
Mobilność przyszłości  

Mobilność B2B staje się coraz bardziej 

cyfrowa 
Pojęcie mobilności jest aktualnie redefiniowane w świecie pracy. Nacisk kładziony jest na cyfrową, a tym samym bardziej wydajną realizację 

procesów logistycznych w firmie.  
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Kiedy ciężarówka wjeżdża na teren 
fabryki producenta pił 

łańcuchowych Stihl w Waiblingen , 
kierowca nie musi już szukać 
miejsca załadunku i rozładunku.  

Wystarczy, że zaloguje się na 
terminalu samoobsługowym  np. za 
pomocą numeru zamówienia lub 
swojego okna czasowego, a 

następnie obejrzy  film (w swoim  
języku ojczystym), objaśniający 

panujące na terenie zakładu zasady 
i wytyczne. Po rejestracji uda się na 
parking, a następnie będzie 

oczekiwał na wezwanie go za  
pomocą  pagera lub smsa.  

To tylko ułamek możliwości, które 
oferują  systemy tzw. Yard 

Managementu, oferowanego przez 
firmę PAARI.  

 

Automatyzacja  

logistyki jest obecnie  

centralną kwestią w  

wielu firmach 
Nico Schröder 
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Firma PAARI poprzez 
implementację swoich rozwiązań 
pomogła w usystematyzowaniu  

procesu dostaw m.in. w firmie Stihl 
i Trumpf Laser w Ditzingen,  w 

firmie Vattenfall, jak również w 
wielu sieciach handlowych.  

„Automatyzacja logistyki jest  

obecnie centralną kwestią w 
wielu firmach”, wyjaśnia Nico  
Schröder, dyrektor zarządzający 

pochodzącej z Erfurtu firmy.  Pan  
Schröder jest również  
pomysłodawcą   i twórcą systemu 

zarzadzania placem „titan”, który  
ma pomóc w poprawie 

mobilności B2B. 

 „W przyszłości ważne jest, aby 

zintegrować również w dużej  
mierze analogowe obszary, takie 
jak transport ciężarowy, z 

cyfrowymi procesami pracy  
Przemysłu 4.0, tak aby 

zautomatyzowana produkcja się 
„nie zacinała”.  

”Mobilność jest aktualnie  
redefiniowana, nie tylko w życiu  

prywatnym, ale także w świecie 
pracy. Żaden kierownik i żaden 

pracownik firmy nie może sobie 
pozwolić na podjechanie do  
kontrahentów samochodem, 

który wydziela śmierdzący dym z 
układu wydechowego, żaden 
dostawca nie będzie przewozić 

swoich towarów ciężarówką , 
kiedy przewóz koleją okaże się 

tańszy i bardziej przyjazny  
środowisku. 

 Ponadto już coraz więcej firm  

zastępuje swoje  dotychcza sowe 
floty, pojazdami elektryczny m i. 
Deutsche Post była tu pion ierem  

dzięki Streetscooterowi, w pełn i 
elektrycznej małej furgonetce. 

Pomijając już ograniczen ia w 
przemieszczan iu się 
spowodowane pandemią,  to 
zapotrzebowanie na mobilność 

korporacyjną od kilku lat cały 
czas rośnie. Ważną rolę odgrywa  

tutaj elastyczność. Nie chcesz już 
być wyłącznie zależnym od  
samochodu służbowego podczas 

podróży do pracy, nie chcesz już 
być zaliczany do  
zanieczyszczających, jeśli chodzi 

o transport towarów. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Klasyczna flota pojazdów tra ci 

na znaczeniu, a coraz większe 
znaczenie zyskują koncepcje 
współdzielenia, abonamenty na 

samochody, czy tzw Ride 
Sharing -  wspólne przejazdy.  

Z miesiąca na miesiąc świat ofert  
mobilności B2B staje się coraz 
bardziej zróżnicowany. 

Według badania organizacj i 
technologicznej VDE 
„Logistyka, energia i mobilność 

2030”, liczba usług  
logistycznych i dostawców 
systemów mobilności w ciągu  

kolejnych ośmiu lat wzrośnie po  
raz kolejny  stanowczo, a ich  

oferty będą  w dużej mierze 
zdeterminowane cyfryzacją.  

 

 
 

 

 

 
 

Firmy transportowe mogą za 
pośrednictwem interfejsu  

uzupełniać własne oferty 
mobilności dla swoich klientów o 
oferty innych dostawców. Słowo 

kluczowe: Mobilność jako 
usługa. 

System Yard Management  
obsługuje aktualnie  codziennie 
od 15 000 do 20 000 ciężarówek  
w kraju i za granicą. „A Rynek 

szybko się rozwija ”- wyjaśnia 
Schröder. Firmy dostrzegły plusy  

rozwiązania mobilnego PAARI :  
na terenie firmy nie ma już 
chaosu, ale porządek. Schröder:  

„Nie ma pojazdu, który by tam 
nie pasował.” Towar dociera do 
celu szybciej niż wcześniej, praca 

kierowcy, portiera itd. jest dużo 
pewniejsza, a  procesy w firmie 

stają się transparentne.  
 

Przyczyniają się do tego aplikacje 
mobilne, takie jak listy kontrolne 
na tablety lub smartfony, za 
pomocą których dokumentowane 
jest np. zabezpieczanie ładunku. 
Schröder: „Daje to m.in. także 
korzyści dla środowiska , 
ponieważ krótsze czasy 
oczekiwania i manewry  
oznaczają mniejszą emisję CO2”.  
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Nico Schröder jest dyrektorem 
generalnym i kierownikiem 
projektu w Yard Management  
erfurckiej firmie Paari. 
 
Firma oferuje swoim klientom 
rozwiązania automatyzacji w 
zakresie logistyki zakładu i 
zarządzania placem. Uważana za 
specjalistę w technologii ważenia 
- Nie ma znaczenia, czy trzeba 
zważyć kamienie, ziemię, zboże 
czy śmieci. Oprócz standardowych 
systemów PAARI oferuje również 
indywidualne rozwiązania (sprzęt i 
oprogramowanie). 
Oprócz siedziby głównej w 
Turyngii producent wag posiada 
również oddziały w Bawarii, 
Berlinie, Dolnej Saksonii i 
Saksonii. 
 
Określa siebie jako „najszybciej 
rozwijającą się firmę” w swojej 
branży.

 

 
 
 

 


