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Profil Firmy
RPC Bebo Polska to producent opakowań z tworzyw sztucznych. Należy do międzynarodowej Grupy RPC, 
liczącej w sumie 57 zakładów produkcyjnych w 18 krajach i   zatrudniającej łącznie ponad 7.200 pra-
cowników. W Polsce spółka posiada 2 zakłady produkcyjne, zlokalizowane w Poznaniu oraz Kruszwicy.  
W obu zakładach produkowane są opakowania o wielu różnorodnych kształtach oraz pojemnościach 
dla branży spożywczej. W ofercie produktowej firmy dostępne są m.in. opakowania dla margaryn, sała-
tek, pasztetów, serków, opakowania MAP, opakowania do słodyczy i lodów oraz opakowania barierowe. 
Ponadto RPC Bebo Polska, oferuje szereg opcji pozwalających urozmaicić wygląd gotowego produktu, 
takich jak nadruk, przedruk oraz etykietowanie.

Charakterystyka branży/wyzwania
RPC Bebo Polska specjalizuje się we wszystkich najważniejszych metodach przetwórstwa tworzyw sztucz-
nych – w termoformowaniu, wtrysku i rozdmuchu. Oznacza to nie tylko dbałość o pierwszorzędną ja-
kość wytwarzanych produktów, ale również wysoką elastyczność produkcji, pozwalającą na dopasowanie 
oferty do nieustannie rosnących oczekiwań klientów. Poprzez regularną modernizację parku maszyno-
wego oraz wprowadzanie nowych rozwiązań informatycznych spółka dba o to, aby obsługa wszystkich 
swoich kontrahentów były na jak najwyższym poziomie. Dynamiczny rozwój firmy i stały przyrost ilości 
oferowanego asortymentu, spowodował potrzebę zmian w obszarze logistyki i gospodarki magazynowej.

Wybrane rozwiązanie
Jednym z podstawowych argumentów, który zadecydował o wyborze Qguar WMS Pro, był fakt,  
iż jest to system elastyczny, który można dostosować do indywidualnych wymagań i oczekiwań klienta.  
Ważnym elementem było również to, że Quantum jako producent systemu, gwarantuje kompleksowe 
usługi wdrożeniowe, które obejmują: projektowanie, instalację, szkolenia, wdrożenie, asystę po urucho-
mieniu systemu, jak również serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych produktów. 

Qguar WMS Pro został zintegrowany z nadrzędnym systemem ABAS – ERP.
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Korzyści 
Wdrożenie Qguar WMS Pro miało miejsce w nowoczesnym, nowo wybudowanym magazynie o dużej 
ilości składowanego asortymentu oraz wzmożonej ilości operacji magazynowych. Qguar WMS Pro umoż-
liwił firmie sprawną organizację pracy w magazynie, dzięki planowaniu oraz weryfikacji przyjęć i wydań. 
Poprzez odpowiednio skonfigurowaną przestrzeń magazynu, integrację Qguar WMS Pro z systemem re-
gałów przesuwnych, wszelkie operacje wykonywane są przy jak najmniejszej ilości kroków.

Qguar WMS Pro umożliwił RPC Bebo Polska korzystanie z terminali radiowych, dzięki czemu użytkownicy 
mają zapewniony dostęp do systemu w czasie rzeczywistym. Zastosowane rozwiązanie pozwoliło w dużej 
mierze na rezygnację z prowadzenia dokumentacji papierowej, przyspieszenie kompletacji oraz wyelimi-
nowanie pomyłek podczas wykonywania operacji magazynowych.  System sprawnie zarządza i kontrolu-
je aktywność personelu, przez co nastąpił wzrost efektywności pracy całego magazynu. Ponadto Qguar 
WMS Pro posiada zestaw gotowych, konfigurowalnych raportów, które umożliwiają firmie generowanie 
informacji na temat bieżącej pracy magazynu, stanów artykułów czy efektywności realizacji poszczegól-
nych procesów.

Wdrożony Qguar WMS Pro przyczynił się do wzrostu produktywności magazynu RPC Bebo Polska do 
optymalizacji czasu wykonywanych zadań oraz lepszego wykorzystania zasobów infrastrukturalnych  
i ludzkich. System pozwolił na zwiększenie  niezawodności realizacji zamówień, a co za tym idzie  na pod-
niesienie poziomu świadczonych usług dla swoich klientów. 


