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Logistyka w handlu online: 

W ten sposób przygotujesz się na wszelkie zmiany. 

 
 

Handel online przeżywa okres gwałtownego rozwoju – na przykład w Niemczech udział 

zakupów online od lat wyraźnie wzrasta. Tylko w roku 2015 obroty handlu 

elektronicznego wyniosły ok. 40 miliardów euro; w roku 2016 osiągnęły już 44 miliardy 

euro. (Źródło: Statista). Ten gwałtowny rozwój w handlu online utrzyma się przede 

wszystkim w zakresie mody i akcesoriów, consumer electronics/elektro i w branży 

medialnej. Dotyczy on również wielu innych branż. Aktualnie jednak trudno jest określić, 

jakie są prognozy dla przedsiębiorstw działających w poszczególnych branżach. 

Wzrost zamówień w Internecie, jak również wahania, na które jest narażony handel 

elektroniczny, stawiają przed przedsiębiorstwami wiele wyzwań. W zakresie logistyki 

muszą one sprostać wysokim prędkościom i coraz krótszemu czasowi dostawy. 

Czasami muszą radzić sobie z wyraźnie większą ilością zamówień, a innym razem z 

bardzo małą, w zależności od dnia tygodnia. Dni, w których przeprowadzana jest akcja 

specjalna, na przykład „Black Friday” w handlu online, przynoszą szczególnie wysokie 

natężenie zamówień i dostaw, a w takich okresach, jak Boże Narodzenie, ich wydajność 

w określonym czasie musi znacznie wzrosnąć. Ponadto handel online musi się zmierzyć 

z dużą ilością zwrotów.

http://www.bito.com/
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Jakie trendy można wyróżnić? 

 

 

Tam, gdzie wcześniej dostarczano 

handlowcom całe palety towarów, dzisiaj 

wysyła się pojedyncze paczki bezpośrednio 

do klienta końcowego. Struktura 

magazynowa musi być odpowiednio 

zbudowana i dopasowana. 

Handlowcy online muszą umieć reagować 

nie tylko na gwałtownie zmieniające się 

obciążenie, ale również na sezonowe 

wahania. 

Oznacza to, że: 

Podczas składowania i komisjonowania 

potrzebna jest największa możliwa 

elastyczność. 

W pełni zautomatyzowane magazynowanie 

i komisjonowanie pociąga za sobą wysokie 

koszty zakupu i jest uzasadnione w 

obszarze pracy z dużą ilością sztuk 

artykułów tego samego rodzaju. W 

przypadku takiego systemu trudno jest 

reagować na sezonowe wahania czy stale 

zmieniające się rozmiary i liczbę artykułów. 

Poza tym jest to zwykle związane z 

wysokimi kosztami. 

http://www.bito.com/
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Idealnym rozwiązaniem dla 
przedsiębiorstw e-commerce są: 

Ręczne instalacje regałowe, oferujące największą możliwą elastyczność w handlu online. 

 
 

Największą elastyczność w handlu online, przy porównywalnie niskich kosztach 

inwestycji, z reguły oferują nadal ręczne instalacje regałowe, takie jak regały 

półkowe BITO. 

 

Potrafią je docenić nie tylko mniejsze firmy; to przede wszystkim duże 

przedsiębiorstwa e-commerce rozpoznały zalety, jakie niesie ze sobą połączenie 

automatycznego i ręcznego magazynowania i komisjonowania. Właśnie w okresie 

silnych wahań zbytu spowodowanych uwarunkowaniami sezonowymi handel 

online może – w przypadku ręcznych instalacji i w połączeniu z zatrudnianiem 

pracowników sezonowych – reagować szybko i elastycznie, a tym samym dużo 

łatwiej i ekonomiczniej kompensować wahania. 

 

Systemy regałów półkowych BITO nadają się do zastosowania w 

jednopoziomowym obszarze magazynowania i komisjonowania, jak również w 

instalacjach systemów wielopoziomowych. Wykorzystuje się je przeważnie do 

składowania i komisjonowania niespaletyzowanych jednostek magazynowych, 

drobnych części w pojemnikach, opakowaniach lub towarów luzem. Nadają się 

one do składowania zarówno w układzie poprzecznym, jak i wzdłużnym. 

Ponadto regały półkowe BITO Lagertechnik (również w późniejszym etapie) 

można uzupełnić o wiele dodatkowych komponentów tak, aby w systemie 

regałowym możliwe było składowanie niemalże wszystkich regulowanych części.

http://www.bito.com/
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Ręczne regały półkowe i 

instalacje wielopoziomowe 

należące do  

http://www.bito.com/
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W ten sposób można użytkować równocześnie kilka poziomów jako 

powierzchnię składowania i komisjonowania. Można na przykład 

przechować towary szybko rotujące i strefę komisjonowania na niższym 

poziomie, a wyższy poziom udostępnić do składowania i komisjonowania 

artykułów o niskiej częstotliwości przeładunku. 

Dzięki systemom regałów wielopoziomowych BITO można bez problemu 

utworzyć kilka stref komisjonowania ułożonych jedna nad drugą. 

Popularnie stosuje się budowę systemów dwu- lub trzypoziomowych. 

 
 
 

 

Megatrend – zwiększenie 
gęstości składowania: 
Systemy regałów wielopoziomowych BITO w celu uzyskania  
większej pojemności magazynowania na małej powierzchni 

 
 

Powierzchnie komercyjne są drogie i w niektórych aglomeracjach należą do rzadkości. 

W takim przypadku tylko dzięki wykorzystaniu magazynu wysokiego składowania 

możliwe jest osiągnięcie dużej pojemności magazynowej na małej powierzchni. Dla 

przedsiębiorstw e-commerce, które w celu realizacji coraz większej ilości zamówień 

potrzebują nowej i większej powierzchni, utworzenie wielopoziomowego systemu 

magazynowania może być dobrym rozwiązaniem. 

 

http://www.bito.com/
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Maksymalne wykorzystanie 
przestrzeni dzięki 
kompaktowemu magazynowaniu 
na wielu poziomach

Wykorzystanie dostępnej pojemności hali 

odgrywa w handlu online istotną rolę. 

Montaż wielopoziomowego systemu 

umożliwia wydajne, dobre wykorzystanie 

pomieszczenia, ponieważ pośrednio 

prowadzi do zwielokrotnienia powierzchni 

budynku. Dodatkowo, dzięki temu, że 

można równocześnie pracować na wielu 

poziomach, przy takim samym nakładzie 

czasu można zrealizować znacznie więcej 

zleceń. 

Regały półkowe uporządkowane 

wielopoziomowo – czy to jako rozwiązanie 

jednopoziomowe, czy też jako część 

całościowego rozwiązania – są idealne 

również do pośredniego zwielokrotnienia 

stopnia wykorzystania powierzchni hali 

magazynowej. Tym samym stają się 

znaczącym czynnikiem dla ekonomiczności 

systemu regałów składowania i 

komisjonowania w zakresie e-commerce. 

 

http://www.bito.com/
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Systemy regałów wielopoziomowych – tak 

jak wszystkie rozwiązania magazynowe – 

są zaprojektowane jako przemyślane 

rozwiązanie systemowe. 

System przewiduje możliwość stosowania 

wielopoziomowej instalacji konstrukcji 

regałów półkowych w roli elementów 

nośnych dla poziomów pośrednich już 

podczas montażu. Prowadzi to do 

oszczędności kosztów. 

W celu dalszego zwiększenia instalacji 

wielopoziomowej, systemy regałów 

wielopoziomowych można uzupełnić na 

przykład za pomocą specjalnie 

dopasowanych środków transportowych, 

takich jak windy towarowe czy urządzenia 

do podnoszenia, aby bez problemu i długich 

ścieżek roboczych przemieszczać towary do 

kolejnego poziomu. 

http://www.bito.com/
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Dużo dodatkowych funkcji 

w celu najlepszego możliwego 

projektowania magazynu dla 

e-commerce 
 

Dzięki zaangażowaniu pracowników można w elastyczny sposób sterować 

ręcznymi urządzeniami, takimi jak systemy regałów wielopoziomowych. W 

przypadku handlu online stanowi to dużą zaletę, ponieważ pozwala na reakcję na 

skrajne wahania w zakresie obciążenia.  

 

W celu optymalizacji przebiegu procesu komisjonowania, systemy regałów 

wielopoziomowych można – tak jak jest to możliwe w przypadku składowania z 

wykorzystaniem regałów półkowych – uzupełniać o systemy elektroniczne, 

Barcode-Scannung, systemy Pick-by-Light lub, coraz częściej, również Pick-by-

Voice. Systemy regałów można wyposażać we wszystkie dodatkowe funkcje tak, 

aby możliwe było z jednej strony chaotyczne przechowywanie, z drugiej zaś, dzięki 

zastosowaniu tych cennych dodatków, dobre zoptymalizowanie ścieżek roboczych 

osób komisjonujących. Pozwala to oszczędzić czas i koszty. 

http://www.bito.com/
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 Możliwość zwiększenia stopnia wykorzystania przestrzeni do 100% 

 Wysoki stopień wykorzystania powierzchni 

 Równoczesne komisjonowanie na wielu poziomach 

 Uzyskanie dodatkowej powierzchni magazynowej i montażowej 

 

 Nadaje się do każdego rodzaju ładunków drobnicowych 

 Duża elastyczność i różnorodność wariantów przy montażu i 

podziale regałów 

 Łatwy montaż 

 Łatwość dopasowania do zmieniających się warunków 

 Niskie koszty zakupu 

 

 

 

 

Przegląd zalet systemu  

Podstawowe zalety wielopoziomowych instalacji regałowych dla handlu 
online 

 
 

 
Zalety regałów półkowych BITO 

 

http://www.bito.com/


Whitepaper Porady z branży: E-Commerce 

                     BITO Polska Sp. z o.o | www.bito.com 
11 

 

 

 Bezśrubowy montaż zaczepowy wszystkich podstawowych 

elementów konstrukcyjnych 

 Jednoczęściowa rama – brak konieczności przedłużania za 

pomocą ramy nadstawianej 

 Duża nośność i wytrzymałość statyczna wszystkich modułów 

regałowych dzięki zastosowaniu belek usztywniających i 

dodatkowych stężeń ukośnych 

 Ustawianie zmiennej wysokości półek dzięki przestawności półek 

bez stosowania śrub 

 Wygodne schody systemowe z poręczami ochronnymi 

 Funkcjonalne akcesoria 

 Powierzchnie cynkowane (na życzenie lakierowane proszkowo) 

 
 
 

 

Przegląd zalet systemu 

Zalety specyficzne dla systemu regałów wielopoziomowych BITO  
 

http://www.bito.com/
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Przykłady 
zastosowania 
 
 
Regały podłogowe BITO dla handlu online w zakresie artykułów spożywczych w MyTime.de 

 

Od 2012 roku grupa przedsiębiorstw 

Bünting działa wraz z myTime.de w 

internetowym handlu artykułami 

spożywczymi na terenie Niemiec. 

Asortyment obejmuje ponad 34 000 

produktów i, obok świeżych produktów, 

takich jak warzywa i owoce, mięso i 

wędliny, produkty mleczarskie i mrożonki, 

zawiera również artykuły z obszaru 

drogeryjnego, karmy dla zwierząt i 

artykuły gospodarstwa domowego. 

Klienci mogą wybierać z różnorodnego 

asortymentu produktów i składać 

zamówienia online – myTime.de realizuje 

dostawy do drzwi w termiach wybranych 

przez klientów. Istnieje tutaj trudność w 

reakcji, co jest dodatkowo związane z 

wysokimi kosztami. 

 
Zastosowanie: 

System regałów półkowych BITO służy przygotowaniu i komisjonowaniu różnych 

artykułów w ręcznym trybie dostępu do towarów. Nie ma stałego miejsca 

magazynowania, poszczególne artykuły są składowane tam, gdzie akurat jest wolne 

miejsce. Komisjonowanie odbywa się ręcznie, z regału podłogowego BITO.

http://www.bito.com/
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 Bogaty asortyment sprzedawcy internetowego artykułami żywnościowymi 

można w prosty i elastyczny sposób przechowywać i przygotowywać w 

regałach półkowych BITO. 

 

 Zastosowano regały półkowe BITO typu EL. Dzięki połączeniu 

pojedynczych i podwójnych rzędów regałowych o maksymalnej długości 

łącznej wynoszącej 17 054 mm, przedsiębiorca e-commerce może w 

optymalny sposób wykorzystywać dostępną przestrzeń magazynową. W 

celu prostego utrzymania czystości podłóg są one wykończone wysokiej 

jakości powłoką z tworzywa sztucznego, odporną na uderzenia i 

zadrapania, w kolorze jasnoszarym RAL 7035. 

 
Zalety 

systemu 

http://www.bito.com/
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O nas: 

Globalny gracz z miłością do 
regionu 

 
 
 
 

BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH 

koncentruje się na innowacyjnej 

technice magazynowej 

Opracowujemy i produkujemy – jako 

jeden z niewielu kompleksowych 

oferentów – systemy regałowe, 

pojemniki oraz systemy 

komisjonowania i transportu dla 

wszystkich branż. Jesteśmy 

przedsiębiorstwem przemysłowym 

prowadzącym działalność na rynku 

międzynarodowym; mamy obecnie 

ponad 70 000 klientów, dzięki czemu 

należymy do liderów na rynku 

europejskim.  

 

Jako bogate w tradycje, średniej 

wielkości rodzinne przedsiębiorstwo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

prowadzimy działalność na całym świecie, a mimo to czujemy się związani z naszą 

ojczyzną. Od momentu powstania w 1845 roku nasza główna siedziba wraz z 

zarządem, działem rozwoju i produkcji znajduje się w naszym ojczystym regionie. 
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 ODPOWIEDNIE SYSTEMY MAGAZYNOWE DLA KAŻDEJ BRANŻY, 

KAŻDEGO PRODUKTU I KAŻDEJ FIRMY 

Przygotowaliśmy dla Państwa wybór szczególnie interesujących projektów, który 

udowodni Państwu, że możemy zaoferować optymalnie dopasowane rozwiązania 

magazynowe do najrozmaitszych wymagań różnych branż. 

 
https://www.bito.com/pl-pl/referencje/ 

 
 

 TUTAJ ZNAJDĄ PAŃSTWO LISTĘ NASZYCH EUROPEJSKICH LOKALIZACJI: 

 
https://www.bito.com/pl-pl/firma/lokalizacje-na-swiecie/ 
 

 

 ZNAJDŹ SWOJEGO INDYWIDUALNEGO PARTNERA DO KONTAKTU: 

 
https://www.bito.com/pl-pl/kontakt/prosba-o-kontakt/ 

 
 

W sklepie online BITO można szybko i łatwo zamówić ponad 5000 wysokiej 

jakości produktów: 

https://shop.bito.com 
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