
 
 

Równe korzyści dla 
dostawcy i klienta  

Automatyzacja procesów około zakładowych stała się niezwykle  ważna. 
Ponadto na znaczeniu zyskały ostatnio procesy tzw. bezdotykowe, aby 
wyeliminować ryzyko zarażenia pracowników, a tym samym przestojów w 
firmie. Firma PAARI wspiera przedsiębiorców w tych krokach, 
odpowiednimi narzędziami. 

Zamawianie przez Internet: 
digitalizacja  zakupów 
 
Dzięki systemowi titan.cloud   TAC 
(transport and contract) takie materiały 
jak żwir, czy piasek, można zamówić 
online.  Na podstawie wcześniej 
podpisanych umów ramowych, 
materiały zostają odpowiednio 
zadysponowane do odbioru.   
Procedura  jest dość prosta: 

 

 
TERMINALE SAMOOBSŁUGOWE serii  
000, 100 i 200 od PAARI, jednego z  
wiodących dostawców sprzętu do 
automatyzacji procesów wysyłkowych i 
rejestracji wjazdu  

Zamówienie składamy online - 
określamy dzień odbioru (na życzenie 
również z określonym oknem  
czasowym) 
– na telefon komórkowy lub maila 

otrzymujemy kod kreskowy z 
zamówieniem i gotowe. Dzięki 
kodowi, w dniu odbioru, kierowca 
ciężarówki rejestruje swój przyjazd 
na wielojęzycznym, terminalu 
samoobsługowym PAARI,   a 
następnie udaje się do wagi, gdzie 
następuje proces  automatycznego, 
ważenia  (ważenie pierwsze). 
Załadunek       następuje                   
poprzez ładowarkę kołową, silos lub 
przenośnik taśmowy, również w 
sposób automatyczny, dzięki 
uzgodnionym wcześniej 
parametrom zlecenia. Załadowany 
pojazd udaje się na ważenie drugie, 
a kierowca pobiera na terminalu 
swój dowód ważenia. Podczas 
pomiaru masy może nastąpić 
równocześnie kontrola 
dopuszczalnej masy całkowitej.  

 

Koniec z czasochłonną obsługą 
manualną  

Pożegnanie z kolejkami przy odprawie i 
poprawa przejrzystości operacji 
załadunku  to dwie  główne zalety  
zautomatyzowanego procesu ważenia.  

 

Dzięki  automatyzacji  procesy te mogą 
być  mapowane cyfrowo  i  umożliwić 
szybszą reakcję na zmiany.  

PAARI ma różne serie     terminali 
samoobsługowych, które dobierane są 
w zależności od potrzebnych w danej 
lokalizacji funkcji.  Ze względu na 
wielojęzyczność systemów, kierowcy z 
całego świata są prowadzeni w 
wybranym przez siebie języku przez 
dany proces, co znacznie ogranicza  
możliwość popełnienia błędu,  a sam 
proces odbywa się bez konieczności 
angażowania personelu zakładowego. 

Podczas rejestracji kierowcy mogą 
przejść szkolenie z zasad BHP 
panujących na terenie danego zakładu,  
co potwierdzają własnym podpisem. 
Terminal może ponadto wydać 
kierowcy mapkę z zaznaczoną trasą 
poruszania się po terenie firmy, czy też 
zadać pytania odnośnie towarów 
niebezpiecznych  (kontrola ADR). 
Ostatnimi czasy szczególnie popularne 
stało się informowanie kierowców na 
temat zasad właściwego zachowania 
higieny podczas wizyty w danym 
zakładzie. 

 

 

 

 

AUTOMATYCZNE STEROWANIE 
ZAŁADUNKIEM 
przyspiesza produkcję i 
utransparentnia  sam przebieg 
załadunku                     Zdjcia: PAARI 



 

Automatyczne tworzenie faktur i 
ich cyfrowa wysyłka 

   Proces automatyzacji nie kończy 
się wraz z  opuszczeniem przez 
kierowcę  zakładu. Dzięki modułowi 
do fakturowania oprogramowania 
titan. libra, również cały proces 
fakturowania odbywa się cyfrowo.  

 

Podstawę do fakturowania stanowią 
indywidualnie ustalone cenniki, 
począwszy od ceny katalogowej, a 
skończywszy na stawkach 
tymczasowych. 

Oprogramowanie titan.libra oferuje 
szeroką możliwość oceny. 
Zarządzanie zapasami 
uzgodnionych zamówień, 
planowanych i realizowanych ilości 
dziennych lub miesięcznych oraz 
oczywiście indywidualnie 
zestawiane statystyki ułatwiają 
przegląd wielkości dostaw. 

Oznacza to dużą oszczędność 
czasu i kosztów dzięki dużej 
elastyczności i dokładnemu 
śledzeniu ruchu towarów, np. dla 
dostaw na plac budowy lub dla 
stałych klientów. 

 

Automatyczne porównanie 
stanów magazynowych z 
zamówieniami! 

Dzięki zintegrowanej rejestracji 
dowodów ważenia, w każdej chwili 
można zmapować wszystkie miejsca 
przechowywania dostaw.  Na pytania 
takie jak: „Co jest produkowane?”, „Ile 
mamy na stanie?”, „Co jest odbierane?” 
można odpowiedzieć w sposób 
natychmiastowy. Efektywniejsze 
planowanie zasobów wewnętrznych i 
produkcji znacznie ułatwia procesy w 
fabryce. Połączenie zamawiania, 
załadunku i ważenia oraz fakturowania 
umożliwia prawie w pełni automatyczny 
proces w fabryce, z jednoczesnym 
gromadzeniem danych do fakturowania. 

 
                                                       www.paari.pl  

 
 

4 powody przemawiające za automatyzacją procesów  
 

    1. Oszczędność czasu przy obsłudze procesów ważenia 

Czas to pieniądz. Ta stara „mądrość” obowiązuje dziś bardziej niż kiedykolwiek. 
Im szybciej pojazdy są przetwarzane w fabryce, tym więcej możliwych dostaw 
dziennie. 

    2. Brak konieczności angażowania personelu do obsługi wagi 

Faktem jest, że w większości firm coraz trudniej jest znaleźć wykwalifikowaną i 
zmotywowaną kadrę. Chęć młodego pokolenia do pracy w pewnych obszarach 
przedsiębiorstw również nie wzrośnie w najbliższych latach. Już po kilku latach, 
brak konieczności angażowania personelu w punktach zautomatyzowanych, 
przynosi realne oszczędności.   

    3. Wydłużenie czasu pracy zakładów bez konieczności zatrudniania 
dodatkowego personelu 

Godziny otwarcia zakładu zależą przede wszystkim od dostępności kadry. W 
przypadku samodzielnego załadunku lub załadunku za pomocą ładowarki 
kołowej, załadunek i wysyłka są obsługiwane przy bardzo niewielkim nakładzie 
siły roboczej. 

    4. Wielojęzyczność umożliwiająca bezpieczne przeprowadzanie    

        obcojęzycznych kierowców przez zakład 

Firmy spedycyjne zatrudniają kierowców z całego świata, często nie mówiących w języku angielskim, a tym 
bardziej polskim. Wielojęzyczność terminali PAARI® zapewnia, że proces rejestracji tych kierowców odbywa się 
płynnie i szybko, a na bramie wjazdowej nie tworzą się korki. 

 
 


