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POTRZEBY KLIENTA 

 
Klient zwrócił się do Cassioli z potrzebą 
udoskonalenia etapu kompletacji w celu 
przygotowania zamówień do wysyłki: 
potrzebne było zwiększenie liczby 
stanowisk i umożliwienie operatorom 
kompletacji do 3 zamówień 
jednocześnie.  
Palazzoli chciała również uporządkować 
dotychczas leżące na ziemi palety 
(europalety)w nowym automatycznym 
magazynie.  
Magazyn ten miał być zarządzany za 
pomocą nowego oprogramowania 
zarządzającego. Miało ono współdziałać 
zarówno z oprogramowaniem do 
zarządzania firmy, jak i z istniejącym 
magazynem automatycznym, w którym 
używano nośników innych niż palety. 
Wszystko to było potrzebne do 
stworzenia spójnego systemu 
zarządzania zdolnego do zorganizowania 
ogółu przepływów materiałów 
przeznaczonych do stanowisk 
kompletacji w celu zwiększenia 
wydajności. 
 
 

  

FIRMA 
 
 

Palazzoli jest włoską firmą 
specjalizującą się w produkcji 
sprzętu elektrycznego dla 
zakładów przemysłowych i do 
dystrybucji energii.  
Palazzoli, założona w 1904 roku 
w Brescii, w mieście, w którym 
do dziś znajdują się główna 
siedziba firmy oraz zakład 
produkcyjny, posiada dwa inne 
oddziały za granicą i jest obecna 
w głównych krajach 
europejskich. Palazzoli oferuje 
szeroką gamę ponad 5000 
produktów i tworzy rozwiązania 
dla przemysłu, infrastruktury i 
sektora morskiego.  
Dzięki ponad stuletniemu 
doświadczeniu Palazzoli jest 
obecnie jednym z liderów w 
segmencie elektrycznym i 
oświetleniowym. 
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ROZWIĄZANIE SOLUTION 
 
 Magazyn automatyczny składający się 

z 2 układnic magazynowych o 
podwójnej głębokości składowania 
dla produktów na europaletach 
1200x800xH1150-1800-2220 i maks. 
wadze 1000 kg (pojemność 4492 
palet)  

 4 stanowiska do kompletacji z 
regulowaną wysokością wraz z 
systemem ważenia palet do wysyłki  

 System przenośników łączących 
magazyny i stanowiska  

 Modernizacja istniejącego magazynu 
składającego się z 3 układnic 
magazynowych dla produktów na 
płozach 620x820xH640 i maksymalnej 
wadze 250 kg  

 WMS Cassioli  
 

 
 
 

 
Rozwiązanie Cassioli obejmowało zatem 
trzy elementy: modyfikację istniejącej 
logistyki (z wymianą przenośników i 
zmianą panelu elektrycznego starej 
układnicy magazynowej w celu 
zapewnienia większej wydajności i 
bezpieczeństwa); instalację nowego 
systemu (nowy automatyczny magazyn z 
2 układnicami magazynowymi i 4 nowymi 
stanowiskami do kompletacji, 
przeznaczonymi zarówno dla materiałów 
przenoszonych na płozach, jak i 
europaletach); wdrożenie systemu 
zarządzania Cassioli (pojedynczy system 
do zarządzania zarówno magazynami, jak 
i przepływem produktów do stanowisk 
do kompletacji). 
 
 

 
 
Wdrożenie podzielono na kilka etapów, 
poprzez integrację istniejącego systemu 
w sposób ciągły, lecz po jednej części na 
raz, tak aby nie zakłócać procesu 
produkcyjnego klienta podczas 
wprowadzania tak istotnej zmiany. 
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Realizacja tego projektu umożliwiła 
firmie Palazzoli całkowitą reorganizację 
logistyki spedycyjnej. Nowy system ASRS 
umożliwił przechowywanie do około 
4500 palet i udostępnianie ich tylko w 
razie potrzeby w sposób 
zautomatyzowany. 
Pozwoliło to na wyeliminowanie 
dotychczasowego nadmiernego ruchu 
personelu i wózków widłowych w strefie 
dużego ruchu. Nowe stanowiska do 
kompletacji umożliwiły operatorom 
odbieranie materiałów przenoszonych 
zarówno na płozach, jak i na paletach - 
bez konieczności opuszczania stanowiska 
pracy. Stanowiska cechuje możliwość 
realizacji do 3 zleceń wysyłkowych w tym 
samym czasie, co zwiększa tym samym 
wydajność i poprawia ergonomię. Dzięki 
nowemu oprogramowaniu WMS spójne 
zarządzanie przepływem materiałów 
usprawniło również ruch na liniach 
transportowych. Natomiast zmiana 
istniejących układnic umożliwiła ich 
zintegrowanie z nowym 
oprogramowaniem WMS i poprawę 
bezpieczeństwa zarządzania nimi. 
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