do zobaczenia już wkrótce!

 
i cały zespół redakcyjny „Kodu Biznesu”.

Lemur
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Do zgarnięcia:

1.
POLUB

NASZE PROFILE

2.
ZDRAP

PONIŻSZĄ ZDRAPKĘ

Konkurs!
drapnij i wygraj

W konkursie można wygrać rabat w wysokości 50, 70 lub 100 zł brutto na naprawę serwisową  
w największym serwisie urządzeń mobilnych w Europie – PDAserwis.  
Warunkiem realizacji kuponu rabatowego jest podanie jego numeru w opisie usterki  
w Portalu serwisowym https://app.pdaserwis.com/ z dopiskiem „Kod Biznesu zima”  
oraz dołączenie do obserwatorów profili na LinkedIn:  
PDAserwis: https://www.linkedin.com/company/pdaserwis/ oraz  
Kod Biznesu: https://www.linkedin.com/showcase/kod-biznesu/

Na koniec pierwszego numeru „Kodu Biznesu”  
zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie zdrapkowym.  
Sprawdź, czy lemur przyniósł Ci szczęście!

na naprawę serwisową sprzętu mobilnego w PDAserwis!

HURA! WYGRAŁEŚ RABAT

100złA Ty już drapałeś?

KUPO N
KUPO N

KUPO N

Sprawdź, czy wygrałeś atrakcyjne rabaty 
na naprawy Twojego sprzętu mobilnego!

Naprawy z rabatem ze zdrapki można rejestrować do 31 maja 2021 roku.  
Regulamin konkursu na profilu Kod Biznesu oraz PDAserwis na LinkedIn i Facebook.



Zapraszamy na  „Kod Biznesu”

Adres Redakcji: 
Bielska 33/11 

02-394 Warszawa

marketing@pdaserwis.eu


