
IT dla zarządzania łańcuchem dostaw

Profil Firmy
PEKAES SA jest największym polskim operatorem logistycznym w kraju. Z ponad 55-letnim doświadcze-
niem spełnia międzynarodowe standardy rynkowe. Pracuje dla firm różniących się wielkością, charak-
terem prowadzonego biznesu oraz potrzebami logistycznymi. Oferta PEKAES obejmuje usługi logistyki 
magazynowej, usług dodanych w ramach zarządzania łańcuchem dostaw, krajowej i międzynarodowej 
dystrybucji przesyłek drobnicowych, spedycji drogowej całopojazdowej, a także kolejowej, morskiej i lot-
niczej.  Dzięki szerokiej ofercie produktowej oraz współpracy z doświadczonymi partnerami biznesowy-
mi, zasięg działania obejmuje cały świat.

Charakterystyka branży/wyzwania
Możliwość dostosowania oferty do stale rosnących oczekiwań klientów, wymagała od Firmy inwestycji 
w zaawansowane systemy informatyczne. P Wysokie kompetencje w zakresie zarządzania, planowania 
i organizacji prac związanych z logistyką magazynowania, skłoniły Zarząd do zainwestowania w system 
mający na celu usprawnienie procesów biznesowych przy jednoczesnej optymalizacji kosztów.

Wybrane rozwiązanie
Firma PEKAES od lat korzystała z oprogramowania wspomagającego zarządzanie procesami magazyno-
wymi. System ten jednak przestał spełniać oczekiwania firmy oraz nie oferował możliwości dalszego roz-
woju. Również infrastruktura informatyczna od strony sprzętowej wymagała modernizacji i częściowej 
wymiany. Z tego powodu PEKAES podjął decyzję o zmianie oprogramowania i sprzętu.

Nowe rozwiązanie gwarantuje szybką i bezbłędną lokalizację przesyłek, dostęp do informacji o zapasach 
magazynowych, co zapewnia  Firmie efektywne zarządzanie przepływem towarów od wielu nadawców 
do wielu odbiorców.

Decyzja dotycząca wyboru Qguar WMS Pro ukierunkowana była zarówno jakością, jak i możliwością do-
stosowania systemu do indywidualnych potrzeb klienta. Dysponując odpowiednio przygotowanym ze-
społem specjalistów, Quantum zagwarantowało PEKAES kompleksowe usługi takie jak: projektowanie, 
instalacje, szkolenia, wdrożenie, asystę po uruchomieniu systemu, jak również serwis gwarancyjny i po-
gwarancyjny dostarczonych produktów.

Cały proces wdrożenia najnowszej wersji systemu Qguar WMS Pro w lokalizacji Błonie, zakończył się pod 
koniec pierwszego kwartału 2012 roku. 
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Korzyści
Zastosowanie systemu Qguar WMS Pro w firmie przyczyniło się do uzyskania skutecznego narzędzia 
wspomagającego wszystkie prace magazynowe. Możliwość obsługi w tym samym czasie większej ilości 
zdarzeń, pozwoliło na dużo sprawniejszą i szybszą obsługę docelowych klientów firmy. Wyeliminowanie 
pomyłek operatorów, dokładne wydania, brak zwrotów wynikających z pomyłek, przyczyniły się do re-
dukcji kosztów logistycznych. Dodatkowe analizy i raporty pozwoliły Firmie usprawnić procesy, co przeło-
żyło się na wzrost efektywności pracy magazynu.  


