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Nowoczesne technologie są obecnie ważnym elementem wspierającym rozwój przedsiębiorstw. 

Firmy są zainteresowane wprowadzaniem rozwiązao zwiększających efektywnośd działao i 

poprawiających jakośd świadczonych usług. Praktyczne zastosowanie technologii stwarza nowe 

możliwości w osiąganiu przewagi konkurencyjnej, a w konsekwencji prowadzi do podniesienia 

zyskowności firm. Podjęte badania znajdują uzasadnienie szczególnie w dobie rozwoju i zmian 

zachodzących w procesach logistycznych. W publikacji zidentyfikowano problem związany z 

koniecznością odpowiedniego doboru urządzeo i aplikacji związanych z logistyką oraz możliwości jego 

rozwiązania. Rosnące wymagania klientów, silna konkurencja, poszukiwanie nowych rynków zbytu 

dla produktów i usług to tylko niektóre z ważnych wyzwao dla podmiotów gospodarczych. 

Nowoczesne technologie są szczególnie ważnym narzędziem wspierającym funkcjonowanie 

przedsiębiorstw, w których podejmuje się wiele złożonych operacji. Prowadzenie gospodarki 

magazynowej i związane z tym przechowywanie dóbr wymaga realizacji szeregu procesów 

wspieranych przez technologie. Wprowadzają one automatyzację w funkcjonowaniu 

przedsiębiorstwa i w konsekwencji stopniowo zastępują zadania wykonywane w sposób manualny. 

Nowoczesne technologie i możliwy do osiągnięcia wzrost konkurencyjności wynikający z ich 

zastosowania stanowią więc istotny obszar zainteresowao zarówno firm, jak i współczesnych 

badaczy. Monografia jest odpowiedzią na bieżące potrzeby rynkowe, a jej głównym celem jest 

identyfikacja mechanizmów oddziaływania nowoczesnych technologii wykorzystywanych w 

przedsiębiorstwach prowadzących gospodarkę magazynową dla zwiększenia ich konkurencyjności. 
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