Wydarzenia

rozpoczął pracę w polskim oddziale Wincanton w lutym 2003 r. jako Analityk
Finansowy. Po kilku miesiącach awansował na stanowisko Kontrolera Finansowego. Podczas studiów pracował w ARAL Polska i sezonowo kilkakrotnie w USA.
Karierę zawodową rozpoczął w firmie Jeronimo Martins Dystrybucja w Poznaniu,
gdzie pracował jako specjalista audytu wewnętrznego i analityk finansowy. W latach 1994 – 1999 studiował w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (specjalizacja
Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw). Natomiast w latach 2002 – 2005 był
słuchaczem Executive MBA w Helsinki School of Economics oraz Wyższej Szkole
Bankowej w Poznaniu. Obecnie jest w trakcie zdobywania kwalifikacji ACCA (The
Association of Chartered Certified Accountants).
ProLogis (NYSE: PLD) poinformował w lipcu br., że
podpisał z firmą Schenker Sp. z o.o. umowę na wynajęcie 7 889 m² powierzchni magazynowej w budynku
czwartym w ProLogis Park Teresin. Schenker jest już najemcą 13 377 m2 w tym samym parku. ProLogis Park Teresin, leżący 40 km na Zachód od centrum Warszawy przy
drodze nr 2, dysponuje prawie 160 000 m2 nowoczesnej powierzchni magazynowo – biurowej w 6 budynkach. Z obiektów ProLogis Park Teresin korzystają już:
Whirpool, Fastrack, DHL, DistriLand, Lear, Viva
(Fot. Schenker) Magnetics i Tesco.

Tomasz Fiedor.
(Fot. GEFCO)

Tomasz Fiedor (31 l.) został Dyrektorem Handlowym
w GEFCO Polska. Do jego zadań należy określanie strategii handlowej i marketingowej firmy oraz nadzór nad zespołem działu
kluczowych klientów. Dział Handlowy nadzoruje pracę trzech
podstawowych aktywności GEFCO Polska: Network (transport
drobnicowy i całopojazdowy), Automotive (przygotowanie
i dystrybucja samochodów) i Supply (usługi logistyczne, spedycja morska i lotnicza). T. Fiedor jest w GEFCO Polska od czerwca 2004 r. i pełnił już funkcję Kierownika d/s Spedycji Morskiej
i Lotniczej. Jego zadaniem było uruchomienie i rozbudowanie
działu Spedycji Morskiej i Lotniczej GEFCO Polska. Swoją karierę zawodową rozpoczął w agencji celnej Merkury, gdzie był odpowiedzialny za spedycję morską. Przez kolejne trzy lata pełnił
obowiązki Dyrektora Spedycji Morskiej w Danzas Polska. Jest
absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Na targach TAROPAK 2006 BCS Polska pokaże nowy system wspomagający
obsługę operacji magazynowych oraz zarządzanie przestrzenią magazynową
w przedsiębiorstwie – bcsTiger. Wspiera on zarządzanie na każdym poziomie
funkcjonowania magazynu, począwszy od przyjęcia towaru, aż po dostarczanie
danych biznesowych dla kierownictwa. bcsTiger to zaprojektowane od podstaw
rozwiązanie, dedykowane przedsiębiorstwom chcącym wdrożyć lub już korzystającym z automatycznej identyfikacji towarów i lokalizacji w oparciu o kody
kreskowe lub RFID. Umożliwia to także, m.in.: szybki dostęp do danych, identyfikowalność nośników oraz łatwość oznakowania towarów. bcsTiger jest zgodny z międzynarodowymi standardami Systemu GS1, dzięki czemu może stanowić podstawę do wdrożenia pełnego systemu Track&Trace, pozwalającego na
śledzenie ruchu i pochodzenia partii towaru przez wszystkie etapy produkcji,
przetwarzania i dystrybucji. System wspomaga czynności powiązane z obsługą
magazynu w różnych obszarach funkcjonowania firmy: biuro firmy, biuro magazynu, obszary wejścia i wyjścia, magazyn, obszary zbiórek, kompletowania
i konfekcjonowania; definiowanie struktury użytkowników systemu zgodnie z grupami operacji możliwych do wykonania w systemie (np. pracownicy
biurowi, kierownicy magazynu,
magazynierzy); możliwość przypisywania zadań użytkownikom
systemu przez osoby posiadające
stosowne uprawnienia. System
bcsTiger składa się z dwóch modułów: modułu głównego (aplikacja kliencka) uruchamianego
na stacjach roboczych, w którym
realizowane są zadania związane
(Źródło: BCS Polska) z administrowaniem systemem,
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Spółka AB SA, dystrybutor rozwiązań informatycznych,
zakończył I etap rozbudowy centrum logistycznego we
Wrocławiu. Projekt pochłonął kilkanaście milionów złotych.
Na 60 000 m³ kubatury zgromadzono niezbędne zapasy
produktów do szybkiej obsługi ponad 8 000 przedsiębiorstw
zajmujących się sprzedażą technologii informatycznych.
Nowoczesne centrum dystrybucji obsługiwane jest przez
zintegrowany system zarządzania MFG/PRO, dostarczony
przez polski oddział amerykańskiej firmy QAD. Każdy z ponad 600 000 produktów przechowywanych w magazynie
posiada swój unikalny adres, umożliwiający jego szybkie
odnalezienie. Zamówienia klientów są automatycznie przetwarzane i przekazywane pracownikom magazynu w postaci
zoptymalizowanej ścieżki, według której należy konfekcjonować dane zlecenie sprzedaży. Przygotowywanie przesyłek dla
klientów spółki odbywa się pod ścisłym nadzorem 136 kamer,
zintegrowanych z czytnikami kodów kreskowych, pozwalających na analizę pracy magazynu, eliminację błędów i ciągłą
poprawę jakości. W ub.r. przychody spółki wzrosły o 26%, do
poziomu niespełna 1 mld zł. W drugim etapie, który rozpocznie się już w przyszłym roku, AB SA planuje budowę kolejnego, zintegrowanego magazynu o powierzchni 50 000 m³.

E - G O S P O D A R K A
Wola Info SA podpisała z Philip Morris Polska umowę
serwisową na obsługę środowiska informatycznego wszystkich lokalizacji polskiego oddziału amerykańskiego koncernu – poinformowano w końcu sierpnia br. Warszawska spółka
będzie prowadzić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego pracującego w Philip Morris Polska,
a kontrakt będzie obowiązywał przez 1,5 roku. „Cieszymy się,
że tak wielki koncern zdecydował się na nasze usługi, tym
bardziej, że umowa obejmuje oddziały Philip Morris w całej
Polsce – podkreślił Piotr Majcherkiewicz, prezes Wola Info.
Warszawski integrator odpowiedzialny jest również za komputeryzację stanowisk roboczych w Philip Morris. Zakończenie
prac z tym związanych planowane jest na wrzesień br.
W kolejnym etapie Wola Info SA (spółka specjalizuje się
w integracji systemów teleinformatycznych dla podmiotów
związanych z rynkiem telekomunikacyjnym, bankowym
i przemysłowym) zajmie się budową systemu gaszenia gazem
w nowej serwerowi Philip Morris w nowej siedzibie spółki.
W lipcu br. uruchomiono interfejs Business to Business
(B2B) między systemami SIMIK i Zintegrowanym Systemem
Księgowym Narodowego Banku Polskiego rozszerzając
możliwości dla użytkowników SIMIK-a, zwłaszcza w zakresie funkcji wykorzystywanych dotychczasowych w bankowości elektronicznej. System SIMIK (autorstwa Comarch)
należy do Ministerstwa Finansów, służąc do monitoringu
i kontroli finansowej środków pochodzących z funduszy
strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej.
Zadaniem systemu jest wspomaganie procesu absorpcji środków unijnych. W Polsce po raz pierwszy interfejs B2B został
uruchomiony w listopadzie 2005 r. pomiędzy systemem NBP,
a systemem Trezor (także autorstwa Comarch), obsługującym budżet państwa i będącym również własnością
Ministerstwa Finansów. Obecnie oba systemy: Trezor i SIMIK
są pierwszymi dużymi systemami informatycznymi, zintegrowanymi z systemem księgowym NBP.
Poznańska firma konsultingowa BCC współpracuje z hiszpańską grupą Celsa (jednym z największych producentów
stali w Europie) w wypracowaniu korporacyjnego standardu
SAP dla kuźni. Innowacyjnym elementem projektu jest budowa
dużego rozszerzenia standardu systemu SAP, które ułatwi pracę
użytkownikom SAP zatrudnionym w produkcji. Przedsięwzięcie,
realizowane w należącej do grupy Celsa Hucie Ostrowiec, polega na wszechstronnym dostosowaniu i uzupełnieniu funkcjonalności rozwiązania korporacyjnego SAP Celsy o specyfikę działalności kuźniczej. Nowy standard ma pomóc lepiej funkcjonować kuźni w Ostrowcu, wspierając jej złożone procesy produk-

