Przed nami nowe wyzwania
Rok 2021 minął w Palisander pod znakiem kolejnego kroku w rozwoju. Firma skupiła się
na unowocześnianiu infrastruktury i bazy magazynowej oddziałów, rozbudowaniu wachlarza
rozwiązań wspierających budowy oraz poszerzaniu oferty o zupełnie nowe rozwiązania BHP.
W minionym roku Nowe Centrum Logistyczne Palisander w Choroszczy zostało oficjalnie otwarte. Zakończyła się również budowa Centrum Logistycznego
w Siemianowicach Śląskich, które w pierwszym kwartale 2022 roku stanie się nową siedzibą Oddziału Połu-

dnie. To kolejny krok, który wykonał Palisander w kierunku standaryzacji wszystkich oddziałów w ramach
Logistyki 4.0 – nowatorskiej koncepcji w pełni transparentnej współpracy z budową. Swoją siedzibę zmienił
też Oddział Zachód, dzięki czemu udało się znacząco
zwiększyć przestrzeń biurową oraz magazynową.
System zarządzania jakością QLOS został rozwinięty
o pakiet nowych usług pod
szyldem Logistyka 4.0, ustanawiający nowe standardy pracy z szalunkami. Złożyło się na to uruchomienie
Platformy Internetowej EVO,
która zbiera w jednym miejscu wszystkie najważniejsze
informacje o budowie i pozwala w prosty sposób zachować kontrolę nad wynajętym
sprzętem. Wgląd w pełną dokumentację dotyczącą obrotu towarem oraz w zestawienia liczby poszczególnych
elementów, które znajdują
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się obecnie na budowie,
pozwala precyzyjnie zaplanować potrzebny potencjał i jest ogromnym
ułatwieniem przy zwrotach towaru.
Uzupełnieniem funkcjonalności platformy EVO
jest usługa E-MAGAZYN
– czyli możliwość obserwacji całego procesu logistycznego, dotyczącego
wynajętego towaru. Klient
dysponuje dokumentacją wizualną od momentu załadunku aż po zwrot i odbiory ilościowo-jakościowe,
które dzięki zastosowaniu obrazkowej klasyfikacji są
jasne i zrozumiałe.
W znaczący sposób została również rozbudowana oferta rozwiązań BHP, zgodnie z najnowszymi wytycznymi
Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Dostępne do tej pory systemy zostały wzbogacone między
innymi o zintegrowane platformy Alfa oraz nowe podesty betoniarskie, które oprócz zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa pozwalają na dużą
oszczędność czasu przy montażu i demontażu.
Nowy rok to kolejne wyzwania, którym czoła stawiać
będą nowe władze spółki, z Prezes Agnieszką Rudnicką
na czele. Nadchodzący rok będzie dużym sprawdzianem dla branży budowlanej, ale wyzwania zawsze mobilizują do intensywnej pracy i warunkują ciągły rozwój. Celem spółki na pierwszy kwartał jest wdrożenie
technologii BIM, co znacząco podniesie jakość pracy
z szalunkami.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

SZALUNK I

19

