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PROFIL FIRMY
IBCS Poland realizuje projekty informatyczne zapewniające poprawę skuteczności procesów logistycznych, magazynowych i sprzedaży. Pracownicy firmy tworzą jeden z największych ośrodków kompetencyjnych w Polsce w obszarze logistyki i informatycznych rozwiązań
moblinych:
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oprogramowania do zarządzania magazynami (systemy WMS i systemy głosowe do zarządzania procesami magazynowymi),
systemów monitorowania procesów i przepływu towarów na liniach produkcyjnych,
rozwiązań do zarządzania procesami zachodzącymi na hali sprzedaży w sieciach handlowych - detalicznych i hurtowych,
mobilnych systemów informatycznych do wspierania pracy w terenie przedstawicieli
handlowych, serwisantów lub zespołów remontowych, a także pracowników mobilnych firm
i instytucji z różnych sektorów rynkowych,
instalacji bezprzewodowych sieci WLAN,
wykorzystania technologii RFID do monitorowania procesów logistycznych i parametrów
pracy urządzeń,
znakowania magazynów i hal produkcyjnych, towarów, opakowań zbiorczych, podzespołów, etc.

IBCS Poland wchodzi w skład międzynarodowej
grupy IBCS Group będącej jedną z największych
organizacji na rynkach Europy Środkowej, której podstawową działalnością jest integracja logistycznych
systemów IT i wdrożenia dedykowanych rozwiązań
wykorzystujących automatyczną identyfikację danych, RFID, bezprzewodową transmisję danych oraz
trwałe znakowanie towarów i podzespołów.

Partner najbardziej dynamicznych organizacji w Polsce.
IBCS Poland wspiera polskie i międzynarodowe firmy w podniesieniu efektywności procesów logistycznych poprzez skuteczne wdrażanie rozwiązań informatycznych i usług doradczych. Firma współpracuje z najbardziej dynamicznie rozwijającymi się organizacjami z sektora handlowego, transportowego, spożywczego, motoryzacyjnego, produkcyjnego, farmaceutycznego i wielu innych.
Do grona Klientów firmy należą m. in.: Auchan Polska, Binder International,
Black Red White, Cargill, CNH Industrial (Grupa Fiat), Colgate Palmolive,
Dekorglass Działdowo, Delphi Automotive Systems Polska, DHL Express,
DPD Polska, Farmacol, Faurecia Automotive Polska, FM Logistic Polska,
Grupa Muszkieterów (Intermarche, Bricomarche, Hellmann Wordwide
Logistics, Leroy Merlin Polska, Michelin Polska - STOMIL Olsztyn,
Oriflame Poland, PKS Multi-Spedytor, Raben Poland, Sokołów, Unilever
Polska, UPS Polska, Valeo Autosystems, Valeo Services.
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IBCS Group
Przedsiębiorstwa wchodzące w skład międzynarodowej grupy IBCS Group tworzą jednolitą strukturę firm oferujących innowacyjne i efektywne rozwiązania informatyczne dla
logistyki. Obecnie IBCS Group tworzy zespół blisko 170 pracowników działających
na rynku polskim, czeskim, słowackim, węgierskim i bułgarskim. Dzięki międzynarodowej
współpracy IBCS Poland korzysta ze sprawdzonych rozwiązań informatycznych zapewniając swoim Klientom nowe możliwości podnoszenia efektywności działania. Umiejętne
połączenie doświadczeń lokalnych z wiedzą o najlepszych praktykach światowych
pozwala z jednej strony wspierać ponadregionalne spółki planujące rozwój w Polsce,
jak również pomagać rodzimym firmom w ekspansji na nowych rynkach geograficznych.

Silny zespół ekspertów
IBCS Poland od wielu lat buduje kompetencje w obszarze systemów automatycznej identyfikacji towarów i rozwiązań mobilnych usprawniających procesy logistyczne. Obecnie tworzy silne centrum kompetencyjne, łączące wiedzę i praktyki międzynarodowe z doświadczeniem konsultantów realizujących projekty w Polsce i za granicą. Zespół firmy tworzy
ponad 50 specjalistów zatrudnionych w centrali w Nowym Sączu oraz w oddziale w Warszawie. Kompetencje pracowników potwierdzane są przez liczne certyfikaty, cykliczne szkolenia prowadzone przez partnerów firmy, a także wymianę wiedzy i doświadczeń w ramach
IBCS Group. Firma współpracuje z wiodącymi ośrodkami naukowymi i edukacyjnymi, wspierając je w kształceniu pracowników działów logistyki w przedsiębiorstwach.

Wieloletnie partnerstwo technologiczne
IBCS Poland współpracuje ze sprawdzonymi partnerami technologicznymi tworząc przy ich współudziale skuteczne rozwiązania spełniające indywidualne potrzeby przedsiębiorstw. Firma dostarcza produkty i rozwiązania światowych liderów w zakresie technologii
automatycznej identyfikacji danych, m.in. Zebra Technologies / Extreme Networks, Datalogic, Honeywell / Vocollect Solutions,
Sato, High Jump (Accellos) i wielu innych.

Rozwiązania dla nowoczesnego biznesu
IBCS Poland oferuje kompleksowy zestaw rozwiązań według sprawdzonej metodologii obejmującej analizę przedwdrożeniową,
wykonanie planu rozwiązania, dostarczenie i instalację urządzeń, integrację oprogramowania i systemów IT oraz szkolenia i obsługę
posprzedażną. IBCS Poland dostarcza następujące rozwiązania własne i aplikacje partnerów technologicznych:
nn

oprogramowanie użytkowe:

àà ibcsTiger został stworzony przez firmę IBCS Poland, jako rozwiązanie dedykowane dla branży produkcyjnej w oparciu o 15 lat doświadczeń firmy w tej branży. Jest to rozwiązanie, które spełnia specyficzne wymagania magazynów wyrobów gotowych i surowców w firmach produkcyjnych. Zastosowanie systemu
ibcsTiger pozwala na rozszerzenie obsługi magazynu o funkcje rozliczania produkcji oraz kontrolowania
zapotrzebowania na surowce i półprodukty. Dzięki zastosowaniu specjalnego modułu obsługi magazynów dystrybucyjnych, możliwe jest zastosowanie systemu ibcsTiger w małych magazynach (hurtowniach). System jest dostarczany jako gotowe rozwiązanie, które w przypadku każdego Klienta może być
dostosowane do jego wymagań,

àà Accellos One Warehouse (A1W) to zaawansowany system zarządzania magazynem, pomagający
system zarządzania magazynem

optymalizować i automatyzować pracę magazynu. Jest to rozwiązanie oparte na 25 latach doświadczeń
firmy Accellos i ponad 3000 wdrożeń w różnych branżach, zrealizowanych w 22 krajach na świecie. A1W
bazuje na najnowszych rozwiązaniach technologicznych i informatycznych. Posiada wbudowane, certyfikowane moduły integracyjne do najpopularniejszych systemów ERP (kilkaset wdrożeń z systemem SAP
Business One),

àà ibcsVoice to oprogramowanie typu middleware umożliwiające połączenie systemu kompletacji głosowej
z dowolnym systemem magazynowym. Rozwiązanie stworzone przez IBCS Poland w oparciu o autorską
platformę ibcsDragon umożliwia podłączenie systemu kompletacji głosowej z systemem WMS. Głównym zadaniem oprogramowania jest pobieranie danych z systemu WMS i przekazywanie ich do terminali
głosowych tak, aby możliwa była realizacja wybranego procesu (np. kompletacji) w systemie głosowym.
ibcsVoice współpracuje z systemem głosowym Vocollect Voice,
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àà ibcsDragon to oprogramowanie stworzone przez IBCS Poland, które umożliwia mobilną realizację procesów zarządzanych przez systemy zewnętrzne (ERP, MES, itp.). Logika biznesowa pozostaje w systemie zewnętrznym, a zadaniem ibcsDragon jest realizacja tej logiki za pomocą przenośnych terminali i technologii automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, RFID, itp). ibcsDragon może
być wykorzystany jako klient mobilny wspomnianych systemów zarządzania przedsiębiorstwem.
Aplikacja ibcsDragon znajduje zastosowanie w magazynach produkcyjnych i dystrybucyjnych, które do
tej pory zarządzane były za pomocą dokumentów papierowych. System może być również wykorzystany
na produkcji do mobilnej rejestracji wybranych operacji produkcyjnych,

àà ibcsMarket to platforma informatyczna skupiająca rozwiązania do obsługi procesów typu in-store w placówkach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Do jej głównych zadań należy m.in. zarządzanie informacją handlową o produktach, wsparcie w realizacji inwentaryzacji oraz zbieranie informacji o ofercie konkurencji,

àà icMobile - grupa rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie procesami biznesowymi
związanymi z koordynacją działań pracowników w terenie. Rozwiązanie zapewnia realizację takich
procesów jak mobilna dostawa, ewidencja, inwentaryzacja i serwis,

nn

czytniki kodów kreskowych i RFID – czytniki ręczne i stacjonarne
do zastosowań przemysłowych oraz biurowych i dla sklepów (Zebra
Technologies, Honeywell, Datalogic, Sick),

nn

terminale mobilne – przenośne komputery z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych lub tagów RFID, komputery przemysłowe
do montażu na wózkach widłowych, przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach (Zebra Technologies, Honeywell, Datalogic),

nn

sieci bezprzewodowe – planowanie i budowa nowoczesnych
sieci WLAN WiFi w oparciu o technologię 802.11a/g/n/ac i rozwiązania
Extreme Networks,

nn

systemy druku etykiet z kodem kreskowym, materiały eksploatacyjne – drukarki przemysłowe, biurowe, stacjonarne oraz przenośne,
umożliwiające wydruk termiczny lub termotransferowy, automatyczne
aplikatory etykiet, systemy druku kart plastikowych, akcesoria, znakowanie magazynów i hal produkcyjnych (Zebra Technologies, Sato),

nn

automatyka produkcyjna – maszyny i roboty usprawniające rejestrowanie, śledzenie i zarządzanie procesami produkcji oraz kompletację
i wydawanie produktów (Cobalt Systems),

nn

systemy wizyjne – czujniki wizyjne analizujące poprawność montażu
produktów na podstawie zaprogramowanych cech (Cognex).

IBCS Poland Sp. z o.o.
Al. J. Piłsudskiego 46
33-300 Nowy Sącz
Tel.: +48 18 44 00 222
Faks: +48 18 44 00 220
E-mail: ibcs@ibcs.pl
www.ibcs.pl
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Oferta firmy w zakresie usług obejmuje, m.in.:
nn

analizę i projekt systemu – konsultacje w zakresie
obsługi procesów logistycznych, optymalizacji pracy na magazynie, pre-analiza i analiza wdrożeniowa,
studium wykonalności, rekomendacje w zakresie
doboru technologii i urządzeń,

nn

realizację projektu – usługi programistyczne, konsultacje / asysta techniczna, prace przygotowawcze, zarządzanie projektem,

nn

wdrożenie rozwiązania – usługi wdrożeniowe, usługi instalacyjne, asysta, szkolenia, przygotowanie spersonalizowanej dokumentacji, zarządzanie projektem,

nn

wielostopniowy i elastyczny system opieki
serwisowej – wsparcie na terenie Polski i Europy
Środkowej, umowy serwisowe dostosowane do
indywidualnych potrzeb, ekspresowe naprawy
urządzeń i aplikacji, zarządzanie urządzeniami
i aplikacjami, telefoniczna pomoc techniczna.

Oddział Warszawa
Ul. Modlińska 223A
03-120 Warszawa
Tel.: +48 22 51 94 700
Faks: +48 22 51 94 710
E-mail: warszawa@ibcs.pl

