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Profil Firmy
Hama to uznany producent i dystrybutor akcesoriów elektronicznych oraz z wielu innych obszarów. Do-
wodem jakości produktów firmy jest ponad 1 000 nagród i wyróżnień, przyznanych przez około 130 
czasopism, instytucji i jednostek certyfikujących, takich jak: Chip Foto Video, Computer Bild, connect, 
fotoMAGAZIN, Öko-Test, PC Magazin, Stiftung Warentest, TÜV-Rheinland Zertifikat. 

Charakterystyka branży/wyzwania
Rosnąca liczba zamówień oraz duża dywersyfikacja produktów spowodowała konieczność rozbudowy 
magazynu, a także potrzebę wdrożenia wydajnego systemu informatycznego zarządzającego nim. Zloka-
lizowany w miejscowości Robakowo koło Poznania magazyn Hama Polska o powierzchni 4 000 m2 posia-
da 5 463 miejsca paletowe. Magazyn pracuje w trybie dwu zmianowym, 16 godzin na dobę. Przyjęty przez 
Hama Polska standard obsługi zakłada, że zamówienia otrzymane do godziny 15.00 wysyłane są jeszcze 
tego samego dnia. Nawet 1 000 paczek dziennie opuszcza magazyn.

Wybrane rozwiązanie
W 2007 roku Hama Polska zdecydowała o wyborze systemu magazynowego Qguar WMS firmy Quan-
tum. Ze względu na międzynarodowy i zdecentralizowany charakter przedsiębiorstwa, wybrany program 
musiał współpracować z innymi, stosowanymi w innych lokalizacjach systemami. Ważnym czynnikiem 
wyboru systemu Qguar było doświadczenie Quantum w tworzeniu interfejsów z innymi aplikacjami,  
w tym z wykorzystywanym przez Hama systemem SAP ERP.  Po wielu latach współpracy, pozytywna 
ocena systemu i współpracy z jego dostawcą, zaowocowała w 2018 roku aktualizacją systemu Qguar do 
nowej wersji 6.0. 

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za wyborem systemu Qguar, była jego zdolność 
do współpracy z szerokim spektrum automatyki magazynowej, którą Hama Polska planuje uruchomić  
w przyszłości.
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Miejsce wdrożenia: 
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Wdrożony system:  
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Data rozpoczęcia współpracy:  
2007r. Qguar WMS 4.4 
2018 r. Qguar WMS 6.0
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Korzyści 
Qguar WMS pozwala na łatwe modelowanie procesów magazynowych poprzez samodzielną konfigura-
cję systemu. Dla Hama Polska jest to szczególnie istotne ze względu na częste zmiany w asortymencie 
i operacjach magazynowych. System umożliwia kompleksowe zarządzanie i nadzór nad całym magazy-
nem z jednego miejsca. Dzięki współpracy z terminalami mobilnymi, program może zdalnie delegować 
zadania pracownikom magazynu i rejestrować postępy zleceń  w czasie rzeczywistym. 

Qguar WMS zapewnia kadrze kierowniczej szybki dostęp do danych i analiz historycznych, które w razie 
potrzeby można łatwo wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego Excel.


