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Nawet niewielkie sklepy wyposażone są dziś 

w czytniki kodów kreskowych wraz z odpo-

wiednim oprogramowaniem. Przyspiesza ono ope-

racje kasowe, ale nie tylko. Jest to przede wszystkim 

oprogramowanie do zarządzania stanami magazyno-

wymi. Właściciel dostaje natychmiastowe powiado-

mienie, kiedy kończy się towar zarówno na półce, jak 

i w magazynie i dzięki temu może z odpowiednim 

wyprzedzeniem zamówić kolejną partię. Podobnie 

działa system WMS w każdym innym magazynie, do 

którego spływają towary (czy ściślej – produkty) oraz 

są z niego pobierane.

Do tej podstawowej funkcjonalności, jaką jest za-

rządzanie przepływem produktów, można dołączyć 

różne inne. Może to być zarówno zdalne zarządzanie, 

zarządzenie flotą wózków (także automatycznych) 

w obszarze magazynu, współpracę z dowolnym in-

nym systemem i wiele innych, często właściwych dla 

danej branży czy rodzaju obsługiwanych produktów. 

Już w magazynie można przeprowadzać konfek-

cjonowanie półproduktów, które zostaną następnie 

przekazane do produkcji lub wydania. System WMS 

może obsługiwać wiele hal magazynowych, także 

w dalekich lokalizacjach. 

W niewielkich firmach odpowiednio funkcjonalny 

system WMS może realizować nie tylko wydanie, ale 

i sprzedaż. Takie właśnie systemy, zwykle niewielkie, 

służą do obsługi sprzedaży internetowej. Z kolei sys-

temy, które ujmują produkty nie tylko ilościowo, ale 

także wartościowo, mogą być doskonałym źródłem 

danych dla systemów ERP oraz finansowych. Ponie-

waż jednak zwykle systemy ERP są wprowadzane po-

nadto pierwszej kolejności, a ponadto są funkcjonal-

nie bogatsze, to oprogramowanie WMS jest częścią 

ERP a nie odwrotnie.

Systemy WMS mogą występować zatem jako 

samodzielne oprogramowanie lub są częścią innych 

systemów, zwykle ERP. Są to moduły do obsługi ma-
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Systemy WMS

Jakiś czas temu przedsiębiorstwa (także handlowe 
i logistyczne) zastanawiały się, czy warto wdrażać system WMS 
(Warehouse Management System – system do zarządzania 
magazynem). Dziś trudno wyobrazić sobie magazyn, który nie 
jest wyposażony w oprogramowanie tego typu.
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gazynów ściśle związane z pozostałą częścią takich 

systemów, systemów których same mogą czerpać 

dane i do nich je również dostarczać. Jeśli zasta-

nowić się, czy warto od razu wdrażać system ERP, 

to należy pamiętać, że zwykle takie wdrożenie jest 

droższe systemów bardziej czasochłonne, a w wielu 

przypadkach wystarczy wdrożenie samego systemu 

magazynowego.

Jak wybrać dobrze system WMS i firmę 
wdrożeniową?
Przy decyzji o wdrożeniu systemu WMS warto 

zwrócić uwagę na jego funkcjonalność, możliwość 

rozbudowy oraz na stopień realizacji postawionych 

przed nim zadań. Najobszerniejszy program, zawie-

rający wiele funkcji nie musi być tym najlepszym, 

skoro z większości funkcji pracownicy korzystać nie 

będą. Zatem nie ma sensu zakup przewymiarowane-

go oprogramowania.

Jednak są pewne elementy takich systemów, na 

które warto zwrócić uwagę. Część programów może 

być obsługiwana zarówno w sieci lokalnej, jak i za 

pomocą przeglądarki internetowej i zdalnego dostę-

pu. Teoretycznie nie jest to najważniejsze, ale mogą 

zdarzyć się sytuacje, kiedy zdalny dostęp będzie 

korzystny (np. przy tworzeniu raportów w biurze 

z dala od magazynu, w trakcie narady zarządu poza 

miejscem pracy, itp.). Można zastanawiać się nad 

wyborem takiego systemu, który umożliwia dostęp 

także przez aplikację Androida/iOS.

Ważna jest dokładność takiego systemu – czy in-

teresuje nas ustalenie położenia produktu z dokład-

nością do regału, czy półki. Program magazynowy 

powinien uwzględniać mieszanie zasad wydawania 

produktów z magazynu, a więc FiFo, LiFo, FeFo 

lub według szczegółowych wytycznych. Podobnie 

kwestia możliwości dzielenia i agregowania zleceń, 

konfekcjonowania. itp. Może okazać się, że program 

może realizować tylko jeden z tych sposobów.

W niektórych sytuacjach potrzebne jest tworze-

nie dokumentów finansowych, zatem oprogramo-

wanie powinno uwzględniać taką możliwość (a więc 

obróbka nie tylko danych ilościowych, ale i wartości 

towarów na półkach). 

Właściwie każdy współczesny program  WMS ma 

możliwość obsługi skanerów kodów kreskowych, nie 

powinno być także problemów z obsługą skanerów 

RFID. Dotychczas zdecydowanie większym zainte-

resowaniem cieszy się obsługa kodów kreskowych 

(w USA jest to ponad 70%), jednak systemy bazu-

jące na RFID systematycznie zyskują zwolenników 

w miarę obniżki kosztów takich rozwiązań (obecnie 

w USA jest to ok. 8%). 

W wersjach rozbudowanych oprogramowanie 

WMS powinno mieć możliwość obsługi floty wózków 

(widłowych, AGV) oraz wielu magazynów. Wymie-

nić tu można także obsługę najnowocześniejszych 

systemów takich jak Voice Picking, Vision Picking, 

Pick-by-light, itp.

Warto także dobrze zapoznać się z możliwością 

raportowania, składania automatycznych zamó-

wień, ustawiania alarmów związanych ze stanami 

magazynowymi. Mimo, że jest to podstawowa funk-

cjonalność, może być realizowana w różny sposób 

i w różnym zakresie. Podobnie ważna może okazać 

się wizualizacja – co dla jednych będzie odpowied-

nie, dla innych osób już nie. Decyduje tu percepcja 

i indywidualne upodobania.

Kolejna ważna sprawa to skalowalność systemu. 

W przypadku rozwoju firmy i zwiększenia asortymen-

tu w magazynie należy brać pod uwagę możliwości 

rozwoju takiego systemu, włącznie z możliwością 

wprowadzenia do magazynu różnego rodzaju nowych 

środków transportu. Ze skalowalnością z kolei zwią-

zany jest wybór odpowiedniej firmy wdrożeniowej. 

Czy zagwarantuje nam ona niezbędne poprawki 

w przyszłości (pisząc kolokwialnie – czy za kilka lat 

będzie jeszcze istnieć i zajmować się obsługą zakupio-

nego systemu), warto zadbać o sprawdzenie referencji 

i ocenę wiarygodności prezentowanych przez firmę 

materiałów. Uniknie się wtedy rozczarowań. 

Podsumowując: podstawowa funkcjonalność 

systemu WMS to funkcje ogólne (rejestrowanie, 

tworzenie dokumentów, stanów magazynowych, za-

rządzanie produktami w magazynie), przyjmowanie 

do magazynu, składowanie, wydawanie z magazynu, 

inwentaryzacja oraz raportowanie. W każdej takiej 

funkcjonalności można realizować różne bardziej 

szczegółowe funkcje i w odmienny sposób.  

Na koniec jeszcze jedna uwaga – system WMS nie 

jest panaceum na dotychczasowe bolączki obsługi 

magazynowej. Szybkie przeorganizowanie magazy-

nu i uzyskanie oszczędności to nierzadko cierni-

sta droga, wymagająca przejrzenia i modyfikacji 

istniejących procedur, nauki obsługi systemu przez 

pracowników i pełna dyscyplina przy współpracy na 

linii system-obsługa. 

Rynek
Systemy ERP dostarcza w Polsce ponad 40 firm. Są to 

zarówno rozwiązania polskie, jak i zagraniczne. Do 

najpopularniejszych z pewnością należą rozwiązania 

takich firm jak SAP, Oracle, Microsoft, BPSC, Sygnity, 

Sage, IFS. Każdy system ERP oferuje rozwiązania 

wspomagające pracę magazynów.

Także ponad 40 firm w Polsce dostarcza syste-

my WMS (kilka znich oferuje także ERP), które są 

oddzielnymi aplikacjami do obsługi magazynów. 

Większość z nich jest uniwersalna, choć może być 

specjalizowana pod kątem obsługi pewnych branż. 

Wynika to zwykle ze spraw historycznych – jedno 

wdrożenie w danej branży skutkuje kolejnymi, a to 

z kolei w naturalny sposób wymusza zdobywanie no-

wych kwalifikacji przez programistów i wdrożeniow-

ców. Dzięki doświadczeniu i współpracy z dotychcza-

sowymi firmami producent może więc po pewnym 

czasie zaoferować specjalizowany system dla danej 

firmy lub branży.

Przy decyzji 

o wdrożeniu systemu 

WMS warto zwrócić 

uwagę na jego 

funkcjonalność, 

możliwość 

rozbudowy oraz na 

stopień realizacji 

postawionych przed 

nim zadań
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Producent (dostawca) Nazwa systemu WMS Strona www

ASPEKT Rewista WMS www.aspekt.net.pl

Asseco Softlab WMS by Asseco www.softlab.com.pl

AutoID UNIS WMS www.autoid.pl

BPSC WMS www.bpsc.com.pl

COM4IT 4WMS www.com4it.com

Comarch Comarch WMS www.comarch.pl

Computer-Bis Dobrosław Wolanowski CBIS WMS PROGRAM http://cbis.pl

Consafe Logistics Astro WMS www.consafelogistics.com

DataConsult ExpertWMS https://dataconsult.pl

DSG Software DSG Mag www.dsgsoftware.pl

Ekspert Systemy Informatyczne WMS www.ekspert.biz

ELSE Else.WMS https://else.com.pl

Gama System G-Mobile WMS, HighJump www.gamasystem.pl

HDF POLSKA HDF WMS www.hdf.com.pl

HIT - Kody Kreskowe HIT Magazyn www.hit-kody.com.pl

HUB Logistics Agilero WMS www.hub.fi/pl

IBCS Poland ibcsTiger www.ibcs.pl

IBS Poland SPEEDLOGIX www.ibs-poland.pl

Infinite INFINITE WMS https://infinite.pl

inSolutions inWMS www.insolutions.pl

ISK RapidWMS http://isk.pl

Jungheinrich Jungheinrich WMS www.jh.pl

Kotrak System WMS https://kotrak.pl

Kreski WMS http://www.kreski.pl

Logifact-Systems logifactWMS www.logifact.pl

Logsoft Lite Logistics http://logsoft.com.pl

L-Systems WMS https://l-systems.pl

Magna Solutions Weaver WMS PRO http://magnasolutions.pl

Mecalux Easy WMS www.mecalux.pl

Oracle Polska Oracle Warehouse Management Cloud oracle.com/pl

Partner24 System WMS www.mecalux.pl

PDA IT Solutions WMS www.pdait.pl

petrosoft.pl Technologie Informatyczne System Zarządzania Powierzchnią Magazynową https://petrosoft.pl

PROMAG WMS https://promag.pl

PSI Polska PSIwms www.psi.pl

Quantum Qguar Qguar WMS Pro https://quantum-software.com

Sente System WMS Sente S4 www.sente.pl 

SKK SKK Magazyn www.skk.com.pl

SoftwareStudio Studio Magazyn WMS.net www.softwarestudio.net.pl

SSI SCHÄFER WAMAS www.ssi-schaefer.com/pl-pl

THINK WMS Think Espiro http://think.pl

ZMS Systemy Magazynowe WMS http://zms-systemy.pl

Dostawcy systemów WMS w Polsce
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Wybrana oferta systemów WMS w Polsce

Softlab WMS by Asseco
• Producent systemu: Asseco Business Solutions
• Dystrybutor/oferent: Asseco Business Solutions
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.softlab.com.pl
• Specjalizacja systemu:  

logistyka//produkcja/handel

• Przeznaczenie systemu pod względem wielko-

ści organizacji: średnie i duże przedsiębiorstwa, 

a także bardzo duże organizacje 

• Opis: system Softlab WMS by Asseco pozwala na 

pełne zarządzanie magazynem wysokiego składo-

wania, usprawniając prowadzenie gospodarki ma-

gazynowej. Oferuje bogaty zakres funkcjonalny, 

wspierając obsługę specjalizowanych procesów 

magazynowych, które można konfigurować zgod-

nie z wymaganiami klientów. Oprogramowanie 

doskonale sprawdza się w przedsiębiorstwach, 

które poszukują kompleksowego i elastycznego 

systemu WMS.

• Wyróżniki: system wspiera obsługę wszystkich 

procesów magazynowych i rejestruje wszystkie 

ruchy magazynowe z dokładnością do wybranych 

atrybutów towaru. Ułatwia to odszukanie towaru 

na magazynie, optymalizację wykorzystania 

miejsca oraz śledzenie partii (Tracebility). Prosty 

i intuicyjny interfejs ułatwia szybkie wdrażanie 

nowych pracowników, a rejestracja wszystkich 

czynności operatora – rozliczanie pracownika 

z rzeczywiście wykonanej pracy. Ogranicza rów-

nież do minimum możliwość pomyłki operatora.

Comarch WMS
• Producent systemu: Comarch
• Dystrybutor/oferent: Comarch
• Strona www producenta lub dystrybutora:  

www.comarch.pl
• Specjalizacja systemu: przedsiębiorstwa produk-

cyjne, przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż 

hurtową, przedsiębiorstwa branży retail

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnie i duże przedsiębiorstwa

• Opis: System Comarch WMS składa się z dwóch 

aplikacji – Comarch WMS Zarzadzanie, przezna-

czonej do organizacji i kontroli wykonania pracy 

w magazynie i Comarch WMS Magazynier, apli-

kacji dedykowanej do realizacji zleconych zadań. 

Aplikacje działają online, na bieżąco wymieniając 

informacje. 

• Wyróżniki: Praca online. Pełna integracja z sys-

temami Comarch ERP Altum i Comarch ERP 

XL. Wielojęzyczność aplikacji. Mobilna aplika-

cja przeznaczona dla kierownika magazynu, 

z możliwością kontroli i zarządzania zadaniami. 

Możliwość wprowadzenia wielu rodzajów reali-

zacji procesów, z zastosowaniem kilku etapów 

dla każdego rodzaju procesu. Graficzny edytor 

Systemy WMS mogą być także sprzedawane 

„w pakiecie” razem z innymi produktami lub usługa-

mi związanymi z obsługą przedsiębiorstw lub maga-

zynów. Są firmy, które do swoich rozwiązań dołączają 

takie oprogramowanie – czy to własne, czy innych 

firm. Zwykle są to firmy oferujące np. automatyczne 

magazyny lub wózki widłowe. Dzięki temu oferta 

staje się pełna, a klient pozyskuje narzędzie w pełni 

zaspokajające jego potrzeby wynikające z konieczno-

ści zarządzania magazynem.

Wśród oferowanych systemów przeważają takie, 

za pomocą których można obsłużyć średnie i duże 

firmy. Największe rozwiązania uwzględniają moż-

liwość obsługi floty wózków widłowych, natomiast 

niewiele firm oferuje małe systemy WMS „z półki”, 

które są przeznaczone praktycznie wyłącznie do 

sprzedaży internetowej z obsługą magazynu. Każdy 

system WMS może współpracować ze skanerami 

kodów kreskowych – stało się to już standardem.

W tabeli zestawiono firmy, które oferują tego typu 

systemy na polskim rynku. Są to zarówno rozwią-

zania własne, jak i importowane i dostosowane do 

naszego rynku (m.in. spolonizowane). Tabela zawiera 

także te firmy, które w ramach współpracy oferują 

tego typu systemy wraz ze swoimi rozwiązaniami 

magazynowymi.

W dalszej części prezentujemy zestawienie 

kilkunastu systemów WMS. Ponieważ podstawo-

we funkcje takiego oprogramowania są podobne 

(przyjęcie/wydanie produktów do/z magazynu, 

obsługa skanerów kodów kreskowych, pozycjonowa-

nie produktów na półkach, zarządzanie produktami 

w magazynie, inwentaryzację, itp.), skupiliśmy się 

na opisaniu cech, które są charakterystyczne dla 

danego systemu. Stąd pozycja „Wyróżniki”, w której 

firmy opisały cechy wyróżniające ich system na tle 

innych.

Źródło: DataConsult

http://www.softlab.com.pl
http://www.comarch.pl/erp/warehouse-management-system/
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czesny i przejrzysty interfejs. Rozszerzalność 

i elastyczność rozwiązania. Rozbudowana sieć 

firm wdrażających.

Astro WMS
• Producent systemu: Consafe Logistics
• Dystrybutor/oferent: Consafe Logistics
• Strona www: www.consafelogistics.com
• Specjalizacja systemu: szczególnie polecany dla 

branż: żywność i napoje, FMCG, automotive, 3PL 

operatorzy logistyczni, AGD/ RTV, elektronika, 

branża meblowa, artykuły budowlane i elektroin-

stalacyjne, branża farmaceutyczna

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji : średnia oraz duża

• Opis: Astro WMS to system zarządzania magazy-

nem oparty na solidnych zasadach logistycznych, 

w którym główny czynnik stanowi czas warunku-

jący konkurencyjność. System zapewnia obsługę 

wszystkich procesów zarządzania magazynem. 

Jest przeznaczony dla firm, które wymagają wy-

dajnych mechanizmów logistycznych na potrzeby 

gospodarki magazynowej, dystrybucji i produkcji. 

Można go wdrożyć w środowiskach różnej wielko-

ści – od ogólnoświatowych centrów dystrybucyj-

nych po magazyny produkcyjne. System zapew-

nia m.in. następujące korzyści: szybszą realizację 

zamówień, lepszą obsługę klientów, wyższą 

jakość oraz większą dokładność operacji i stanów 

magazynowych, lepsze wykorzystanie zasobów 

pracy, minimalizację liczby błędów i zadań admi-

nistracyjnych, m.in. poprzez możliwość wyko-

nywania wszystkich operacji w trybie online za 

pomocą terminali radiowych. System Astro WMS 

jest obecnie zainstalowany w ponad 900 różnych 

firmach na całym świecie. Pierwsze wdrożenie 

miało miejsce w 1986 r. i dzięki ciągłemu udosko-

nalaniu system Astro WMS jest obecnie uważany 

za jedno z najlepszych rozwiązań w kategorii 

zarządzania magazynem.

• Wyróżniki: możliwość wdrożenia Astro WMS 

w formule Express – nawet w 60 dni, integracja 

z większością obecnych na rynku systemów ERP, 

integracja z każdym czołowym dostawcą roz-

wiązań automatycznych, standardowa ogromna 

liczba konfigurowalnych parametrów, wysoce 

konfigurowalne moduły do zarządzania auto-

matyką, łatwa adaptacja do nowego magazynu, 

aktualizacje oprogramowania dwa razy w roku – 

oprogramowanie nie starzeje się.

DSG MAG
• Producent systemu: DSG Software
• Dystrybutor: DSG Software
• Strona www: www.dsgsoftware.pl
• Specjalizacja: handel

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia

• Opis: DSG Mag to prosty system mini WMS 

tworzony dla firm, które chcą zacząć przygodę 

z tego typu systemami. W głównej mierze system 

opiera się na integracji z nadrzędnym systemem 

handlowo-sprzedażowym. DSG Mag pozwala 

tworzyć wszelkie dokumenty magazynowe takie 

jak: przyjęcia, wydania, przesunięcia międzyma-

gazynowe oraz przeprowadzać inwentaryzację. 

Wszystkie tworzone dokumenty są natychmiast 

widoczne w systemie nadrzędnym ERP.

• Wyróżniki: niewątpliwym plusem systemu DSG 

MAG jest prosta obsługa. Operatorzy wykorzystu-

ją tylko terminale mobilne z wgraną aplikacją. 

Dzięki nim tworzą dokumenty magazynowe, któ-

re mogą być natychmiast widoczne w zintegrowa-

nym systemie ERP. System zawsze współpracuje 

z systemem nadrzędnym. Dzięki temu operatorzy 

mają dostęp m.in. do zawsze aktualnych stanów 

magazynowych. Istnieje również możliwość 

integracji ze sklepem internetowym. Daje to 

możliwość kompletacji zamówień i śledzenia ich 

na każdym etapie.

HDF WMS
• Producent systemu: HDF POLSKA
• Dystrybutor/oferent: HDF POLSKA
• Strona www: www.hdf.com.pl
• Specjalizacja systemu: logistyka/przemysł/pro-

dukcja

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia/duża

• Opis: WMS oferowany przez HDF Polska wykorzy-

stuje techniki AutoID do planowania, monitorin-

gu i optymalizacji gospodarowania przestrzenią 

magazynową. Dzięki połączeniu autorskiego 

systemu z najwyższej jakości sprzętem do iden-

tyfikacji, firma korzystająca z naszego zestawu 

otrzymuje niezawodnie działający komplet narzę-

dzi do sprawnego zarządzania magazynem.

• Poza standardowymi funkcjami innych systemów 

WMS, system HDF WMS kładzie duży nacisk 

Źródło: HDF Polska
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na optymalizację, zarządzanie i monitorowanie 

pracy Logistów. Dodatkowo, funkcje raportowa-

nia umożliwiają szybki podgląd bieżącej sytuacji 

w magazynie przez kadrą zarządzającą.

• Wyróżniki: z wielu możliwości jakie posiada 

system HDF WMS warto zwrócić uwagę na kilka 

unikalnych funkcji np.: działanie systemu online 

w lokalnej sieci firmy, za pomocą przeglądar-

ki stron WWW, pełna integracja z systemem 

produkcyjnym firmy, podłączenie do zamó-

wień wewnętrznych i produkcyjnych (KANBAN 

produkcyjny), monitorowanie pracy logistów w 

czasie rzeczywistym, podświetlenie zajętości 

pozycji magazynowych dla logistyka, opty-

malizacja załadunku tirów, naczep, pojazdów 

kurierskich, kompletacja wysyłek, monitoringi 

przyjęć towaru, inwentaryzacja częściowa, pełna 

i okazjonalna, planowanie zajętości pasów od-

stawczych oraz plany wysyłkowe, raportowanie 

w czasie rzeczywistym.

HIT Magazyn
• Producent systemu: HIT – Kody Kreskowe
• Dystrybutor/oferent : HIT – Kody Kreskowe
• Strona www: www.hit-kody.com.pl
• Specjalizacja systemu: zarządzanie magazynem 

oraz personelem /logistyka magazynowa

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia/duża

• Opis: HIT Magazyn stanowi kompleksowe rozwią-

zanie informatyczne, które usprawnia zarządza-

nie magazynem z wykorzystaniem najnowszych 

technologii automatycznej identyfikacji danych 

i bezprzewodowej komunikacji radiowej WiFi. 

Jego zaawansowane funkcje optymalizacyjne 

pozwalają na najlepsze wykorzystanie pracowni-

ków, przestrzeni oraz czasu w procesie magazy-

nowania.

• Wyróżniki: krótki czas wdrożenia, łatwość obsługi 

i elastyczność przy integracji z systemami klasy 

ERP zapewniają szybkie i bezbłędne urucho-

mienie bez angażowania nadmiernych środków 

finansowych oraz zasobów ludzkich. System 

jest skalowalny, dzięki czemu można go rozbu-

dowywać w miarę rozwoju przedsiębiorstwa. 

Bazując na doświadczeniu w logistyce dostarcza-

my rozwiązania kompleksowe, zatem włącznie 

z systemem HIT Magazyn oferujemy: znakowa-

nie magazynu, sprzęt AutoID, serwis urządzeń, 

wsparcie techniczne.

ibcsTiger
• Producent systemu: IBCS Poland
• Dystrybutor/oferent: IBCS Poland
• Strona www: www.ibcs.pl
• Specjalizacja systemu: wielobranżowy (najwięk-

sze wdrożenia w branży spożywczej, hurtowa-

niach, przy produkcji, operatorzy logistyczni 

i firmy kurierskie)

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: małe/ średnie

• Opis: system ibcsTiger jest stworzonym przez 

IBCS Poland programem klasy WMS w oparciu 

o 16 lat doświadczeń firmy. Jest to system zapro-

jektowany specjalnie do zarządzania ruchem 

i przechowywaniem towarów w magazynach 

wyrobów gotowych, surowców oraz centrach 

dystrybucyjnych i skoncentrowany na potrzebach 

użytkowników. Zapewnienia łatwość użytkowa-

nia, minimalizację czasu wdrożenia i obniżenie 

całkowitych kosztów funkcjonowania magazynu.

• Wyróżniki: wybór systemu WMS ibcsTiger jest 

realizowany w trybie kompleksowego projektu. 

Jesteśmy profesjonalnym dostawcą hardware 

i WLAN uzupełniającego WMS, oferujemy dosta-

wę materiałów i oznakowanie magazynu. Jedna 

firma – pełna odpowiedzialność za wdrożenie. 

WMS dedykowany na specyfikę rynku polskiego. 

Wielobranżowy, elastyczny, prosty w obsłudze, 

przejrzysty dostosowywany do każdego klienta 

indywidualnie. Integrowany z każdym ERP, posia-

da moduły Pick/Put to Light, Voice, e-commerce 

oraz rozbudowany moduł raportów. 

logifactWMS
• Producent systemu: Logifact-Systems
• Dystrybutor/oferent: Logifact-Systems
• Strona www: www.logifact.pl
• Specjalizacja systemu: logistyka/przemysł/

handel. logifactWMS może zostać zastosowany 

w magazynach przedsiębiorstw z większości 

branż. System jest skalowalny i podlega parame-

tryzacji w celu dostosowania do specyfiki kon-

kretnego magazynu, a podstawowe funkcjonalno-

ści pozwalają na obsłużenie szerokiego spektrum 

modelowych procesów magazynowych. System 

oferuje możliwość zastosowania różnych strategii 

zarządzania (nakazowa, decyzyjna, rejestracyjna) 

jak również szeregu funkcji dedykowanych, dzięki 

Źródło: Logifact-Systems
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czemu może zostać przystosowany do obsługi 

specyficznych potrzeb.

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia/duża

• Opis: logifactWMS to jeden z najczęściej wy-

bieranych systemów klasy WMS na polskim 

rynku, zaprojektowany i implementowany w celu 

sterowania przepływem ładunków w magazynach 

i koordynacji prac magazynowych. Przy zastoso-

waniu urządzeń identyfikacji bezprzewodowej, 

takich jak np. terminale mobilne, skanery kodów 

kreskowych, sieć radiowa, system umożliwia 

sprawne zarządzanie realizowanymi procesami 

logistycznymi.

• Wyróżniki: jeden z najczęściej wdrażanych sys-

temów WMS na polskim rynku, bogate zaplecze 

kompetencyjne w zakresie logistyki firmy wdra-

żającej system informatyczny, wysoka jakość wy-

pracowanych procedur wdrożeniowych poparta 

bogatym doświadczeniem wdrożeniowym, ela-

styczność systemu pozwalająca na dopasowanie 

go do indywidualnych, specyficznych potrzeb biz-

nesu i otwartość na rozwój w trakcie eksploatacji 

wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, przyjazna po-

lityka licencyjna, integracja z wieloma systemami 

ERP oraz instalacjami automatycznymi.

Oracle Warehouse Management Cloud
• Producent systemu: Oracle
• Dystrybutor/oferent: Oracle Polska
• Strona www: oracle.com/pl
• Specjalizacja systemu: logistyka/przemysł, 

najlepiej nadaje się jako zaawansowane narzę-

dzie wspomagające pracę systemu zarządzania 

łańcuchem dostaw

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia/duża

• Opis: Oracle Warehouse Management Cloud 

oferuje zaawansowane funkcje zarządzania ma-

gazynem w czasie rzeczywistym, dostosowane do 

różnych rodzajów działalności. Rozwiązanie auto-

matyzuje i optymalizuje procesy obsługi towarów, 

sterując pracą operatorów. System realizuje 

funkcje logistyki materiałów przychodzących, 

wychodzących i zwrotów opartej na regułach 

i automatycznej obsłudze za pomocą urządzeń 

przenośnych, kodów kreskowych, kompletacji 

głosowej, etykietowania itp. 

• Wyróżniki: system WMS firmy Oracle oparty na 

chmurze to nowoczesne rozwiązanie do zarzą-

dzania magazynami w niezwykle przystępnej 

cenie. Nowe funkcje zarządzania łańcuchem 

dostaw oferują innowacyjne możliwości, zaawan-

sowane zastosowanie technologii mobilnych oraz 

przejrzysty interfejs. System umożliwia szybkie, 

niedrogie wdrożenie i przynosi liczne korzyści 

– takie, jak: zwiększona wydajność operacyjna, 

niższy łączny koszt posiadania, lepsza obsługa 

klientów. Zgodność interfejsów API z protokołem 

REST zwiększa możliwości rozbudowy i pozwala 

klientom dostosowywać system Oracle WMS 

Cloud do ich specyficznych potrzeb biznesowych 

i branżowych.

WMS
• Producent systemu: PDA IT Solutions
• Dystrybutor/oferent: PDA IT Solutions
• Strona www: www.pdait.pl
• Specjalizacja systemu: b.d.

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: mała/średnia/duża

• Opis: system jest narzędziem informatycznym 

używanym do operacji kontroli, koordynacji 

i optymalizacji działań, procesów i operacji wy-

konywanych w magazynie. System może działać 

samodzielnie jako niezależne rozwiązanie lub 

może być zintegrowany zarówno z systemem ERP, 

jak również z pozostałymi narzędziami informa-

tycznymi wykorzystywanymi na magazynie czy 

w firmie. 

• Wyróżniki: system może być rozbudowany 

o autorskie rozwiązania wspomagające procesy 

magazynowe. Przykładem jest aplikacja Photo-

station, służąca do gromadzenia dokumentacji 

fotograficznej wydawanych i przyjmowanych 

paczek z magazynu. Pozwala ona na zmniejszenie 

ilości reklamacji oraz automatyczne generowanie 

dokumentów przewozowych. 

System WMS Sente S4
• Producent systemu: Sente systemy informatyczne
• Dystrybutor/oferent: Sente systemy informatyczne
• Strona www: www.sente.pl 
• Specjalizacja systemu: logistyka/przemysł/dys-

trybucja/produkcja/handel B2B/sieci handlowe 

– retail

Źródło:  DSG Software
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• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnie i duże

• Opis: system WMS Sente S4 pozwala zoptyma-

lizować procesy magazynowe, co przyczynia się 

do redukcji kosztów, zwiększenia wydajności 

pracy i poprawy jakości realizowanych zamó-

wień. Podpowiada trasę kompletacji zamó-

wień, co pozwala magazynierowi na realizację 

większej liczby zleceń, bez ryzyka popełnienia 

błędów. System WMS Sente S4 wspiera rozlo-

kowanie produktów, tak aby znajdowały się 

na odpowiednim miejscu. Umożliwia również 

bieżącą korektę błędnych stanów na lokacjach 

magazynowych i przeprowadzenie okresowej 

inwentaryzacji magazynu, bez konieczności 

wstrzymywania procesu wydawania i przyjmo-

wania towaru.

• Wyróżniki: system WMS Sente zbudowany jest 

na bazie systemu Sente S4, co sprawia, że może 

on stanowić element rozwiązania kompleksowo 

zarządzającego wszystkimi obszarami bizneso-

wymi firmy lub może być integrowany z dowol-

nie wybranym rozwiązaniem. Ponadto rozwiąza-

nie ma nieograniczone możliwości modyfikacji 

i konfiguracji, więc może być dostosowane na 

potrzeby najbardziej wymagających biznesów 

i rozwijane wraz z tym, jak rozwija się biznes 

klienta.

Studio Magazyn WMS.net
• Producent systemu: SoftwareStudio
• Dystrybutor/oferent: SoftwareStudio
• Strona www: www.softwarestudio.net.pl
• Specjalizacja systemu: handel/produkcja/logistyka

• Przeznaczenie systemu pod względem wielkości 

organizacji: średnie/duże

• Opis: program magazynowy Studio Magazyn 

WMS.net to program przeznaczony do ewidencji 

ilościowo wartościowej w magazynie wysokie-

go składowania. WMS.net od SoftwareStudio 

pozwala na dostęp i lepszy przepływ informa-

cji istotnych zarówno dla pracowników firmy 

obsługującej magazyn, jak i kontrahentów. Praca 

w magazynie z WMS.net skutkuje zwiększeniem 

jej efektywności dzięki wykorzystaniu terminali 

mobilnych z systemem Android.

• Wyróżniki: WMS.net jest programem przeglądar-

kowym, działa w chmurze – nie wymaga insta-

lacji oprogramowania lokalnie. Studio Magazyn 

WMS.net wyróżnia się możliwością dostosowania 

zgodnie z wymaganiami narzuconymi przez 

klienta oraz ergonomią która jest wynikiem 

wieloletniego doświadczenia przy projektowa-

niu oprogramowania dla biznesu. Ważną cechą 

systemu jest możliwość pracy z użyciem termi-

nali mobilnych dzięki dedykowanej aplikacji na 

system Android. 

Źródło: SoftwareStudio
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