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Mało kto wie, że kody kreskowe to technologia, która jest obecna na 

rynku już prawie 100 lat. Pierwsze próby wykorzystania automatycznej 

identy�kacji podejmowano już w latach czterdziestych ubiegłego 

wieku, jednak dopiero lata siedemdziesiąte-osiemdziesiąte przyniosły 

konkretne rozwiązania opierające się na takim znakowaniu.
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D
ziś taki sposób znakowania stoso-

wany jest w każdej dziedzinie. Ko-

dami posługują się �rmy z branży 

spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicz-

nej, hutniczej, meblarskiej itp. Najczę-

ściej służą do identy�kacji konkretnych 

elementów, podzespołów czy dokumen-

tacji. W kodzie zawarte mogą być różne 

informacje pozwalające na identy�kację 

danego komponentu czy produktu. Może 

to być numer seryjny, indeks elementu 

z systemu produkcyjnego itp. elementy 

pozwalające w sposób jednoznaczny zi-

denty�kować dany produkt.

Dzisiejsze systemy komputerowe 

pozwalają na wykorzystanie kodów kre-

skowych w każdej dziedzinie działalności 

przedsiębiorstwa. To może być logistyka 

magazynowa i produkcyjna, mogą to być 

systemy księgowe usprawniające zarzą-

dzanie i inwentaryzację środków trwałych, 

czy takie prozaiczne zadania jak rozlicza-

nie dokumentów księgowych. Oznako-

wanie kodem kreskowym faktur, doku-

mentów WZ itp. papierowych dowodów 

procesów księgowych pozwala na szyb-

kie i bezbłędne rejestrowanie tych opera-

cji. Jest to przydatne wszędzie tam, gdzie 

liczba takich dokumentów jest bardzo 

duża.  W przypadku procesów produkcyj-

nych odczyt kodu kreskowego może np. 

wywołać na ekranie komputera rysunek 

techniczny obrabianego przedmiotu. 

Przy pomocy kodu kreskowego możemy 

też zarejestrować np. przyczynę przesto-

ju maszyny, liczbę wykonanych elemen-

tów, przyczynę wadliwie wykonanego 

elementu itp. Jedynym ograniczeniem 

jakie tutaj spotyka �rmy, chcące wdrożyć 

system automatycznej identy�kacji, jest 

możliwość systemu komputerowego za-

rządzającego przedsiębiorstwem. Dlate-

go bardzo popularne w ostatnich czasach 

stają się systemy MES, które pozwalają 

zdiagnozować „wąskie gardła” produk-

cyjne, wyliczać wskaźniki wydajnościowe 

maszyn, zarządzać zleceniami produkcyj-

nymi itd. Jednym z takich systemów jest 

MES Wonderware – amerykański system 

wdrażany przez naszą �rmę, czyli SKK Sys-

temy Kodów Kreskowych. 

Powodem, dla którego �rmy inwe-

stują w systemy automatycznej identy�-

kacji oparte na kodach kreskowych, jest 

przede wszystkim niski koszt wdrożenia 

tej technologii oraz pewność działania. 

› Do �rm które wdrożyły systemy 

oferowane przez SKK dołączył 

również producent klamek okiennych 

i drzwiowych, �rma FKS. W ramach 

współpracy SKK dostarczył terminale 

Honeywell Dolphin 6500 wraz z 

aplikacją SKK magazyn, wykonał 

instalacje systemu oraz przeprowadził 

szkolenie pracowników 
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Wdrożenie kodów kreskowych pozwoli 

na zmniejszenie reklamacji, przyspiesze-

nie realizacji procesów magazynowych 

i eliminację dokumentów papierowych. 

Te elementy z kolei wygenerują kolejne 

oszczędności w pochodnych obszarach 

działania przedsiębiorstwa. Mniejsza ilość 

dokumentów papierowych to mniejsza 

ilość kupowanego papieru i mniejsze 

koszty przechowywania faktur, dokumen-

tów PZ, dokumentów WZ itp. Przyśpiesze-

nie procesów magazynowych to szybsza 

reakcja na zamówienia klienta, zmniejsze-

nie liczby magazynierów lub zwiększenie 

obrotów magazynu przy tym samym za-

trudnieniu. Z kolei każda �rma wdrażają-

ca system ma swoją metodologię pracy. 

Firma SKK S.A. w ciągu 20 lat swojej 

działalności wypracowała mechanizmy, 

gwarantujące sprawne wdrażanie sys-

temu. Podczas wstępnej rozmowy okre-

ślane są główne założenia i zarys funk-

cjonalny systemu, na podstawie których 

określany jest budżet przedsięwzięcia. 

W następnym kroku odbywają się warsz-

taty projektowe, które – w zależności od 

stopnia skomplikowania systemu – mogą 

trwać nawet kilka dni. W wyniku warsz-

tatów powstaje dokument, który opisuje 

całe rozwiązanie. Po jego zaakceptowa-

niu developerzy przystępują do pracy. Po 

zakończeniu prac zespołu programistów 

do działania przystępują wdrożeniowcy, 

którzy na miejscu u klienta instalują i kon-

�gurują system.

Najważniejszym jednak pytaniem, 

na które musi sobie odpowiedzieć przed-

siębiorca, który chce wdrożyć system ko-

dów kreskowych, jest: Po co chcę wdro-

żyć system automatycznej identy�kacji, 

jakie problemy przy jego pomocy chcę 

rozwiązać? 

Przykładowe realizacje:

Systemy SKK zastosowała �rma 

DAKO, która dotychczas korzystała 

z systemu, który nie przewidywał re-

jestracji obrotu stojakami. Przeprowa-

dzone wdrożenie miało zapewnić taką 

rejestrację. Również �rma Glaspol sko-

rzystała z systemów oferowanych przez 

SKK. W tym przypadku zakres rozwiązań 

obejmował oznakowanie i prowadzenie 

pełnej ewidencji środków stałych, jaki-

mi są stojaki do transportu szyb, ozna-

kowanie i prowadzenie ewidencji szyb 

produkowanych dla klientów, rejestrację 

produkcji w czasie rzeczywistym, obsłu-

gę wysyłki szyb do klientów oraz system 

informacji dla klientów i użytkowników. 

Do �rm które wdrożyły systemy oferowa-

ne przez SKK dołączył również producent 

klamek okiennych i drzwiowych, �rma 

FKS. W ramach współpracy SKK dostarczył 

terminale Honeywell Dolphin 6500 wraz 

z aplikacją SKK magazyn, wykonał instala-

cje systemu oraz przeprowadził szkolenie 

pracowników.

› Przyspieszenie procesów magazynowych to 

szybsza reakcja na zamówienia klienta, zmniejszenie 

liczby magazynierów lub zwiększenie obrotów 

magazynu przy tym samym zatrudnieniu
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