
Grupul RTC a investit peste 
3 milioane de euro într-un depozit
de papetărie

Depozitul funcţionează cu suportul “Cogito3”, o soluţie de 
n'arehouse management system dezvoltată de Sistec.

Grupul RTC a anunţat, ieri, din ţara noastră, realizat cu o inve- 
dcschidcrea celui mai mo- stiţie de peste 3 milioane de curo. 
dern depozit de papetărie Situat în comuna Chitila din apro

pierea Capitalei, depozitul arc o 
suprafaţă totală de 10.000 de metri 
pătraţi şi a fost utilat cu un sistem 
de conveioare -  benzi transporta
toare de marfă -, rafturi de depozi
tare cu o capacitate de 25.000 de 
locaţii de depozitare şi sisteme de 
sortare şi consolidare a coletelor.

Noul depozit Be Profficc este rea
lizat în conformitate cu standardele 
europene, activitatea desfăşurată în 
cadrul depozitului aplicând cerinţe
le sistemelor de management, certi
ficate în conformitate cu ISO 9001 
(calitate). ISO 14001 (mediu) si 
OHSAS 18001 (sănătate şi securita
te operaţională).

Octavian Radu, directorul gene
ral al companiei, a declarat că "o 
investiţie care duce la creşterea efi
cienţei, în care am nevoie de o sută 
de oameni în loc de 300, trebuie fă
cută, indiferent de starea în care se 
află piaţa”, a menţionat domnia sa. 
Acesta a mai spus că din cele 3 mi
lioane de euro investite, jumătate 
de milion a fost destinată exclusiv 
softului utilizat. Depozitul funcţio
nează cu suportul “Cogito3”, o so
luţie de warehousc management 
system dezvoltată de Sistec -  divi
zia de software a Grupului RTC -, 
partea de automatizare fiind asigu

rată de o soluţie externă.
Reprezentanţii companiei susţin 

că depozitul a fost construit după 
un model german pentru divizia de 
distribuţie birotică şi papetărie a 
grupului -  Proffice, conceptul folo
sit asigurând reducerea cu 60% a 
timpului de procesare pentru co
menzile de produse officc şi creşte
rea cu 200% a eficienţei personalu
lui. De asemenea, noul depozit re
duce cu 30% suprafaţa ocupată de 
marfă, prin depozitarea pe vertica
lă, precum şi automatizarea tuturor 
proceselor. Potrivit reprezentanţi
lor RTC, efectele automatizării de
pozitului sunt m ultiple -  de la 
creşterea acurateţei livrărilor, faci
litatea recepţiei la client, gestiona
rea electronică a facturilor, până la 
creşterea eficienţei lanţului de 
aprovizionare. Concret, reprezen
tanţii companiei au explicat că, de 
la lansarea unei comenzi în sistem 
până la livrarea acesteia către tran
sportator trec între 15 şi 60 de mi
nute. Livrarea comenzilor se face, 
de obicei, a doua zi după lansare în 
Bucureşti, dar printr-un serviciu spe
cial pe care cei de la RTC vor să-l in
troducă în viitorul apropiat, livrarea 
s-ar putea realiza chiar în aceeaşi zi 
în care s-a făcut comanda.

V â n z ă r i  cu  4 0 %  m ai m ici 
p e n tru  d iv iz ia  de  p a p e tă r ie

Divizia de papetărie a companiei 
RTC a înregistrat o scădere a vânză
rilor cu aproximativ 40% în a doua 
jumătate a anului trecut, comparativ 
cir aceeaşi perioadă a anului 2007. 
“Din luna august a anului trecut şi 
până în luna decembrie am văzut o 
scădere continuă a vânzărilor de 
produse de papetărie”. a declarat 
Octavian Radu. citat de Newsln. Di
rectorul RTC a mai precizat că "în 
momentul de faţă avem 10 magazi
ne cu probleme în acest domeniu", 
în cadrul diviziei de retail de carte, 
jocuri video, muzică, film, IT şi pa
petărie "Divcrta” s-a înregistrat, 
în ultima jumătate a anului 2008, o 
scădere a vânzărilor cu circa 20% 
faţă de anul precedent.

Cu toate acestea, reprezentanţii 
companiei continuă cu planurile de 
investiţii. în prezent, se află în deru
lare două proecte importante -  ex
tinderea sistemului de sortare şi 
consolidare, respectiv, implementa
rea unor sisteme moderne de tip 
"pick by voice" /  “pick by light", de 
pregătire a comenzilor.
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