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Aproape orice alt subiect atrage în prezent la fel de multă atenție ca și digitalizarea în companiile mijlocii. 
Inițiatorii „Digital Champion Awards” sunt conștienți de acest lucru. Acesta este motivul pentru care Wirt-
schaftsWoche, cea mai mare revistă de afaceri din Germania, și Deutsche Telekom, principalul specialist în 
servicii de pe piața telecomunicațiilor și IT, acordă acest premiu comun companiilor care sunt lideri digitali în 
domeniul lor. BOOSTRACK GmbH a primit premiul de aur la categoria „Experiență digitală a clienților”.
„Companiile mijlocii germane sunt lăudate în întreaga lume pentru puterea lor inovatoare”, spune Hagen 
Rickmann, director general Business Clienți Telekom Deutschland. „A acceptat întotdeauna cu îndrăzneală 
provocările și reacționează flexibil la fiecare situație nouă”.

Tocmai această provocare s-a confruntat cu filiala Lingemann GmbH, BOOSTRACK GmbH (fostă EFI Order-
systems GmbH) și le arată clienților calea către managementul materialelor digitale și intralogistica.

Înființată în 2018, compania își dezvoltă și extinde în mod constant gama de produse cu conexiuni inovatoare 
din dispozitivele IoT, depozit și logistică. De la distribuitorul BOOST.Tower la BOOST.Warehouse și BOOST.
App, clienții industriali își pot echipa compania pentru industria 4.0 cu puțin efort și, astfel, pot lucra mai 
eficient. Senzorii înregistrează stocul și consumul, reordonarea este ușoară prin simpla apăsare a unui buton 
sau complet automat. Sistemul BOOSTRACK este o soluție scalabilă flexibil, care poate fi conectată la toate 
comunele, ideal cu interfețele de date existente pentru gestionarea mărfurilor și sistemele de baze de date.

„Ne simțim onorați să primim acest premiu“, au declarat Christian Gerken, Alexander Pawel și Stefan Milcher, 
administratori ai BOOSTRACK GmbH. „Am fondat compania nu numai pentru a oferi clienților noștri cele mai 
bune soluții posibile în domeniul achizițiilor și logisticii, ci și pentru a le pregăti pentru schimbarea digitală. 
Luăm și ultima milă, așa că a fost firesc să facem acest pas. Digitalizarea și automatizarea proceselor de 
producție și achiziție oferă o mare oportunitate de creștere a eficienței. În acest fel, companiile cu perspectivă 
largă își pot extinde semnificativ avantajul, în special pe piețele în care un singur produs bun nu mai este 
suficient. „

De mai bine de 20 de ani, Christian Gerken, Alexander Pawel și Stefan Milcher lucrează cu echipa lor, în spe-
cial la concepte de achiziții individuale și optimizate pentru procese și soluții software, cu scopul: „Doar dacă 
se lucrează de rutină în achiziții, achiziții, producție iar managementul materialului este privit ca un întreg, 
există libertate pentru lucruri noi. Suntem cu atât mai mulțumiți că nu numai că ne inspirăm clienții, ci că am 
reușit să convingem și juriul Premiului Digital Champions cu soluțiile noastre digitale. „

Premiul Digital Champions Award onorează la categoria „Experiență digitală a clienților”
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Magdalena Rogl, șefă de canale digitale la Microsoft Germania, Beat Balzli, redactor-șef WirtschaftsWoche, 
Sabine Scheunert, vicepreședinte Marketing digital și IT / Vânzări la Mercedes-Benz și Dr. Vladimir Klitschko, 
antreprenor și cel mai îndelungat boxer în greutate din toate timpurile.

Acest premiu este destinat să arate publicului larg că pionierii digitale definesc deja ceea ce este important în 
era digitalizării. Acest premiu are loc în fiecare an în șase regiuni din Germania.

„Pentru ca companiile mijlocii să rămână cu succes economic în viitor, trebuie să se confrunte cu curaj cu 
digitalizarea. Premiile Digital Champions arată în mod impresionant modul în care pionierii digitali au integrat 
profitabil tehnologii și soluții în compania lor. „

Peter Altmaier
Ministrul federal al economiei și patronul premiilor Digital Champions

LINGEMANN GmbH 
În ultimii 75 de ani, Lingemann GmbH s-a specia-
lizat în sprijinirea clienților industriali cu bunuri de 
larg consum prin soluții conceptuale individuale ți 
personalizate în managementul pieselor C. În cali-
tate de furnizor de sistem, Lingemann optimizeazț 
procesele, garanteazț securitatea aprovizionțrii 
ți economisețte costurile procesului. Lingemann 
GmbH este partenerul dvs. pentru tot ceea ce 
privețte achizițiile, depozitarea, logistica ți livra-
rea, gestionarea aprovizionțrii ți soluțiile specifice, 
cum ar fi achizițiile speciale ți cerințele unice. Cu 
BOOSTRACK GmbH integratț, clienții primesc, 
de asemenea, interfața optimț pentru intrarea în 
managementul materialelor digitale.
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