
W dzisiejszych czasach informacja stanowi kluczowy 

element podejmowania szybkich i skutecznych decyzji 

biznesowych oraz efektywnego realizowania procesów 

operacyjnych wraz z ich monitorowaniem. 

Dostęp do informacji jest ważny nie tylko z punktu 

widzenia kadry zarządzającej, lecz także pracowników 

zaangażowanych w realizację zadań. Dzięki temu można 

ograniczyć ryzyko popełniania błędów.

Co to jest dcView?

Lepsza organizacja
pracy w Twoim 
magazynie!

Jak działa dcView?

dcView to proste i skuteczne rozwiązanie autorskie firmy DCLOG 

dostarczające informacji, które w znaczącym stopniu wpływają 

na poprawę jakości pracy magazynu kompletacyjnego. Produkt 

ten został wdrożony i jest z powodzeniem wykorzystywany m.in. 

w magazynie zaopatrującym dilerów samochodowyych w części 

zamienne. Praca w magazynie polega na przyjęciu towaru, 

rozłożeniu go na miejsca magazynowe oraz kompletacji wysyłek.

Usprawnienie procesów magazynowych polega na dostarczeniu 

informacji o stanie realizacji bieżącego zadania na każdym jego 

etapie. Efektem wdrożenia tego innowacyjnego rozwiązania 

jest uniknięcie spiętrzeń zadań przed zamknięciem okien 

załadunkowych, lepsze zarządzanie czasem i usunięcie 

niezakończonych zleceń (zwłaszcza dotyczących przyjęć), a także 

podniesienie efektywności pracy magazynu.

Niewątpliwą zaletą dcView jest szybkość uruchomienia systemu, 

co pokazało jedno z pierwszych wdrożeń — DCLOG wspólnie 

z klientem określił potrzeby i na tej podstawie w ciągu trzech 

tygodni opracował interfejs komunikacyjny z SAP, dokonał wyboru 

platformy systemowej, ustalił sposób przedstawiania danych na 

monitorach oraz uruchomił produkcyjną wersję systemu. 

Wszystko to odbyło się bez zakłóceń pracy magazynu.

dcView odpowiada za informowanie pracowników magazynu o 

stopniu realizacji zadań w czasie rzeczywistym. Dzięki komunikacji 

z systemem nadrzędnym klasy WMS raporty wyświetlane 

na monitorach na bieżąco informują pracowników i kadrę 

zarządzającą o zadaniach do wykonania, podzielonych na zespoły 

magazynowe (zespół przyjęć, zasilania i kompletacji). 

Co więcej, rapoty wyszczególniają czas na wykonanie 

zadania dla danego zespołu. 

O statusie zadań zespoły są informowane za pomocą oznaczeń 

kolorami:

Zielony – mało zadań do wykonania,

Czarny – liczba zadań w normie,

Czerwony – zbyt duża liczba zadań.

Dzięki bieżącym raportom poszczególne zespoły magazynowe 

mogą zostać przekierowane do działów wymagających 

natychmiastowej obsługi. Zarządzanie czasem jest zdecydowanie 

bardziej efektywne i może się odbywać na bieżąco bez ingerencji  

bezpośrednich przełożonych. Rozwiązanie to zwiększa  więc 

samoświadomość i dyscyplinę pracy szeregowych pracowników 

magazynu. Każdy zespół magazynowy wie, czy może udać się na 

przerwę, pomóc innemu zespołowi, czy też przyspieszyć pracę. 

Aplikacja dcView udostępnia też zespołom odpowiadającym 

za logistykę informacje o zaległych zadaniach, co wpływa na 

utrzymanie wysokiego poziomu obsługi magazynu.
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Co jeszcze?

Innowacja 
w prostocie. 
Natychmiastowy 
efekt!

dcView drogą 
do sukcesu.

Opinie klientów

Platforma została wyposażona w panel administracyjny, 

ułatwiający obsłygę całego systemu. Zaawansowane rozwiązania 

sprzętowe (platforma systemowa) oparto na zastosowaniu 

komputerów klasy NetTop, systemu operacyjnego MeeGo oraz 

profesjonalnych monitorów przystosowanych do pracy ciągłej. 

Zastosowanie aplikacji stworzonej przez zespół DCLOG 

pozwoliło osiągnąć wymierne efekty. Bardzo szybki czas 

wdrożenia (3 tygodnie), optymalne koszty systemu oraz duża 

elastyczność wpłynęły na wzrost efektywności realizacji 

procesów magazynowych, a także wyeliminowania problemu 

niezakończonych zleceń przyjęcia. 

Dodatkowa informacja udostępniona pracownikom magazynowym 

dotycząca statusu realizacji zleceń umożliwia zwiększenie 

zaangażowania zespołu magazynowego, który samodzielne 

podejmuje decyzje na podstawie raportów.

„System dcView przyniósł nam wymierne korzyści, takie jak wzrost 

efektywności operacji magazynowych o ponad 10%, co było dla nas 

olbrzymim zaskoczeniem”. - mówi kierownik jednego z magazynów, w 

których zainstalowano aplikację dcView. 

„Od momentu wdrożenia tego systemu poprawiliśmy następujące 

parametry: terminowość wyjścia (poziom dystrybucji, czyli wskaźnik 

realizacji zleceń, które weszły do magazynu do godz. 18.00 i zostały 

wydane tego samego dnia) wyniosła 99,94%, a liczba dostarczonych 

przesyłek w terminie — 99,99%. Jestem pod wrażeniem, jak stosunkowo 

niskim kosztem można uzyskać takie efekty”.

 dcView to praktyczne, innowacyjne w swej prostocie oraz 

niedrogie rozwiązanie komunikacyjne, które można zastosować 

w każdym środowisku magazynowym. Według analizy ROI 

aplikacja realnie wpływa na zwiększenie efektywności procesów 

magazynowych oraz osiągnięcie wymiernych wyników finansowych 

— korzyści finansowe przewyższają bowiem koszty całej inwestycji.

DCLOG specjalizuje się w dostarczaniu firmom 

logistycznym i produkcyjnym innowacyjnych rozwiązań IT 

i automatycznej identyfikacji (AI). Nieustanne podążamy za 

światowymi osiągnięciami w tej dziedzinie oraz tworzymy 

oferty, które możemy zaproponować klientom. Ponadto 

dbamy, żeby nasi klienci zawsze mieli poczucie, że jesteśmy 

gotowi do pomocy podczas planowania projektów.

ul. Wąchocka 1F
03-934 Warszawa

www.dclog.pl tel: +48 664 174 134

dcView


