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Chłodnie dobrze zarządzane
— wdrożenie systemu
Asseco Business Solutions w PAGO

P

STRATEGIA, INWESTYCJE,
NARZĘDZIA
Powstała w 2007 r. firma od samego początku jest wierna zasadzie: „gwarantuj
standardy, jakich sam oczekiwałbyś, będąc
Klientem”. Dlatego PAGO inwestuje w kapitał ludzki i nowoczesne technologie, a sprawną obsługę i wysoką jakość świadczonych
usług wspiera wdrożony przez Asseco Business Solutions zintegrowany system ERP.
Elementem strategii firmy jest wdrażanie
systemu w kolejnych lokalizacjach mające
na celu integrację oraz usprawnienie obsługi
całości procesów biznesowych związanych
z logistyką powierzonych towarów oraz automatyzację fakturowania i rozliczania usług
w zakresie składowania i dystrybucji.

LOGISTYKA I CHŁODNIE
W obszarze logistyki i sprzedaży system
Asseco SOFTLAB ERP obsługuje całość procesów biznesowych związanych ze składowaniem oraz obsługą logistyczno-dystrybucyjną towarów własnych i powierzonych od
momentu przyjęcia towaru. Dzięki integracji
z wagami i miernikami temperatur oraz wykorzystaniu urządzeń bezprzewodowych:
czytników kodów kreskowych i ręcznych
terminali wspomaga zarządzanie efektywną
pracą chłodni. Optymalizuje procesy trans-
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AGO to największa w Polsce sieć
chłodni składowo-dystrybucyjnych
z pełną obsługą logistyczną produktów mrożonych. Oferuje pełen zakres usług
związanych z obsługą łańcucha dostaw: od
odbioru, poprzez składowanie, konfekcjonowanie, przepakowywanie, etykietowanie,
kompletację, aż po transport i dostawę do
końcowego odbiorcy. Aktualnie posiada
3 nowoczesne obiekty w strategicznych lokalizacjach: Poznań, Warszawa, Gdańsk.
Ich łączny potencjał składowania to 85 tys.
miejsc paletowych. Wszystkie pracują
w systemie: 24 godziny na dobę przez 7 dni
w tygodniu.

portu wewnętrznego palet z towarem i zapewnia lepszą kontrolę nad realizacją usług:
domrażaniem, wybijaniem, konfekcjonowaniem, przepakowywaniem oraz kompletacją
i etykietowaniem. System umożliwia on-line
kontrolę i podgląd realizacji zadań.

ZARZĄDZANIE LOKALIZACJAMI
I ŚLEDZENIE PARTII
Wszystkie towary ewidencjonowane są
z dokładnością do szczegółowej lokalizacji
w magazynie wysokiego składowania (wykorzystując również lokalizacje ruchome)
z zachowaniem pełnej śladowości partii
(traceability GS1). System obsługuje również
procesy związane z towarami zmiennowagowymi.
Asseco SOFTLAB ERP pozwala na kontrolę i wyeliminowanie nieplanowego zalegania towaru w komorach chłodni poprzez
analizę zajętości lokalizacji i automatyzację
rozlokowania towaru w lokalizacjach MWS.

LEPSZA REALIZACJA
ZAMÓWIEŃ
System wspiera proces sprzedaży, umożliwiając śledzenie historii realizacji zamówienia. Mechanizmy wspomagają wybór
palet do zamówienia w zależności od daty
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ważności i produkcji, numerów katalogowego, atestu lub weterynaryjnego. Umożliwiają
również realizację przez wskazanie konkretnej partii towaru, lokalizacji w magazynie,
dostawcy i innych danych. Szybkość i dokładność realizacji wydań zapewnia obsługa
za pomocą urządzeń mobilnych ze skanerem
kodów kreskowych.
Wdrożenie systemu Asseco SOFTLAB
ERP objęło również obszary finansów i księgowości, kadr i płac, zarządzania środkami
trwałymi oraz rozwiązanie B2B. W biurze
i 3 chłodniach PAGO rozwiązania dostarczone przez Asseco BS wykorzystywane są
na ponad 60 stanowiskach. Obecnie trwają
prace wdrożeniowe w nowej chłodni PAGO
w Dąbrowie Górniczej. n

Asseco Business Solutions S.A.:
jest polską spółką giełdową, działającą
w obszarze IT, dostarczającą wysokiej jakości rozwiązania informatyczne, wspierające procesy biznesowe przedsiębiorstw
(w tym rozwiązania klasy ERP). Spółka
posiada kompleksową ofertę dedykowaną
dla wszystkich branż i segmentów rynku.
Celem spółki jest produkcja i wdrażanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań
IT wspierających klientów w rozwoju oraz
osiągnięciu przewagi rynkowej.
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