
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. 

Michał Jakóbczak
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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. 

zmniejszenie 
ilości reklamacji o 25%

redukcja kosztów 
obsługi posprzedażowej o 30%

Zmniejszenie ilości 
reklamacji przewozowych o 90%

59

 INNOWACJE


