
IT dla zarządzania łańcuchem dostaw

Profil Firmy
Stella Pack Sp. z o. o. Sp. k. to jeden z największych producentów worków na śmieci oraz niechemicznych 
środków czystości w Europie. Obecnie firma dysponuje sześcioma nowoczesnymi zakładami produk-
cyjnymi na terenie Polski oraz jednym na Ukrainie, w których zatrudnia ponad 950 osób. Stella Pack 
jest właścicielem unikalnej technologii przetwarzania odpadów foliowych w granulat, służący ponownie  
do produkcji wyrobów foliowych, dzięki czemu produkcja jest proekologiczna i pozwala w znacznym 
stopniu ograniczyć zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Produkty firmy Stella Pack – zarówno pod 
markami własnymi jaki i prywatnymi – znaleźć można w sklepach lokalnych, ale również w największych 
sieciach handlowych na terenie Polski i Europy. Wysoką jakość produktów firmy potwierdzają liczne cer-
tyfikaty, w tym: ISO 9001:2008, EcoLabel oraz certyfikacja SGS, a  także liczne nagrody rynku FMCG dla 
produktów marki premium Stella. Warto również zaznaczyć, że Stella Pack bardzo mocno angażuje się  
w działalność społeczną, wspierając lokalne inicjatywy sportowe oraz kulturalne.

Charakterystyka branży/wyzwania
Stella Pack działa w mocno konkurencyjnej niszy, jaką jest produkcja niechemicznych środków czystości. 
Rynek wymusza na firmach w tym sektorze konieczność posiadania bardzo dużej palety produktowej, 
która dodatkowo musi podlegać regularnej przebudowie i dopasowywaniu się do potrzeb konsumen-
tów. Dla producenta oznacza to nie tylko dbałość o wysoką jakość produkowanego asortymentu, ale rów-
nież wysoką dostępność towaru na rynku. Troska o możliwie bezbłędną oraz szybką dystrybucję, a także 
szybkie dystrybuowanie nowości, staje się więc nieodzownym elementem ogólnej strategii podmiotów 
w tej branży.

Wybrane rozwiązanie
Wybierając dostawcę systemu WMS, menedżerowie w Stella Pack zwracali szczególną uwagę na jakość 
oraz elastyczność produktu, pozytywne referencje od dotychczasowych klientów a także na potencjał ze-
społu konsultantów po stronie dostawcy, który może zagwarantować sukces wdrożenia oraz pozwoli na 
ewentualne modyfikacje systemu wraz z rozwojem firmy. Wybór padł na system Qguar WMS Pro, który 
spełnił wymagania firmy Stella Pack. Dodatkowo, Quantum jako firma o stabilnej i ugruntowanej pozycji 
na rynku, była w stanie zagwarantować swoimi dotychczasowymi osiągnięciami nie tylko profesjonalną 
realizację procesu wdrożeniowego ale również dopasowany do potrzeb firmy pakiet usług serwisowych. 
Nie bez znaczenia był również fakt, iż w przypadku rozwoju firmy, Quantum może dostarczyć inne syste-
my wspomagające Supply Chain Management, jak MES czy TMS. 

Stella Pack Sp. z o.o. Sp. k.

Miejsce wdrożenia: 
Lubartów – magazyn przyprodukcyjny 
Niemce – magazyn dystrybucyjny

Wdrożony system:  
Qguar WMS Pro 
Qguar RPS (Returnable Packages System)

Data rozpoczęcia współpracy:  
2015 r.

Praca magazynu:  
Magazyn dystrybucyjny pracuje w systemie 
3-zmianowym przez 24 godziny na dobę. 
Magazyn przyprodukcyjny pracuje w systemie 
jednozmianowym.
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Korzyści 
Jednym z głównych wyzwań zrealizowanych przez oprogramowanie Qguar WMS w firmie Stella Pack Sp. 
z o. o. Sp. k. było śledzenie partii, pozwalające obecnie firmie na wgląd w pełną historię każdej partii 
produktu. Funkcja ta okazała się również niezwykle istotna ze względu na możliwość śledzenia produktu 
nawet po opuszczeniu magazynu.

Dzięki funkcji automatycznego wyboru miejsca składowania Qguar WMS przyczynił się do lepszego wy-
korzystania przestrzeni magazynowej i utrzymywania porządku w objętych systemem obiektach magazy-
nowych. Naturalnymi konsekwencjami tych korzyści są lepsza wydajność pracy i redukcja liczby pomyłek, 
a więc także znacznie mniejsza liczba zwrotów. Kolejną, ważną z puntu widzenia firmy Stella Pack Sp.  
z o. o. Sp. k. funkcją oprogramowania okazało się priorytetowe wydawanie towarów z niepełnych palet, 
czyli tzw. „końcówek”. Dzięki niej udało się szybciej zwalniać cenną przestrzeń magazynową i zachować 
większy porządek na regałach. 

Kolejnym cennym zrealizowanym założeniem było rozdzielenie metod pracy podporządkowanych zbiór-
kom paletowej i kartonowej. Qguar WMS gruntownie zmienił tryb pracy całego magazynu, systematyzu-
jąc przebieg zbiórki i dając nad nią pełną kontrolę. 

Firmie Stella Pack Sp. z o. o. Sp. k. zależało również na podstawowej obsłudze transportu zewnętrznego, 
bez sięgania na tym etapie rozwoju po zaawansowany system klasy TMS. Również tutaj doskonale spraw-
dził się Qguar WMS wyposażony w podstawowe funkcje umożliwiające: przygotowanie wysyłek pod ką-
tem transportu, planowanie spedycji, zarządzanie kompletacją paletową i kartonową, dobór środków 
transportu, a także nadzorowanie jego kosztów.

Qguar WMS został połączony dedykowanym interfejsem z używanym przez Stella Pack systemem klasy 
ERP. Współpraca obydwu systemów obejmuje dwukierunkową wymianę potrzebnych dokumentów.


