
Korporacyjny 
dysk w chmurze

Case study  
Van der Vlist

Start



Transport i logistyka 
potrzebują aktualnych 
informacji

Dostęp do aktualnych informacji i szybkość ich przetwarzania 
to podstawowy warunek odpowiedniej organizacji transportu 
i pełnej kontroli nad wszystkimi etapami zlecenia.

Współczesne firmy transportowe to rozbudowane, wielopoziomowe 
organizacje. Sprawne i elastyczne działanie, zgodne z oczekiwaniami 
rynku, wymaga nie tylko własnej floty specjalistycznych pojazdów, 
ale również własnych biur, magazynów, warsztatów, a często również 
terenów portowych.

Wypracowana latami znajomość procesów logistycznych pozwala na 
podejście handlowe z wysokim poziomem świadczonych usług.

Wprowadzenie



Wyzwania i cele

We współczesnym świecie liczy się przede wszystkim dostęp do informacji 
i szybkość ich przetwarzania – to podstawowa zasada działania większości 
biznesów. Opóźnienia w tej sferze bezpośrednio wpływają na efektywność 
firmy i jej konkurencyjność na rynku.

Z problemem sprawnego przetwarzania danych zetknęła się również firma 
Van der Vlist. Opóźnienia w przekazywaniu listów przewozowych, sięgające 
nawet dwóch tygodni i brak bieżącej informacji o tym, co się dzieje w trasie 
(dokumentacja fotograficzna zdarzeń) mogły doprowadzić do zachwiania 
płynności finansowej.

Przywrócenie sprawności działania wymagało wprowadzenia nowoczesnego 
rozwiązania w zakresie komunikacji i transmisji danych – skutecznej recepty 
na przyspieszenie przepływu dokumentacji przewozowej pozwalającej na 
swobodny przejazd transportu na terenach UE.

Firma Van der Vlist, założona w 1930 roku specjalizuje się zwłaszcza w takich dziedzinach 
jak transport ponadgabarytowy i ciężki. Korzystając z doświadczeń z różnymi metodami 
transportu i gwarantując kontrolę nad wszystkimi etapami zlecenia, zapewnia odpowiednią 
organizację transportu nienormatywnego.
Z ponad 85 letnim doświadczeniem w dziedzinach takich jak transport maszyn, transport 
ponadnormatywny, transport specjalistyczny, Van der Vlist stał się synonimem jakości, 
niezawodności, efektywności i innowacji.

Wyzwania i cele



Rozwiązanie
Panaceum okazało się rozwiązanie zaproponowane przez Orange oraz Integrated Solutions 
– „Korporacyjny dysk w chmurze” – oparte na systemie wymiany plików Micro Focus FILR, 
wdrożonym na serwerach wirtualnych chmury obliczeniowej Integrated Computing.

Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach Orange. 
Nad bezpieczeństwem czuwa przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni 
w roku zespół najwyższej klasy specjalistów IT. Ponadto IaaS jest zgodny 
z normą ISO/IEC 27018:2014, co zapewnia najwyższy standard przetwarzania 
danych osobowych w chmurze.

Dostęp do zasobów korporacyjnych, zabezpieczony szyfrowanym połączeniem, odbywa 
się (dla użytkowników administracji) za pomocą przeglądarki internetowej na stacjach 
roboczych, pracownicy mobilni – kierowcy – zostali natomiast wyposażeni w tablety 
z zainstalowaną aplikacją dostępową. Zarządzanie i kontrola nad urządzeniami mobilnymi 
są możliwe za pomocą dostarczonego systemu klasy Mobile Device Management – Famoc 
Cloud. System pozwala m.in. na szybką inwentaryzację sprzętu, kontrolę zużycia danych 
transmisyjnych, lokalizację poszczególnych urządzeń oraz wykasowanie danych wrażliwych 
w przypadku kradzieży czy zagubienia urządzenia.

Rozwiązanie



Efekty i korzyści
Podstawową korzyścią wynikającą z wdrożenia jest radykalne skrócenie czasu przepływu dokumentacji, co w sposób istotny poprawia wydajność 
i efektywność działania firmy. Usprawniona komunikacja pomiędzy pracownikami przekłada się bezpośrednio na ograniczenie kosztów i poprawę 
przepływów finansowych. Skrócenie czasu oczekiwania na fakturę usprawnia przepływy pieniężne i znacznie podnosi poziom zadowolenia Klientów.
W przypadku nieprzewidzianych problemów na trasie kierowca dostaje potrzebne dokumenty transportowe tak szybko, jak tylko jest to możliwe i może je 
przechowywać oraz okazywać na posiadanym tablecie, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

Korporacyjny dysk w chmurze to przeznaczone dla przedsiębiorstw rozwiązanie, umożliwiające dostęp do plików oraz ich współdzielenie. FILR zapewnia 
dostęp do wszystkich plików z jednej wygodnej lokalizacji. Ułatwia współdzielenie plików poza granice organizacyjne oraz pracę nad nimi, pozwala bez 
trudu odnaleźć szukane pliki przy użyciu inteligentnych funkcji wyszukiwania, a dzięki silnym i zintegrowanym mechanizmom kontroli dostępu pliki są 
zawsze bezpieczne.

Odwiedź stronę: www.microfocus.com/products/filr, aby uzyskać więcej informacji. Dostęp do zaawansowanych usług cyberbezpieczeństwa 
świadczonych przez Grupę Orange.

   Uzyskiwanie dostępu do korporacyjnych serwerów plików.
   Współdzielenie plików z użytkownikami zarówno wewnątrz organizacji, jak 
i poza nią. Wyszukiwanie plików, zawartości plików i komentarzy — globalnie 
lub w określonym folderze.

   Komentowanie współdzielonych plików oraz prowadzenie dyskusji na ich 
temat. Wyświetlanie elementów współdzielonych przez siebie i przez innych 
użytkowników w jednej wygodnej lokalizacji.

   Pobieranie plików na urządzenia przenośne, aby były dostępne w trybie offline.
Przeglądanie ostatnich zmian i najnowszych dodatków — za pośrednictwem 
powiadomień lub w interfejsie „Co nowego”.

Dane pozostają na bezpiecznych serwerach 
plików zlokalizowanych w najwyższej klasy 
Data Center Orange w Polsce.

Możliwe jest ustawianie przydziałów danych 
dla użytkowników, grup lub całej witryny.

Tworzenie zaawansowanych polityk 
bezpieczeństwa.

Aplikacja mobilna FILR umożliwia użytkownikom 
wykonywanie następujących czynności:

Umożliwiając użytkownikom współdzielenie dokumentów 
i równoczesną pracę nad nimi w kontrolowanym, 
bezpiecznym środowisku, administratorzy systemów 
korzystają z następujących zabezpieczeń:

Dostęp do zaawansowanych usług 
cyberbezpieczeństwa świadczonych przez 
Grupę Orange.

Efekty i korzyści



Plany na przyszłość (okiem klienta)
Rozwiązanie od Orange i Integrated Solutions pojawiło się we właściwym 
momencie, kiedy opóźnienia w dostarczaniu dokumentacji przewozowej 
osiągnęły punkt krytyczny i w sposób zauważalny zaczęły wpływać 
na kondycję firmy. Udostępnianie kierowcom dokumentów w chmurze, 
w tym przede wszystkim – zezwolenia na transport ponadgabarytowy 
stanowią zabezpieczenie na wypadek kontroli, zaś możliwość wykonania 
przez kierowcę zdjęcia ładunku, lub uszkodzenia daje natychmiastowy 
dostęp do dokumentacji wszystkim pracownikom biura. Co niezwykle 
istotne wykonywanie zdjęć listów przewozowych umożliwia nam 
wystawienie faktury i przesłanie jej klientowi w dniu rozładunku. Dzięki 
temu wdrożeniu wyeliminowaliśmy opóźnienia, co w efekcie pozytywnie 
wpłynęło na wynik finansowy.
Pozytywne efekty wdrożenia skłaniają nas do rozszerzenie rozwiązania 
na kolejne spółki z grupy z kapitałowej Van der Vlist Sp. z o.o.

Karol Zieliński 
General Manager at Van der Vlist Polen Sp. z o.o.

Plany na przyszłość
(okiem klienta)
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