
zaawansowane IT dla Twojej fIrmy

ExpErt 
w logistyce i produkcji



dataconsult

kompetencje

DataConsult Sp. z o.o. to firma, której trzon stanowią wysoko wykwalifikowani spe-
cjaliści od wielu lat zajmujący się analizami biznesowymi, informatyką, logistyką, pro-
dukcją oraz projektowaniem i wdrażaniem systemów zaawansowanego zarządzania 
zasobami przedsiębiorstw. Wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają na wsparcie 
naszych Partnerów na wszystkich etapach inwestycji, od analizy potrzeb biznesowych 
i technicznych po wdrożenie odpowiedniego rozwiązania i jego utrzymanie.

nagrody

Potwierdzeniem podejścia do Klienta, kompetencji i doświadczenia DataConsult są referencje użytkow-
ników oraz przyznane wyróżnienia i nagrody. 

partnerzy

Firma DataConsult stale podnosi swoje umiejętności poprzez współpracę ze światowymi liderami tech-
nologicznymi oraz globalnym systemem standardów identyfikacyjnych i komunikacyjnych tworzących 
rozwiązania wspierające efektywne zarządzanie w łańcuchu dostaw – GS1 Polska. 

Badania i rozwÓj

Dział Badawczo-Rozwojowy firmy DataConsult od lat współpracuje w zakresie logistyki wewnętrznej, 
badań przemysłowych i rozwojowych z uczelniami wyższymi i instytutami badawczo-rozwojowymi, 
m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Lubelską, Instytutem Logistyki i Magazynowania.

Prace Działu Badawczo-Rozwojowego pozwalają na ciągłe udoskonalanie i rozwój produktów oraz 
podnoszenie kwalifikacji pracowników firmy.
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Dostawca Rozwiązań
Partner

daTaConsulT sp. z o.o. oferuje kompleksowe 
rozwIązanIa InformaTyCzne wspomagająCe 
zarządzanIe logIsTyką wewnęTrzną 
przedsIębIorsTw. fIrma speCjalIzuje sIę 
w produkCjI I wdrożenIaCh zaawansowanyCh 
sysTemów zarządzanIa magazynamI wysokIego 
składowanIa WMS (warehouse managemenT 
sysTem) oraz sysTemów wspIerająCyCh 
zarządzanIe proCesamI produkCyjnymI MES 
(manufaCTurIng exeCuTIon sysTem).
sysTemy logIsTyCzne fIrmy daTaConsulT są 
obeCnIe wykorzysTywane w ponad 100-u 
przedsIębIorsTwaCh W polScE i za granicą. 
dzIękI zaawansowanym meChanIzmom 
konfIguraCjI sysTemy oferowane przez 
daTaConsulT mogą być dosTarCzane 
bezpośrednIo przez produCenTa, jak równIeż 
przez sIeć parTnerów.



System ExpertWMS® wspiera zarządzanie magazynem od przyjęcia oraz lokalizacji 
towaru i surowca, poprzez zatowarowanie stref kompletacyjnych, jak również gniazd 
i linii produkcyjnych, aż po procesy wydań. Zdefiniowane procesy mogą być jedno lub 
wieloetapowe, mogą opierać się na dyspozycjach, uwzględniając bogaty system rezer-
wacyjny i przechodząc przez wiele działów. System potrafi elastycznie reagować na sy-
gnały uruchamiając m.in. procedury kontroli jakości, inwentaryzacji towaru/lokalizacji 
czy automatycznych powiadomień. W efekcie system pomaga zarówno na poziomie 
operacyjnym jak i zarządczym zwiększać wydajność i ograniczać koszty.

System ExpertMES® odpowiada za efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczy-
wistym bezpośrednio ze stanowisk produkcyjnych. Informacje o realizacji produkcji 
mogą być przekazywane przez pracownika produkcji za pomocą terminala ręcznego lub 
automatycznie z maszyn. Ponadto system umożliwia płynne zarządzanie zleceniami 
produkcyjnymi z podziałem na linie produkcyjne, zbiera informacje o zmieniającym się 
składzie brygad, zarządza stanem magazynów przyprodukcyjnych. Zebrane informacje 
może automatycznie przekształcać do systemu ERP/MRP i znacznie ułatwić rozliczenie 
zleceń produkcyjnych.

oferta

DataConSult zapEWnia KliEntoM KoMplEKSoWą obSługę, 
W SKłaD KtórEj WChoDzi:

  DoraDztWo logiStyCznE 
Zakres profesjonalnych usług doradczych obejmuje działania począwszy od przepro-
wadzenia audytu logistycznego z zamodelowaniem procesów i przepływów magazy-
nowych, optymalizacji i obniżenia kosztów magazynowych, po wykonanie projektu 
magazynu i infrastruktury technicznej, organizacji przestrzeni magazynowej, wsparcie 
w zakresie wyboru właściwego rozwiązania informatycznego, nadzór nad projektem 
oraz audyt powdrożeniowy.

  WDrożEnia SyStEMóW WMS i MES
DataConsult plasuje się w czołówce polskich firm specjalizujących się w produkcji oraz 
dostawie kompleksowych rozwiązań WMS i MES. Oferowane systemy współpracują m.in. 
z systemami takich producentów jak SAP, IFS, Microsoft, Simple, Oracle, Comarch.

rodzina systemów Expert (ExpertWMS® i ExpertMES®) to kompleksowe rozwiązania 
informatyczne pozwalające na optymalizację procesów przedsiębiorstw w zakresie 
logistyki magazynowej oraz produkcji. Zarządcza część obejmująca m.in. pełnowy-
miarowe analizy, wskaźniki, raporty operacyjne, planowanie oraz rozliczanie zadań 
stanowi skuteczne narzędzie wspierające kadry kierowniczej. Część operacyjna daje 
możliwości rejestrowania zdarzeń w czasie rzeczywistym wykorzystując technologie 
kodów kreskowych, RFID, Voice Picking, automatyki magazynowej lub produkcyjnej. 
Szczególny nacisk kładziony jest na ergonomię pracy (minimalny czas rejestracji zda-
rzeń) oraz procesowość (personalizacja uprawnień i obowiązków operatora). Istotną 
cechą systemów jest łatwość dostosowania pod potrzeby przedsiębiorstwa, niski koszt 
utrzymania i rozbudowy systemów w przyszłości.



10 %
odzIeżowo-włókIennICza

10 %
papIernICzo-bIurowa

21 %
pozosTałe

8 %
moToryzaCyjna

18 %
elekTronICzno-TeChnICzna

22 %
spożywCzo-ChemICzna

11 %
farmaCeuTyCzno-medyCzna

Branże

Systemy z rodziny Expert są przeznaczone dla firm produkcyjnych, dystrybucyjnych 
oraz usługowych o dużych wymaganiach w zakresie logistyki. Sprawdzają się w wielu 
branżach:

 elektroniczno-techniczna
 spożywczo-chemiczna
 farmaceutyczno-medyczna
 papierniczo-biurowa
 odzieżowo-włókiennicza
 motoryzacyjna
 pozostałe 

  opiEKa SErWiSoWa
Wielostopniowy i elastyczny system opieki serwisowej pozwala na natychmiastowe 
wsparcie Klientów na terenie całej Polski i za granicą. Dostosowane do indywidual-
nych potrzeb umowy serwisowe, dostęp do elektronicznej platformy obsługi zgłoszeń 
Klienta, szybka reakcja, doradztwo związane z rozbudową systemu, czy dostosowanie 
oprogramowania do nowej wersji systemu ERP/MRP, to tylko niektóre z oferowanych 
przez Dział Asysty DataConsult usług.

  DoStaWa Sprzętu
Wieloletnie doświadczenie pozwala na kompleksową obsługę Klientów również w za-
kresie doradztwa przy wyborze, konfiguracji, oraz dostawie sprzętu. Partnerstwo z czo-
łowymi producentami czytników, terminali danych, drukarek, przemysłowych paneli 
dotykowych, czy automatyki magazynowej umożliwia dobór optymalnych rozwiązań 
także dostosowanych do specyfiki branżowej.

  MEtoDyKa WDrożEnioWa
Wdrożenia systemów DataConsult są realizowane w oparciu o sprawdzoną i dosto-
sowaną do potrzeb klientów metodykę wdrożeniową, popartą wiedzą i bogatym do-
świadczeniem nabytymi podczas współpracy z wieloma przedsiębiorstwami. Wypra-
cowana metodyka obejmuje cztery podstawowe fazy: analizę, konfigurację, szkolenia 
i testy oraz właściwe uruchomienie systemu.

analIza konfIguraCja szkolenIa I TesTy uruChomIenIe proTokół
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