
 
 

Equinox Europe pomoże przejść na e-commerce 

 

 
Wraz z rozwojem COVID-19 na Litwie i na świecie, znaczna liczba biznesów stoi przed koniecznością 
reorganizowania procesów i adaptowania się do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku. Handel coraz 
szybciej przenosi się do sklepów internetowych, co niezbędnie uzasadnia zmianę procesów logistycznych z 
handlu detalicznego na handel e-commerce.  
 

 

Operator, wypełniając proces kompletacji w biznesie, który de facto przeszedł na e-
commerce, zatem nadal pracuje na zasadach organizowania procesów logistycznych 
według handlu detalicznego, każdym razem przejdzie około 20 krotnie dłuższą dystancję 
przy tej samej ilości wierszy zamówienia. 

 
Co zasadniczo się zmienia, gdy przechodzimy z handlu detalicznego na e-commerce? 
 

1. Znacznie wzrasta ilość oddzielnych zamówień. 

                                         

2. Każde zamówienie stanowi się drobniejsze tj. umniejsza się ilość wierszy w każdym zamówieniu.  

                                         

3. Sposób zbierania zamówień, kiedy każde zamówienie opracowane jest oddzielnie, stanowi się nie 
efektywny. 

                                         

4. Najwydajniejszy sposób wypełnienia kompletacji zamówienia – połączyć kilka drobnych 
zamówień w większą grupę.  

                                         

5. Następny krok – podzielić zebrany towar na oddzielne zamówienia i zapakować każde 
zamówienie na przesyłki.  

                                         

6. Zmienia się organizowanie dostawy przesyłek, wybór wśród kurierów stanowi się znacznie 
szerszy.  

                                         

7. Obecnie pojawia się potrzeba opracować różne formaty etykiet wysyłkowych i manifestów 
każdego kuriera. 

 

  

  

  

  

  

  



 
 
Jako liderzy na rynku w zakresie optymizacji procesów logistycznych, przygotowaliśmy rozwiązanie, które 
pozwoli z waszą istniejącą infrastrukturą magazynową szybko i sprawnie przejść na e-commerce.  
 

Jaki jest wkład klienta wówczas ustanowienia tego rozwiązania?  

➢ Wdrożenie przy ograniczonych zasobach 

➢ Dostosowany dla szybkiego wdrążenia zdalnego przy tym oszczędzając czas.  

➢ Nie wymaga wdrążenia pełnego Systemu Zarządzania Magazynem. 

➢ Eliminuje się zakup dodatkowych zasobów (np. serwera fizycznego) 

Jakie są zalety tego rozwiązania? 

➢ Szybki rezultat do osiągniecia 

➢ Zapewnione sprawne przejście od handlu detalicznego na handel e-commerce 

➢ Zmiana procesu kompletacji zamówień jako i innych niezbędnych zmian procesów 

➢ Ułożone są krytyczne niedostatki w procesach logistyki magazynowej 

➢ Przeprowadzone są niezbędne szkolenia dla personelu magazynu 

Jakie są dodatkowe zalety tego rozwiązania? 

➢ Specjalizowany moduł niezbędnych funkcjonalności systemu WMS Vision  

➢ Rozwiązanie oparte na technologie chmur  

➢ Wszystkie niezbędne dla pracy środki od jednych rąk 

➢ Przy potrzebie, szybkie dostosowanie infrastruktury magazynowej dla pracy digitalizowanej  

➢ Pilne dostarczenie sieci bezprzewodowej i sprzętu radiowego 

➢ Doświadczenie specjalistów ds. optymalizacji logistyki skupione poprzez 25 lat skutecznej 
optymizacji procesów logistyki.  
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