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ROK 2008
to rozwój
us∏ug logistycznych
w bran˝y
farmaceutycznej,
FMCG
i cz´Êci zamiennych
– wywiad z Jensem Fiege
Dyrektorem Zarzàdzajàcym
Fiege International
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Iwo Nowak: Co leg∏o u podstaw wyboru Polski jako miejsca J.F.: By móc Êwiadczyç us∏ugi dla bran˝y farmaceutycznej,
dzia∏alnoÊci w tej cz´Êci Europy?
przebudowaliÊmy cz´Êç istniejàcego obiektu w Mszczonowie w taki sposób, by by∏ on zgodny z wszelkimi obowiàzuJens Fiege: Polska jest jednym z najwa˝niejszych partnerów jàcymi przepisami i wymogami (prawo farmaceutyczne, prohandlowych Niemiec. W logistyce kontraktowej czynnikiem cedury GMP i GDP). Leki sà przechowywane w specjalnie do
kluczowym przy podejmowaniu decyzji jest zaufanie. Dlatego tego celu wydzielonej i przystosowanej strefie magazynu
podj´liÊmy wyzwanie, które dziesi´ç lat temu postawi∏a przed (posiada zezwolenie GIF’u na magazynowanie i dystrybucj´
nami firma 3M. Fakt, ˝e wygraliÊmy w 2007 roku przetarg farmaceutyków), gdzie szczególne warunki przechowywania
og∏oszony przez 3M potwierdza, ˝e spe∏niliÊmy wszystkie (temperatura i wilgotnoÊç) sà ÊciÊle kontrolowane.
oczekiwania, których realizacja zacz´∏a si´ wyI.N.: Czy móg∏bym prosiç
∏àcznie od zaufania.
o krótkie omówienie stosowanych w Fiege systemów:
I.N.: Z jakimi Klientami
Zarzàdzania Gospodarkà
wspó∏pracujecie w EuMagazynowà, Zarzàdzania
ropie
Ârodkowo
Transportem oraz Track &
Wschodniej?
Tracing?
J.F.: Mo˝emy z dumà
powiedzieç, ˝e od rozpocz´cia dzia∏alnoÊci
w 1997 roku polski oddzia∏ Fiege nie straci∏
˝adnego klienta. Obecnie
wspó∏pracujemy
z takimi firmami jak Pirelli, GM, Reckitt Benckiser, Philip Morris, Fujitsu, Perfetti van Melle
oraz wieloma innymi.

J.F.: Firma Fiege stosuje
w∏asne oprogramowanie
o nazwie F-XL Logware. S∏u˝y ono do zarzàdzania magazynami, przy czym poszczególne jego wersje
spe∏niajà inne wymogi dla
ró˝nych ga∏´zi przemys∏u.
Aplikacja ta jest przeznaczona do wspierania zaawansowanych procesów
Jens Fiege: W d∏u˝szej
dotyczàcych magazynowania i dystrybucji. U∏atwia
perspektywie klienci korzystajàcy
I.N.: Z jakich bran˝ sà
ona wi´kszà efektywnoÊç
z us∏ug logistycznych b´dà
Klienci, na których Firi skutecznoÊç obs∏ugi logima Fiege w pierwszym
stycznej. System ten zosta∏
koncentrowaç si´ na swojej
rz´dzie opiera swojà
zainstalowany w wi´kszodzia∏alnoÊci, na przyk∏ad
dzia∏alnoÊç?
Êci lokalizacji obs∏ugiwanych przez Fiege w ca∏ej
projektowaniu i sprzeda˝y,
J.F.: W gronie klientów
Europie, stàd zaistnia∏a pozaÊ zadania wykraczajàce
Fiege znajduje si´ szetrzeba opracowania wieloreg znanych, mi´dzynaj´zycznych wersji. Sprawpoza rdzeƒ ich aktywnoÊci
rodowych firm z wielu
dza si´ w bran˝ach takich,
b´dà mog∏y byç przejmowane
ró˝nych bran˝, na przyjak: FMCG, elektronicznej,
k∏ad przemys∏owej, motekstylnej, motoryzacyjnej
przez specjalistów od logistyki
toryzacyjnej, oponiari w wielu innych, zarówno
kontraktowej.
skiej, FMCG, farmaceuw przypadku rozwiàzaƒ ∏àtycznej.
czonych (dla kilku klientów), jak i dedykowanych
I.N.: Z jakimi przedsi´biorstwami wspó∏pracujecie przy reali- (dla jednego klienta). System wspiera tak˝e wszelkiego rozacji us∏ug logistycznych w zakresie transportu towarów dzaju us∏ugi podnoszàce wartoÊç produktów.
swoich Klientów?
G∏ówne funkcje aplikacji to: zarzàdzanie partià towaru; wyJ.F.: Naszym Klientom oferujemy nie tylko us∏ugi w zakresie cofanie partii towaru; obs∏uga EANCOM; kompletacja z zamagazynowania towaru, ale równie˝ us∏ugi dystrybucyjne. stosowaniem „pick by light” i „pick by voice”; monitorowaWspó∏pracujemy z ogólnoÊwiatowymi dostawcami na pod- nie za pomocà NVE; obs∏uga importu i eksportu; odprawy
stawie d∏ugoterminowych kontraktów, ˝eby zagwarantowaç celne; obs∏uga towarów niebezpiecznych. Dzi´ki rozbudooferowanym przez nas us∏ugom najwy˝szy poziom jakoÊci. wanej sieci dystrybucji Fiege mo˝e dostarczyç towary w dowolne miejsce Polski w ciàgu 24 godzin. Firma stosuje w∏aI.N.: Jakie nowe technologie w zakresie magazynowania sny System Zarzàdzania Transportem, tak zwany F-XL OutwprowadziliÊcie w 2007 roku i jakie b´dà jeszcze wprowa- door (obecnie na etapie wdra˝ania), u∏atwiajàcy efektywnà
dzane w tym roku?
kontrol´ poszczególnych etapów dystrybucji towarów. Sys-
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tem rejestruje wszelkie dane na temat przesy∏ek. Dzi´ki temu mo˝liwy jest sta∏y nadzór nad terminowoÊcià dostaw,
przy zachowaniu optymalnych kosztów dla partnerów logistycznych oraz wysoka efektywnoÊç realizowanych procesów. System TMS to optymalne pod wzgl´dem czasu i kosztów rozwiàzanie dla klientów indywidualnych. System ten
jest bezpoÊrednio zwiàzany z systemem WMS (Zarzàdzanie
Gospodarkà Magazynowà). W celu utrzymania pe∏nej kontroli nad tymi procesami Grupa Fiege wykorzystuje równie˝
dedykowane rozwiàzania typu Track & Trace, pozwalajàce na
monitorowanie wszystkich dostaw – poczàwszy od z∏o˝enia
zamówienia przez klienta, a˝ po dostarczenie przesy∏ki odbiorcy koƒcowemu.
I.N.: Który – Pana zdaniem – dzia∏ rozwija si´ najszybciej
obecnie, a który ma du˝e szanse szybkiego rozwoju w wciàgu najbli˝szych 12 miesi´cy (na przyk∏ad logistyka: dóbr
szybkozbywalnych, sektora farmaceutyków, sektora AGD,
cz´Êci zamiennych, sieci handlowych etc.)?
J.F.: Z naszych obserwacji wynika, ˝e w dalszym ciàgu rozwijaç si´ b´dzie bran˝a FMCG, natomiast w bran˝y detalicznej
zauwa˝amy, ˝e na polskim rynku zaczynajà si´ pojawiaç
mniejsze sieci handlowe. W nadchodzàcych latach oczekujemy tak˝e wzrostu na rynku logistyki cz´Êci zamiennych, co
wynika z rosnàcego poziomu konsumpcji. JesteÊmy przekonani, ˝e bran˝a farmaceutyczna w Polsce zaczyna dojrzewaç
do outsourcingu us∏ug logistycznych. Widzimy tu mo˝liwoÊci dla profesjonalnych operatorów logistycznych.

k∏ad zarzàdzanie ∏aƒcuchem dostaw, logistyka kontraktowa,
czy coraz cz´Êciej oferowane us∏ugi dodatkowe?
J.F.: Zauwa˝amy wyraênà tendencj´ zmierzajàcà w kierunku bardziej z∏o˝onej i mi´dzynarodowej logistyki kontraktowej. Jak dotàd, niewielu dostawców logistyki kontraktowej jest jednoczeÊnie obecnych na kilku rynkach mi´dzynarodowych, jak na przyk∏ad my. Firmy przemys∏owe
w szczególnoÊci b´dà korzystaç z outsourcingu us∏ug logistycznych. Operatorzy muszà mieç mo˝liwoÊci i byç w pe∏ni gotowi, ˝eby przejàç na siebie okreÊlone procesy zwiàzane na przyk∏ad z koƒcowymi etapami produkcji, co my
robimy dla jednego ze swoich klientów – firmy Eurocopter
– w Niemczech. Coraz wi´ksze znaczenie b´dà mia∏y us∏ugi podnoszàce wartoÊç produktów. W d∏u˝szej perspektywie klienci korzystajàcy z us∏ug logistycznych b´dà koncentrowaç si´ na swojej dzia∏alnoÊci, na przyk∏ad projektowaniu i sprzeda˝y, zaÊ zadania wykraczajàce poza rdzeƒ
ich aktywnoÊci b´dà mog∏y byç przejmowane przez specjalistów od logistyki kontraktowej.
I.N.: Jakie kierunki geograficzne i obszary merytoryczne sà
zapisane w planach rozwoju Firmy Fiege na najbli˝sze 5 – 10
lat?

J.F.: Je˝eli chodzi o Polsk´, Fiege ma zamiar otwieraç kolejne
oddzia∏y, mi´dzy innymi w zachodniej (Poznaƒ) i pó∏nocnej
(Gdaƒsk – Gdynia - Sopot) cz´Êci kraju. Ponadto Fiege b´dzie
te˝ rozpatrywaç wszelkie mo˝liwoÊci zaoferowania wyspecjalizowanych rozwiàzaƒ, niezale˝nie od obszaru geograI.N.: Czy na podstawie dotychczasowych doÊwiadczeƒ Firmy ficznego.
Fiege i innych firm logistycznych móg∏by Pan okreÊliç, w jakim kierunku b´dà rozwijaç si´ takie obszary, jak na przy- I.N.: Dzi´kuj´ za rozmow´.

nologii transportowych. Ksià˝ka
omawia obszary wiedzy, których
struktura wynika z treÊci programu
nauczania przedmiotu transport

Transport
i spedycja
Maciej Stajniak, Marcin Foltyƒski,
Marcin Hajdul, Agnieszka Krupa
Wydawca: Instytut Logistyki
i Magazynowania, Poznaƒ 2007
ISBN 978-83-87344-18-4
Obj´toÊç: 270 stron
Podr´cznik jest materia∏em dydaktycznym dla uczniów szkó∏ kszta∏càcych w zawodzie technik logistyk.
Niniejsza pozycja ma wspieraç poczàtki zdobywania wiedzy z zakresu
transportu i spedycji, w szczególnoÊci z zakresu organizacji procesów
transportowych, zarzàdzania, marketingu, prawa, ubezpieczeƒ, ekonomiki transportu, techniki i tech-
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i spedycja. Ka˝dy rozdzia∏ podr´cznika rozpoczyna si´ od syntetycznej
prezentacji podstawowych zagadnieƒ. Nast´pnie poruszane sà coraz
trudniejsze treÊci, by na koƒcu
przejÊç do podsumowania i pytaƒ
kontrolnych.
Podr´cznik sk∏ada si´ z trzech
cz´Êci. Pierwsza prezentuje podstawowe zagadnienia z dziedziny
transportu. Cz´Êç drugà poÊwi´cono problematyce dzia∏alnoÊci spedycyjnej. Trzecia cz´Êç to zbiór çwiczeƒ i przyk∏adów odnoszàcych si´
do treÊci teoretycznych podr´cznika. Podr´cznik zosta∏ napisany
z myÊlà o uczniach szkó∏ Êrednich.
Zainteresuje on tak˝e studentów
szukajàcych mo˝liwoÊci usystematyzowania swojej wiedzy z zakresu
transportu i spedycji.
www.bibliotekalogistyka.pl

Tomasz Janiak

