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LOGISTYKA 4.0 – nowa jakość współpracy

INTERNETOWA REVOLUCJA

W odpowiedzi na zmieniające się standardy pracy i coraz in-
tensywniejszą digitalizację Palisander stworzył platformę in-
ternetową EVO, która ułatwia pracę kierownictwu budów. 
Platforma EVO to odpowiedź na rosnącą potrzebę zdalne-
go dostępu do informa-
cji o budowie. Dzięki EVO 
wszystkie dane potrzeb-
ne do kierowania budo-
wą znajdziesz wszędzie 
tam, gdzie będziesz tego 
potrzebował.
Dzięki platformie interne-
towej EVO:

zobaczysz online •  skon-
densowane dane z bu-
dowy;

otrzymasz •  zdalny do-
stęp do wszystkich do-
kumentów dotyczących 
sprzętu, który znajduje się 
obecnie na budowie;

uzyskasz dostęp do ze-• 
stawienia kosztów, które 
pomoże zachować kon-
trolę nad budżetem, na-
wet pracując zdalnie;

dzięki nagraniom ze specjalnego systemu rejestratorów • 
– w każdej chwili będziesz mógł skontrolować załadunek, 
rozładunek oraz odbiór ilościowo-jakościowy sprzętu, któ-
ry został dostarczony na budowę.

E-MAGAZYN – BĄDŹ ONLINE 
W NASZYM MAGAZYNIE

Dostrzegając na zmieniające się potrzeby rynku Palisander 
wprowadził innowacyjne w branży szalunkowej rozwiąza-
nie – E-MAGAZYN. Nasza nowa usługa to możliwość wir-
tualnego uczestniczenia w całym procesie logistycznym, 
który rejestrowany jest przez umieszczone na specjalnej 
bramownicy kamery, dokumentujące szczegółowo wszyst-
kie czynności naszych pracowników przy obsłudze towa-
ru. Wysoka jakość dokumentacji pozwoli zweryfikować to-
war wydany na budowę, a dzięki możliwości wykonywania 
dużych przybliżeń będzie możliwe policzenie poszczegól-
nych elementów.

Dzięki usłudze E-MAGAZYN klient będzie mógł zobaczyć 
online załadunek, rozładunek oraz odbiory ilościowo-ja-
kościowe, odbywające się w naszym magazynie, a trans-
parentność naszych działań zagwarantuje wysoką jakość 
współpracy.

Palisander zawsze stawiał sobie za cel wysoką jakość usług i satysfakcję klienta ze współpracy. 
w tym celu, w 2011 roku w firmie wdrożony został unikalny system zarządzania jakością 
w najmie szalunków – QloS, który wyznaczył nowe standardy w dziedzinie logistyki, obsługi 
i Szalunków. na przestrzeni lat, QloS jest stale rozwijany o kolejne usługi wspierające budowy 
w pracy z szalunkami.
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