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NOWOCZESNE TECHNOLOGIE IT STOSOWANE W LOGISTYCE 

 

W artykule przedstawiony został zarys technologii informatycznch, które stosowane są z powodzeniem we wspomaganiu 

logistyki. Omówiony został system automatycznej identyfikacji i przetwarzania danych AIDC. Wykorzystywany jest do automa-

tycznego śledzenia oraz gromadzenia danych przy pomocy wielu technologii informatycznych, a przy pomocy Internet of 

Things odbywa się komunikacja w ramach istniejącej infrastruktury bądź Internetu. Bardziej szczegółowo pokazana została 

technologia RFID która poprzez sieć radiową oraz tagi automatycznie identyfikuje obiekty i wynajduje je w bazie danych sys-

temu komputerowego. 

 

WSTĘP 

Przemysł transportowy zmienił się znacząco w ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat i wykorzystywanie nowoczesnych systemów 
informatycznych stało się koniecznością dla wszystkich podmiotów 
zajmujących się działalnością gospodarczą. Wynika to po części  
ze sposobu w jaki branża logistyczna odczuwa i reaguje na potrze-
by rosnącej bazy klientów. Po przyjrzeniu się trendom technologii  
w logistyce wzrosło wykorzystanie identyfikacji radiowej (RFID) 
technologii AIDC bądź IoT dla usprawnienia procesu realizacji 
zamówień. Technologie te są coraz bardziej popularne i opłacalne  
w użyciu. 

1. AUTOMATYCZNA IDENTYFIKACJA I TECHNIKA 
PRZECHWYTYWANIA DANYCH AIDC 

Automatyczna identyfikacja i technika przechwytywania danych 
(Automatic identification and data capture) służy do automatycznej 
identyfikacji i śledzenia pozycji oraz gromadzenia danych. Techno-
logie takie jak RFID czy Bluetooth są obecnie wykorzystywane w 
całej branży logistycznej. Zasadniczo AIDC zapewnia sposób, aby 
dostarczyć aktualizacje o statusie przesyłki, jako ładunek w trakcie 
całego procesu transportowego. Może to być osiągnięte zarówno 
poprzez wykorzystanie skanerów automatycznych jak i ręcznych. 
Automatyczna identyfikacja i odczyt danych mogą być wykorzystane 
do: zapewnienia w czasie rzeczywistym wglądu w miejscu wysyłki, 
przewidywania czasu dostawy, wyjaśnienia opóźnionej dostawy i 
wielu innych czynników. Ponadto, technologia ta jest coraz bardziej 
wykorzystywana w celu analizy aktualnych procesów logistycznych 
oraz określania alternatywnych sposobów dostarczenia przesyłki do 
miejsca przeznaczenia w wyznaczonym terminie.  

Na rysunku 1 pokazano powiązania najważniejszych procedur 
AIDC do których należą: 
– kody kreskowe, 
– OCR (Optical Character Recognition), 
– systemy biometryczne(w tym rozpoznawanie głosu czy odczyt 

linii papilarnych), 
– RFID, 
– karty inteligentne. 

Kod kreskowy jest najczęściej używaną technologią AIDC na 
całym świecie i jako najstarsza technologia może być stosowany 
niemal wszędzie. 

W porównaniu do kodów kreskowych, technologia RFID za-
pewnia szybszy pomiar w czasie, bardziej dokładne dane i szybszą 
ich ocenę. Technologia RFID często stosowana jest w miejscach, 

gdzie kody kreskowe nie są wystarczające w celu weryfikacji miej-
sca w którym aktualnie dany produkt się znajduje. Przykładem może 
być śledzenie transportu materiałów, aby mieć pewność, że prze-
syłka dotrze na czas. 

 
Rys. 1. Przegląd najważniejszych procedur Auto-ID[3] 

 
OCR (Optical Character Recognition) jest to technologia rozpo-

znawania tekstu ze zdjęć lub tekstów (odręcznych lub drukowa-
nych). Dzięki tej metodzie tekst odręczny może być używany jak 
zwykły tekst komputerowy. Rozpoznaje pojedyncze znaki lub całe 
zdania, w zależności od jego typu. Jednak technologia ta nie należy 
do technologii o uniwersalnym zastosowaniu. W porównaniu  
z innymi systemami identyfikacyjnych, OCR jest droższe, ponieważ 
wymaga użycia bardziej skomplikowanych czytników. Jednak wdro-
żenie tego technologii niesie za sobą wiele zalet: 
– redukuje koszty  oraz redukuje błędy związane z ręcznym 

wprowadzaniem danych, 
– obniża czas wprowadzania danych i zmniejsza związane z tym 

opóźnienia, 
– szybki dostęp do potrzebnych informacji. 

Technologia biometryczna jest definiowana, jako nauka rozpo-
znawania oraz identyfikacji przy pomiarach na istotach żywych. 
Identyfikacja biometryczna opiera się na założeniu iż każde stwo-
rzenie (w tym człowiek) jest unikatowe i mogą korzystać z wielu 
metod identyfikacji: 
– poprzez identyfikację wzoru linii papilarnych, 
– poprzez identyfikację geometrii dłoni, 
– poprzez identyfikację układu naczyń krwionośnych, 
– poprzez identyfikację dynamiki mowy, 
– poprzez identyfikację wzoru tęczówki oka. 
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2. RFID 

Wprowadzenie technologii RFID (Radio Frequency Identifica-
tion) znacznie zwiększyło efektywność w zarządzaniu procesem 
produkcji, zarządzanie przepływem materiałów, logistyki i transpor-
tu, dystrybucji i innych dziedzin przemysłu krajowego, w tym prze-
mysłu elektronicznego. RFID w przyszłości może ostatecznie zastą-
pić wszechobecny kod kreskowy i stać się główną technologią w 
dziedzinie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. 
Technologia wykorzystująca tagi elektroniczne ma wiele zalet: 
– szerokie pole odczytu danych, 
– możliowość szyfrowania danych, 
– możliwość jednoczesnego przeczytania wielu etykiet, 
– w dowolnym momencie dane na tagu mogą ulec zmianie, 
– możliwość zapisu dodatkowych informacji na tagu, 
– etykieta RFID może być wykorzystywana wiele razy, 
– etykieta może znajdować się wewnątrz opakowania, 
– współpraca z kodami kreskowymi, 
– znaczne przyspieszone procesy zamówień, 
– redukcja czasu w celu poszukiwania produktu, 
– zwiększenie jakości usług poprzez zmniejszenie możliwości 

pomyłki w trakcie realizacji zamówień,  
– monitoring zasobów magazynowych w czasie rzeczywistym, 
– możliwość pracy w ciężkich warunkach przy odpowiednio do-

branych tagach RFID, 
– możliwość uwierzytelniania dóbr, 
– możliwość weryfikacji w celu określenia czy produkt wymaga  

wymiany lub konserwacji, 
– dokładne śledzenie aktywów w celu monitorowania stanów 

magazynowych. 
Zastosowanie, zatem jest szersze i bardziej dogodne niż 

w przypadku kodu kreskowego i sprawia, że logistyce, system RFID 
(rysunek 3) może być stosowany do inteligentnego nadzorowania i 
zarządzania ładunków w magazynie.  

Do wad technologii tagów elektronicznych możemy zaliczyć: 
– możliwość zainfekowania systemów informatycznych  

i bazodanowych poprzez etykiety radiowe, 
– wpływ promieniowania elektromagnetycznego na organizm 

ludzki. 
Technologia RFID wychodzi naprzeciw problemom, jakie sta-

wia przed nami automatyczna identyfikacja obiektów. Standardem 
stały się jedno lub dwuwymiarowe kody kreskowe. Mimo wielu zalet 
nie zawsze są skuteczną metodą do identyfikacji. Wymagają poje-
dynczych skanów każdego z kodów, a w przypadku zabrudzeń nie 
istnieje możliwość odczytu. RFID jako technologia radiowa pozwala 
w całkowicie automatyczny sposób identyfikować obiekty (rysunek 
2). Współcześnie RFID jest dojrzałą i sprawdzoną technologią 
opartą na światowych standardach. Na całym świecie wdrożono już 
wiele projektów, które pomogły przedsiębiorcom w osiągnięciu 
celów biznesowych. Zwiększona wydajność oraz obniżenie kosztów 
sprzętu sprawiło, że RFID stało się poważnym konkurentem dla 

kodów kreskowych. 
 

 
Rys.3. RFID w logistyce[5] 

2.1. Zalety zastosowania RFID w zarządzaniu logistyką 

Technologia RFID jest technologią sterowania przepływem, co 
może zapewnić znaczące korzyści dla łańcucha dostaw, produkcji, 
logistyki, sprzedaży hurtowej i handlu detalicznego. Przemysł RFID 
może pomóc przedsiębiorstwom zwiększyć ilość przesyłanych 
danych  i przyspieszyć prędkość przepływu informacji oraz promo-
wać wydajność i zaoszczędzić na kosztach. W ciągu ostatnich kilku 
lat, technologia RFID zastępuje znacząco kod kreskowy, ponieważ:  
– ogranicza czas i koszty personelu; 
– zmniejsza koszty pracy odczytania kodu; 
– zmniejsza ilość potrzebnego towaru w magazynie; 
– obniża ryzyko wystąpienia kradzieży; 
– monitoruje obecny stan zapasów w czasie rzeczywistym. 

Zastosowanie technologii RFID znacznie pomaga zmniejszyć 
koszty, ponieważ zwiększa efektywność zarządzania ładunkiem, co 
skraca czas kontroli i zmniejsza błędy ludzkie. Produkt RFID po-
przez system automatycznego skanowania może znacząco popra-
wić obecną metodę kontroli do precyzyjnego śledzenia towaru, co 
wpływa na zwiększenie dokładności prognozy zapasów (możemy 
dokładnie prognozować sytuację podaży oraz popytu) oraz zmniej-
sza ryzyko utraty zasobów w wyniku kradzieży. Ponadto śledzenie 
produktu ma jeszcze jedną ważną zaletę: odnalezienie konkretnej 
pozycji towaru w dowolnej chwili.  

Na etykiecie dostawcy mogą wpisać rodzaj towaru, pochodze-
nie, producenta, partię produktu oraz inne szczegółowe informacje. 
Podczas gdy produkt przechodzi z tagiem przez pole zczytywania 
danych, znacznik przesyła dane produktu do urządzeń odczytu i 
zapisu.  

Dzięki technologii RFID, firma może także monitorować w cza-
sie rzeczywistym: surowce, pół gotowe produkty, produkty końcowe, 

 
Rys. 2. Odczyt tagu RFID poprzez skaner ręczny[2] 
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transport, magazynie, dostawy, sprzedaż a nawet zwroty towarów. 
W ten sposób można racjonalnie kontrolować wszystkie akcje oraz 
inteligentnie zarządzać logistyką. 

2.2. Typowe zastosowanie RFID w zarządzaniu logistycznym 

Łańcuch dostaw zawiera wszystkie procesy przepływu po-
cząwszy od surowców do użytkowników końcowych. Obejmuje on: 
wybór dostawców, zakup materiałów, projektowanie produktu, 
przetwarzanie materiałów, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie 
zapasami, pakowanie, przenoszenie, zarządzanie przechowywa-
niem i obsługę klienta, jak również zarządzanie informacją o pro-
dukcie, właściciela produktu, czas i miejsce w łańcucha dostaw itd. 
Celem zastosowania RFID w łańcuchu dostaw jest ułatwienie ko-
munikacji pomiędzy dostawcami i odbiorcami. Skuteczne zarządza-
nie logistyczne może dokładnie integrować całą aktywność dostaw 
oraz wszystkich uczestników w łańcuchu dostaw.  

Kluczem do nowoczesnego zarządzania logistycznego jest au-
tomatyczna identyfikacja produktów, opakowań, pojazdów oraz 
personelu. Większość informacji jest przekazywana i widoczna  
w czasie rzeczywistym wsystemach ERP.  

Typowym zastosowaniem technologii RFID w zarządzaniu logi-
stycznym jest śledzenie co można to wykorzystać np.: 
– do zarządzania kontenerami, 
– do zarządzania magazynem, 
– do śledzenia żywności. 

2.3. Procesy RFID w zarządzaniu logistycznym 

Zakup, zbiory, pakowanie, obsługa, transport, dostawy, prze-
twarzanie, dystrybucja, sprzedaż czy serwis: wszystkie elementy 
biznesowe należą do procesów łańcucha logistycznego. Są one 
współzależne tzn. wzajemnie się uzupełniają i jednocześnie wza-
jemnie ograniczają. Na szczęście RFID jest technologią zarządza-
nia logistycznego, która może rozwiązywać problemy z danymi 
wejścia / wyjścia, kontroli i śledzenia procesu oraz zmniejszyć czę-
stotliwości błędów. 

RFID odgrywa kluczową rolę w wielu procesach, w tym: 
– proces detaliczny: Dzięki skutecznej komunikacji i śledzeniu, 

można poprawić zarządzanie zapasami i terminowe ich uzupeł-
nianie oraz zwiększyć efektywność przy jednoczesnym zmniej-
szeniu liczby błędów, 

– proces magazynowania: Technologia RFID zazwyczaj jest 
używana do monitorowania przechowywanych towarów oraz 
podejmowania zapasów magazynowych, 

– proces dostawy: W obszarze zarządzania dostawami, możemy 
użyć elektroniczny tag do śledzenia oraz kontroli przewożonych 
ładunków i pojazdów. Urządzenie do odczytu RFID jest zwykle 
instalowane na liniach komunikacyjnych w niektórych punktach 
kontrolnych, 

– proces dystrybucji: W dystrybucji, wprowadzenie technologii 
RFID może znacznie przyspieszyć szybkość dostawy, poprawić 
jej efektywność: poprawić dokładność i szybkość procesu se-
lekcji i dystrybucji oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo pomył-
ki, a przez to zmniejszyć koszty dystrybucji. 

3. INTERNET PRZEDMIOTÓW  

Internet Przedmiotów (Internet of Things, IoT) jest przełomową 
technologią w logistyce i przemyśle na całym świecie. Ta rewolucyj-
na technologia pozwala urządzeniom komunikować się ze sobą w 
ramach istniejącej infrastruktury (Internetu) bez interwencji człowie-
ka. Logistyczne zastosowanie w przyszłości ma na celu zwiększenia 
prędkości, zmniejszenie ilości odpadów oraz zmniejszenie kosztów 
całkowitych. 

Do tej pory Internet przedmiotów wykorzystany był do komuni-
kacji pomiędzy różnymi technologiami w celu poprawy efektywności 
procesów sprzedaży w branży logistycznej. Pomogło to zmniejszyć 
czas przestojów i rozszerzyć przepływ danych pomiędzy dostaw-
cami. Powoli jednak Internet przedmiotów zaczyna przyjmować 
bardziej aktywne podejście w ogólnym zarządzaniu procesów prze-
wozowych np.: Internet przedmiotów będzie komunikował się z 
RFID, Bluetooth bądź inną technologią urządzeń AIDC aby szybko 
określić, jakie części danej przesyłki powinny zostać zmienione, aby 
spełnić wymagania dostawców bądź konsumentów. Dla niektórych 
konkretnych branż, takich jak te, które podlegają jurysdykcji bądź 
organu zarządzającego, można wprowadzić bardziej rygorystyczne 
środki, takie jak np. monitoring temperatury. Specyficznym przykła-
dem tego może być również stosowanie nowej koncepcji logistyki, 
czyli śledzenie przesyłki przy pomocy technologii Bluetooth. 

Koncepcja IoT (rysunek 4) jest oparta na trzech podstawowych 
pojęciach: zawsze (anytime), wszędzie (anyplace), ze wszystkim 
(anything). 
 

 
Rys.4. Komunikacja w IoT[6] 

 
Definicja Internetu przedmiotów opiera się jest na trzech defini-

cjach, kóre odnoszą się do cech inteligentnych obiektów: 
– aby być w stanie zidentyfikować siebie, 
– aby zapewnić komunikację, 
– aby współdziałać. 

Jednym z alternatywnych elementów Internetu przedmiotów 
jest Internet inteligentnych obiektów (Internet of Smart Objects), 
który dokładnie precyzuje, że urządzenia włączane do globalnej 
sieci posiadają „inteligencję”, którą zawdzięczają możliwości komu-
nikowania się z innymi obiektami oraz zbieraniem i analizowaniem 
danych, a następnie, na ich podstawie, podejmowaniu decyzji. 

Technologie radiowych identyfikatorów (RFID) już znajdują za-
stosowanie w wielu przedsiębiorstwach, dla których sterowanie 
łańcuchem dostaw jest podstawą ich funkcjonowania. Jednakże na 
tą chwilę elektroniczne etykiety są wykorzystywane jedynie do 
monitorowania lokalizacji obiektów w danej chwili. W przyszłości 
możliwe będzie zapewnienie współdziałania różnego rodzaju apli-
kacji odpowiedzialnych za tworzenie produktu na poszczególnych 
etapach jego życia. Technologia może być też wykorzystana do 
dostarczenia użytkownikowi informacji na temat kupionego produktu 
– instrukcji obsługi, daty ważności, aktualnego stanu i wielu innych. 
Identyfikacja obiektów ma również zastosowanie w systemach 
zapobiegania kradzieżom lub oszustwom np. w walce z podróbka-
mi. Biosensory i bioidentyfikatory mają zastosowanie w procesie 
produkcji do kontroli prawidłowego przebiegu całego procesu, jako-
ści końcowego produktu i jego kontroli w procesie sprzedaży. Jed-
nym z zastosowań może być monitorowanie jakości produktów 
spożywczych – zmian temperatury, przebiegu procesów gnilnych, 
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aby móc w odpowiednim momencie wycofać je ze sprzedaży. Za-
stosowania Internetu rzeczy w przemyśle obejmują inteligentne 
maszyny, które wyposażone w zestaw czujników same wiedzą, w 
jakim są stanie i kiedy poszczególne podzespoły wymagają konser-
wacji czy wymiany. 

Internet rzeczy jest uważany za kluczowy komponent Internetu 
nowej generacji. Tak naprawdę koncepcja IoT wyznacza kierunek 
rozwoju Internetu i będzie stanowiła olbrzymi przeskok społeczno-
technologiczny, który zmieni nasz sposób postrzegania świata  
i korzystania z jego zasobów [6] 

3.1. Ograniczenia technologiczne związane z IoT 

Wiele problemów technologicznych może wpłynąć na imple-
mentacje Internetu przedmiotów. Do najważniejszych możemy 
zaliczyć: 
– zasilanie sensorów, 
– uzgodnienie standardów. 

Wszsytkie urządzenia aby działały i komunikowały się prawi-
dłowo muszą posiadać te same standardy oraz powinny posiadać 
niezależne systemy zasilania. Nie trudno się domyśleć co by było, 
gdyby sensory działały w różnych standardach komunikacyjnych 
czy nie posiadały by źródła zasilania. 

PODSUMOWANIE 

Branża logistyczna można śmiało stwierdzić, że wzrost pozio-
mu technologii informatycznych znacząco wpłynął na jej rozbudowę. 
Świat się zmienia się z dnia na dzień wraz z postępem technologii. 
Oczekiwania klientów również rosną, a firmy muszą im sprostać. 
Wpływa to bezpośrednio na pole rowoju, które dzięki temu ewoluuje 
i zmienia się codziennie. Nowe technologie stosowane w kompute-
rach i urządzeniach mobilnych kształtują sposób, w jaki firmy zarzą-
dzają łańcuchem dostaw i mają wpływ na sposób organizacji kupna 
oraz sprzedaży produktów. 

Technologia RFID umożliwia inteligentną kontrolę zapasów 
oraz uzyskanych produktów. Za pomocą tagów, firma może monito-
rować w czasie rzeczywistym surowiec, na wpół gotowy produkt, 
produkt końcowy, transport, zbiory obrazów, dostawę, stawiając na 
półce i sprzedaży nawet zwrotu towarów. Ponadto RFID z możliwo-
ścią automatycznego generowania raportów wpływa na pozyskiwa-
nie nowych klientów.  

Choć opisane technologie istnieją już od dłuższego czasu to 
dopiero teraz zaczynają być w pełni wykorzystywane w branży 

logistycznej. Z obserwacji wynika iż będą one nadal się rozwijać 
 i wpływać na poprawę dokładności i funkcjonalności. Firmy  muszą 
zdać sobie sprawę, że wykorzystując moc technologii mogę spraw-
niej współpracować ze swoimi partnerami biznesowymi.  
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Modern IT technologies used in logistics 

The draft of information technologies used to support lo-

gistics has been presented in the below article. The AIDC 

system for automatic identification and data computing has 

been described. It’s used for automatic tracking and storing 

date with the help of multiple information technologies and 

with the help of The Internet of Things there is a communica-

tion set up using existing infrastructure or internet. The RFID 

technology has been showed up more in detail. It’s identify-

ing automatically objects through radio network and elec-

tronic tags and finding it in computer system’s database. 
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