Customer Success Story - Leader Logistics

Leader Logistics to młoda, dynamicznie rozwijająca się ﬁrma
oferująca kompleksowe usługi logistyki kontraktowej oraz w
obszarach transportu drogowego, morskiego i lotniczego.
Wieloletnie doświadczenie w branży logistycznej zarządzających ﬁrmą sprawia, że Leader Logistic dąży do zapewnienia
indywidualnych potrzeb klientów w zakresie realizacji pełnego
łańcucha dostaw i dostarcza towar od producenta do ﬁnalnego
odbiorcy. Jednym z istotnych obszarów tego procesu są usługi magazynowania, a wśród nich takie prace jak konfekcjonowanie,
dekonsolidacje, pakowanie z zapewnieniem dostawy do klienta nawet w ciągu 24 godzin na terenie Polski. Nowy magazyn
ﬁrmy obejmuje 10 tyś m kwadratowych i wyposażony jest w
system zarządzania magazynem klasy WMS, którego wdrożenie
zostało przeprowadzone przez HIT-Kody Kreskowe.
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Na sprawną implementację systemu WMS w Leader Logistics miało wpływ
wiele czynników jak choćby przeprowadzona przed wdrożeniem analiza
procesów logistycznych czy przygotowanie przez HIT-Kody Kreskowe profesjonalnego oznakowania kodami kreskowymi stref magazynowych i regałów.
Dokładne określenie wymagań i parametrów systemu pozwoliło dostosować
oprogramowanie do specyﬁcznych potrzeb Leader Logistics. Oparte o
system kodów kreskowych rozwiązanie automatyzuje obecnie większość
czynności magazynowych eliminując wcześniejszą odręczną ewidencję,
zapewniając lepszą wydajność i kontrolę pracy.

Wdrożone rozwiązanie dostarcza również szeroką wiedzę na temat pracy w
magazynie udostępniając menadżerom kilkadziesiąt raportów generowanych jednym kliknięciem. Wdrożony system zapewnił kontrolę stanów
magazynowych i przejrzystość pracy. Praca w nowoczesnym magazynie
Leader Logistics jest w pełni zautomatyzowana i między innymi dzięki
temu ﬁrma jest w stanie zrealizować szereg usług magazynowych dla
Klienta z dostawą towaru nawet w ciągu 24 godzin. Za wdrożonymi nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi stoją wysoka jakość obsługi,
szybkość i bezpieczeństwo powierzonego towaru.
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