
 

Dzięki temu wdrożeniu dwie osoby, które 

wcześniej zajmowały się obsługą dokumentów 

papierowych mogą pracować teraz 

w magazynie podwyższając wydajność pracy 

bez zwiększania kosztów. Dodatkowo 

obniżyliśmy liczbę błędów do poziomu, który 

graniczy z bezbłędnością. 
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Charakterystyka firmy 

• Lider na polskim rynku filtrów 

dla motoryzacji (udział 42%) 

• Zatrudnienie ponad 1000 osób 

• Ponad 2000 typów filtrów w 

ofercie 

• Sprzedaż 53 mln szt. filtrów w 

2010 r. 

• Magazyn wysokiego 

składowania na 16 tys. miejsc 

paletowych 

 

Zakres usług 

 

Wdrożenie systemu 

magazynowego WES, 

Agilero Platform 

 

Osiągnięte efekty 

• Zmniejszenie ilości pomyłek  

w procesach magazynowych 

• Usprawnienie pracy dzięki 

terminalom radiowym 

• Eliminacja papierowego obiegu 

dokumentów 

 

Logisys dla Filtron 

Logisys zwiększył efektywność 

logistyki magazynowej oraz 

zmniejszył liczbę błędów poprze 

implementację systemu Agilero 

Platform. 

Logisys to firma będąca centrum 

kompetencji logistycznych, 

realizującym doradztwo 

logistyczne, m.in. audyt 

logistyczny, projektowanie 

magazynu, optymalizację 

procesów logistycznych, dobór 

i wdrożenia systemów IT dla 

logistyki.

Profil klienta 

Wix-Filtron to polsko-amerykańska spółka 

specjalizująca się w produkcji i dystrybucji filtrów dla 

motoryzacji i przemysłu. Firma istnieje od 1982 r. 

i należy do międzynarodowego koncernu 

motoryzacyjnego AFFINIA Group. Oferta Wix-Filtron 

obejmuje ponad 2 000 typów filtrów do prawie 

wszystkich typów samochodów. Spółka  zatrudnia 

ponad 1 000 osób.  

Sprzedaż filtrów w 2010 r. wyniosła 53 mln sztuk co 

daje  42% udział w polskim rynku. 
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Potrzeba klienta 

Firma Wix-Filtron chciała zmniejszyć ilość błędów 

powstających w procesach magazynowych. Było to 

możliwe dzięki likwidacji papierowych dokumentów 

oraz wykorzystaniu narzędzi i technologii 

automatycznej identyfikacji. 

 

Rozwiązanie Logisys 

W celu  usprawnienia procesów magazynowych 

wykorzystano Platformę Agilero. Wprowadzone 

usprawnienia objęły dwanaście procesów, w tym: 

raportowanie produkcji, potwierdzenie wydania, 

kompletacja, inwentaryzacja i podgląd 

przeprowadzanych inwentaryzacji, uzupełnienie miejsc 

kompletacyjnych z wyższych poziomów magazynu, 

sprawdzanie w jakiej lokalizacji znajduje się szukany 

asortyment. Te i pozostałe pięć procesów jest 

wykonywanych za pomocą terminali radiowych. 

 

 Osiągnięte efekty  

 Zmniejszenie ilości pomyłek w procesach 

magazynowych (aktualny poziom błędów przy 

założonej normie 40 ppm, to 22 ppm, poziom 

błędnych asortymentów w lokalizacjach to 

średnio 0,043% przy założonej normie 0,116%) 

 Usprawnienie pracy dzięki możliwości obsłużenia  

wszystkich procesów za pomocą terminali 

radiowych 

 Wzrost efektywności pracy wskutek eliminacji 

papierowego obiegu dokumentów 

 „Zaoszczędzenie” dwóch etatów; pracownicy, 

którzy wcześniej zajmowali się wyłącznie 

wprowadzaniem danych do komputera, mogli 

zająć się pracą w magazynie 

 Redundantny system, który zapewnia dwie 

odrębne ścieżki realizacji procesów – gdy jedna 

z nich zawiedzie, można w płynny sposób 

rozpocząć pracę na drugiej, co pozwala 

zminimalizować ryzyko wystąpienia problemów 

 

 

 

 

doc. ver. CS-06-140326 
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Wix-Filtron obniża liczbę błędów w wysyłce do 22 

na 1 000 000 
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