
BOOSTRACK ZDOBYWA ZŁOTO NA DIGITAL X

Prawie żaden inny temat nie cieszy się obecnie tak dużym zainteresowaniem jak di-
gitalizacja w małych i średnich przedsiębiorstwach. To dlatego, że dzięki Digital X, 
największej w Europie międzybranżowej inicjatywie digitalizacji, małe i średnie firmy 
mogą odważyć się na cyfrową transformację. Inicjatorzy konkursu „Digital Champion 
Award“ są świadomi tej odwagi. Dlatego WirtschaftsWoche, największy magazyn go-
spodarczy w Niemczech, oraz Deutsche Telekom, jako wiodący specjalista w dziedzinie 
usług na rynku telekomunikacyjnym i informatycznym, przyznają tę wspólną nagrodę 
firmom, które są cyfrowymi liderami w swojej dziedzinie. BOOSTRACK GmbH został nag-
rodzony złotem w kategorii „Digital Customer Experience“. 

Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa)“Niemieckie MŚP są chwalone na całym 
świecie za ich siłę innowacyjną,“ powiedział Hagen Rickmann, Managing Director Business Customers Tele-
kom Germany. „Zawsze odważnie przyjmowały wyzwania i elastycznie reagowały na każdą nową sytuację“.
Właśnie takie wyzwanie podjęła spółka-córka firmy Lingemann GmbH, BOOSTRACK GmbH (dawniej 
EFI Ordersystems GmbH), która pokazuje swoim klientom drogę do cyfrowego zarządzania materiałami i 
intralogistykę. 

Założona w 2018 roku firma stale ewoluuje i rozszerza swoją ofertę produktów o innowacyjne połączenia 
z urządzeń IoT oraz magazynów i logistyki. Od automatu wydawczego BOOST.Tower, poprzez BOOST.
Warehouse, aż po BOOST.App, klienci przemysłowi mogą niewielkim nakładem pracy wyposażyć swoje 
przedsiębiorstwa w narzędzia Przemysłu 4.0, które pozwolą im działać bardziej efektywnie. Czujniki rejestrują 
stany magazynowe i zużycie, a zmiana zamówienia jest tak prosta jak naciśnięcie przycisku lub też całkowicie 
automatyczna. System BOOSTRACK jest elastycznie skalowalnym rozwiązaniem, które może być podłączone 
do wszystkich powszechnych i optymalnie istniejących interfejsów danych dla systemów planowania zasobów 
przedsiębiorstwa i baz danych.

„Jesteśmy zaszczyceni, że otrzymaliśmy tę nagrodę“, powiedzieli Christian Gerken, Alexander Pawel i Stefan 
Milcher, dyrektorzy zarządzający BOOSTRACK GmbH. „Założyliśmy firmę, aby nie tylko dostarczać naszym 
klientom optymalne rozwiązania w zakresie zaopatrzenia i logistyki, ale także przygotować ich do cyfrowej 
transformacji. My również pokonujemy ostatnią milę, więc podjęcie tego kroku było dla nas naturalne. Digitali-
zacja i automatyzacja procesów produkcji i zaopatrzenia daje ogromne możliwości zwiększenia efektywności. 
Zwłaszcza na rynkach, na których sam dobry produkt już nie wystarcza, dalekowzroczne firmy mogą w ten 
sposób znacznie zwiększyć swoją przewagę.“

Wyróżnienie Digital Champions Award w kategorii „Digital Customer Experience“.

Digital Champions Award 2020



Od ponad 20 lat Christian Gerken, Alexander Pawel i Stefan Milcher wraz ze swoim zespołem pracują w 
szczególności nad indywidualnymi i zoptymalizowanymi pod kątem procesów koncepcjami zaopatrzenia i 
rozwiązaniami programowymi, mając na celu: „Tylko wtedy, gdy rutynowa praca w zakresie zakupów, zaopa-
trzenia, produkcji i gospodarki materiałowej jest postrzegana jako całość, pojawia się swoboda dla nowych 
rzeczy. Tym bardziej cieszymy się, że udało nam się nie tylko zainspirować naszych klientów, ale także 
przekonać jury Digital Champions Awards naszymi cyfrowymi rozwiązaniami.“

O sukcesie uczestniczących w konkursie firm decydują między innymi Magdalena Rogl, szefowa działu Digital 
Channels w Microsoft Niemcy, Beat Balzli, redaktor naczelny WirtschaftsWoche, Sabine Scheunert, wicepre-
zes ds. marketingu i sprzedaży Digital & IT w Mercedes-Benz oraz dr Wladimir Klitschko, przedsiębiorca i 
najdłużej panujący bokser wagi ciężkiej wszechczasów. 

Nagroda ta ma na celu pokazanie opinii publicznej, że pionierzy cyfrowi już teraz definiują, co jest ważne w 
dobie cyfryzacji. 

Nagroda ta przyznawana jest co roku w sześciu regionach Niemiec.

„Aby MŚP mogły w przyszłości odnieść sukces gospodarczy, muszą odważnie stawić czoła cyfryzacji. Kon-
kurs Digital Champions Awards w imponujący sposób pokazuje, jak pionierzy cyfrowi z zyskiem integrują 
technologie i rozwiązania w swoich firmach.“

Peter Altmaier
Federalny minister gospodarki i patron nagrody Digital Champions

LINGEMANN GmbH 
Od 75 lat firma Lingemann GmbH specjalizu-
je się we wspieraniu klientów przemysłowych z 
róęnych branę poprzez indywidualne i dopasowane 
do potrzeb rozwięzania koncepcyjne w zakre-
sie zarzędzania częęciami typu C. Jako dostawca 
systemowy Lingemann optymalizuje procesy, 
gwarantuje bezpieczeęstwo dostaw i oszczędza 
koszty procesu. Lingemann GmbH jest Paęstwa 
partnerem we wszystkich aspektach zaopatrzenia, 
magazynowania, logistyki i dostaw, zarzędzania 
dostawami, jak równieę w zakresie specyficznych 
rozwięzaę, takich jak zamówienia specjalne i wyma-
gania jednorazowe. Dzięki zintegrowanemu BOOS-
TRACK GmbH, klienci otrzymuję optymalny inter-
fejs do wejęcia w cyfrowe zarzędzanie materiałami. 

Lingemann GmbH
Prasa 
Telefon 0048 757510 223                          
Mail      service@lingemann.pl

Można nas odwiedzić w Internecie pod adresem:  
www.lingemann.pl

Więcej informacji na temat 
Nagroda Digital Champions: 
https://www.digital-x.eu/de/award/2020
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