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Rynek logistyki 
dynamicznie się zmienia.

W DCLOG znamy wyzwania branży od podszewki i tworzymy 
produkty oraz rozwiązania, które zwiększają konkurencyjność firm i 
pozwalają na stabilny rozwój.  
 
Poza standardem, ale z największym dopasowaniem do potrzeb.

Jako jedyni w Polsce wspieramy automatyzację 
w zakresie rozwoju centr logistycznych i firm 
produkcyjnych w obszarze e-commerce.



Tworzymy systemy w kooperacji z klientami takimi jak:

Nasi klienci
DCLOG
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DCLOG  
z bliska

Posiadamy własny dział 

technichniczny, dział 

developmentu oraz Business 

Development.  

Jesteśmy jedną z najbardziej 

innowacyjnych firm wg. Zebra 

Technologies. 

Partner Zebra 
 
Sprzęt Zebra Technologies 
Terminale, skanery, drukarki
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Własne systemy: 
 
Aplikacje WEB   
Chmura DCLOG 
dcWrapper, dcStream, 
dcStreamMobile, dcPoD, 
dcStreamList, dcDMS …

Badania i rozwój: 
 
Najnowsze technologie, Know How 
Systemy bazodanowe  
Systemy eksperckie 
Interfejsy    
Analizy obrazów
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Aplikacje WEB,  
 

Chmura DCLOG 
Systemy bazodanowe, Systemy 

eksperckie 
Interfejsy, Analizy obrazów

Najnowsze technologie,  
 

Know How 
Automatyka, Nauka, 
Innowacyjność, R&D

Konsulting logistyczny  
dot. naszych systemów 

Sieci radiowe magazynowe i 
przemysłowe 

Sprzęt Zebra Technologies i 
Extreme Net.

DCLOG  
z bliska
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100% 
wzrostu efektywności  

kontrolerów 

dzięki dcStreamList

90% 
mniej reklamacji dzięki 

dcWrapper i dcStream

99% 
terminowych dostaw dzięki 

dcDMS i dcPoD

80% 
mniej czasu na awizację i  

koorydnację dzięki dcDMS

DCLOG  
z bliska

E-commerce 

BEZ BŁĘDÓW

BEZ REKLAMACJI

Logistyka 

Produkcja 

BEZ OPÓŹNIEŃ
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„Management stwierdził, że ludzie pracują wydajniej. 
A ludzie, że mają więcej czasu. Win – win.” 

 
(VW dla DCLOG)

Systemy 
DCLOG 

dcStream dcWrapper dcStreamList

dcStream 
Mobile

dcPoD dcDMS dcClaim
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DCLOG 
Systemy

DCLOG
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Mapa systemów

Magazyn: dcStream, dcStreamList,  
dcStreamMobile, dcCheckList, dcWrapper

Centrum 
logistyczne: 
dcDMS, 
dcPalletControl

Dystrybucja: 
dcPoD

Reklamacje: 
dcClaim
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Magazyn

dcStream 

dcCheckList 

dcStreamMobile 

dcStreamList 

dcWrapper
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dcStream
Rozwiązania magazynowe
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dcStream

50% 

 
O tyle spadła liczba reklamacji 
dzięki dcStream

Zapis wideo w rozdzielczości HD.

Oznaczone kodem kreskowym 

towary odnajdziesz w kilka 

sekund.

Współpracuje z systemami ERPS, 

WMS, CRM.

A gdyby można było  
znaleźć zapis od ręki?

Rejestrujemy tylko proces 

kompletacji
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dcStream
A gdyby można było  
znaleźć zapis od ręki?
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dcCheckList
Rozwiązania magazynowe
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dcCheckList Usługa kontroli i kompletacji  

e-commerce

Obsługa błędów lub niespójności 

operacji

Ergonomiczna obsługa procesu

Automatyzacja procesu 
kompletowania.

Redukcja czasu kompletacji

Video recording of the picking 

process
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dcCheck 
List
Automatyzacja 
procesu kompletowania.
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dcStream 
Mobile

Rozwiązania magazynowe
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dcStream 
Mobile

Widzisz jak jest kompletowana 

paleta.

Połączenie dcStream (rejestracja 
wideo)  
i WMS (sterowanie światłem PTL)

Współpracuje z systemami Voice

Kompletacja palet pod 
pełną kontrolą.

Rejestracja wideo całego 

procesu.

Rejestracja wszystkich zdarzeń 

podczas kompletacji.

Nagroda 

 
Nagroda główna w konkursie 
„Produkt innowacyjny dla logistyki, 
transportu, produkcji 2019”
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dcStream 
Mobile
Kompletacja palet 
pod pełną kontrolą.
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dcStream 
List

Rozwiązania magazynowe
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dcStream 
List
Miej oko na to, co ważne.

100% 

 
wzrosła efektywność pracy 
kontrolerów dzięki dcStreamList

Połączenie dcStream (rejestracja 
wideo)  
i dcPickList (kompletacja).

Dedykowane rozwiązanie do 

kontroli kartonów/palet z 

towarem sensitive.

Rejestracja wideo całego 

procesu.

Rejestracja wszystkich zdarzeń 

podczas kontroli.
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dcStream 
List
Miej oko na to, co ważne.
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dcWrapper
Rozwiązania magazynowe
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dcWrapper

90% 

 
O tyle spadła liczba reklamacji 
od kiedy klient korzysta z  
dcWrapper-a

Trzymaj rękę na pulsie do 

samego końca.

Dokumentacja fotograficzna 

palet w rozdzielczości HD.

Identyfikacja każdej palety w 

mniej niż 1 sekundę.

Pomiar zużycia folii per paleta

Automatyczny pomiar wysokości, 

wagi i indeksowanie palet.

Maksymalna oszczędność 

pamięci: nawet 100 000 palet na 

jednym 1T dysku.

Trzymaj rękę na pulsie do 
samego końca.

Nagroda 

 
Złoty Medal TAROPAK 2018
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dcWrapper
Trzymaj rękę na pulsie 
do samego końca.
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Centrum logistyczne

dcDMS 

dcPalletControl
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dcDMS
Centrum Logistyczne
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dcDMS

Samochody na parkingu powinny 

znać swoje miejsce = awizacja + 

parking + doki

Wsparcie procesów 

logistycznych w magazynach i 

centrach przeładunkowych.

Minimalizacja czasu obsługi 

awizacji i obsługi na dokach

Skrócenie czasu oczekiwania na 

załadunek i wyładunek.

Efektywne wykorzystanie 

każdego stanowiska.

Dokumentacja fotograficzna 

anomalii

Samochody na parkingu 
znają swoje role.

80% 

 
redukcja czasu na obsługę  
awizacji.
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dcDMS

Rozwiązanie klasy YMS z 

dodatkowymi funkcjami

Elektroniczny obieg dokumentów

Sterowanie szlabanami

Interfejsy do ERP, TMS, zamówień

Kontrola kierowców

Zarządzanie dostępem do stref 

magazynowych

Samochody na parkingu 
znają swoje role.

80% 

 
redukcja czasu na obsługę  
awizacji.
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dcDMS
Samochody na parkingu 
znają swoje role.
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Dystrybucja

dcPOD
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dcPOD
Dystrybucja
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dcPOD

Perfekcyjna synchronizacja.

Status dostawy widoczny w 

czasie rzeczywistym.

Łatwe rozliczenie w momencie 

dostawy. Fakturowanie w czasie 

rzeczywistym

Synchronizacja działań klienta i 

dostawcy.

Wzrost efektywności transportu.

Rejestracja anomalii i przypisanie 

do dostawy.

Wszystko co powinien mieć 
kierowca.
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dcPOD

Załadunek towaru na samochód

Monitorowanie kierowców

Statusy i informacje dla 
odbiorców (portal, mail, SMS)

Dostawy do odbiorców

Podpis na ekranie (z rozwiązania 
docelowego)

Anomalie i raport „sądowy”

Wszystko co powinien mieć 
kierowca.
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dcPOD
Wszystko, co powinien 
mieć kierowca.
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Reklamacje

dcClaim
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dcClaim
Reklamacje
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dcClaim

100% 

 
Wzrost produktywności działu 
reklamacji po wdrożeniu 
dcClaim

Reklamacje pod 
pełnym nadzorem.

Reklamacje przestały być 

problemem.

Aplikacja do gromadzenia, 
zarządzania reklamacjami

Samodzielny system lub moduł w 

innych systemach (dcWrapper, 

dcStream, WWW)

Maile, zdjęcia, korespondencja.

Pełna kontrola na każdym etapie 

procesu reklamacyjnego
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dcClaim
Reklamacje pod pełnym 
nadzorem.
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Dlaczego my?

Kiedy inni rozkładają ręce, my podejmujemy wyzwanie. Nie 
ma standardowych rozwiązań, bo problemy też rzadko bywają 
standardowe. Sprint to nasz model wdrożenia. Nasz rekord to 
5 dni – wdrożenie dcDMS w Indiach. 

Nasze systemy działają od razu, od pierwszego dnia. 
Monitorujemy je zdalnie, żeby zapewnić bezpieczeństwo i 
stabilność. Budujemy i pielęgnujemy trwałe relacje z 
klientami. Z wieloma współpracujemy już od wielu lat.

„

„

DCLOG
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Rozwijamy się 
z naszymi  
partnerami.

ZEBRA TECHNOLOGIES  

HONEYWELL 

DIVIS (DEUTSCHE INDUSTRIE VIDEO SYSTEM) 

INOTEC (INOTEC BARCODE SECURITY GMBH)

Pracujemy dla: 

RABEN GROUP 

VOLKSWAGEN 

GROUP POLSKA  

ALIPLAST  

WUTEH ID  

ID LOGISTICS 

3LP 

GRUPA INCO 

KUEHNE + NAGEL 

HEINZ POLSKA 

INTER-TEAM 

FIEGE  

STS CDS  

PROCAN



Dziękuję

Jacek Cyran 

Tele: +48 664 174 134 
Mail: jcyran@dclog.pl


