PROJEKTOWANIE MAGAZYNÓW
I CENTRÓW DYSTRYBUCJI
Projektowanie magazynów i centrów
dystrybucji to produkt konsultingowy
ILiM pozwalający na wskazanie
Klientowi najbardziej efektywnych
rozwiązań technologiczno-organizacyjnych. Opierając się
na maksymie „…Klient wie co, my
wiemy jak…” nakreślamy cele i efekty
realizowanych prac.
Nowoczesny magazyn –
to ważne ogniwo łańcucha dostaw!

Na podstawie wieloletniego doświadczenia
szacujemy, że wdrożenie proponowanych
rozwiązań pozwala naszym Klientom na
osiągnięcie następujących korzyści:
» ograniczenie nakładów inwestycyjnych nawet
o około 7%,
» obniżenie kosztów magazynowania o około 10%,
» skrócenie czasu realizacji procesu
magazynowania,
» poprawa jakości świadczonych usług
magazynowania.

REALIZOWANE PROJEKTY ZAPEWNIAJĄ:
»
»
»
»
»
»

racjonalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej,
efektywne zagospodarowanie działki inwestycyjnej,
wzrost wydajności i jakości procesów magazynowych,
obniżenie kosztów funkcjonowania magazynu,
osiągnięcie zakładanego poziomu obsługi klienta,
zapewnienie identyﬁkacji produktów i monitorowania procesów.

Nasze prace realizujemy dwuetapowo:
Etap 1 – prace analityczne identyﬁkujące specyﬁkę
obrotu towarowego i zapasu magazynowego,
Etap 2 – prace koncepcyjne i projektowe.
Koncepcję przygotowujemy w wersji jedno lub
wielowariantowej, a szczegółowy zakres prac jest
każdorazowo uzgadniany z Klientem na etapie
ofertowania i podpisywania umowy.

Zastosowanie
Usługa „Projektowanie magazynów i centrów
dystrybucyjnych”, dotyczy magazynów dowolnego
przeznaczenia:
» przemysłowych (surowców, półfabrykatów,
opakowań, wyrobów gotowych, materiałów
do utrzymania ruchu, itp),

Proponujemy także:
» Audyt logistyczny przedsiębiorstwa

» dystrybucyjnych (handlowych),

» System obsługi magazynu MaGS1.Q

» przeładunkowych (cross-dockingowych),

» Szkolenia z zakresu zarządzania magazynem:
• e-learning
• otwarte, dedykowane

» dla dowolnych branż oraz różnych form własności.

» Studia podyplomowe z obszaru zarządzania magazynem
» Książki:
• Zapasy i magazynowania, tom II – Magazynowanie,
wyd. III, A. Niemczyk, 2012, ILiM
• Logistyka, D.Kisperska-Moroń, St. Krzyżaniak, 2009, ILiM
• Zarządzanie magazynem, A. Niemczyk, 2010, WSL

Zobacz więcej na: www.ilim.poznan.pl/oferta
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