
Szkolenie
DB Schenker



1. Szkolenie trwa od 18.05.2021 do 02.07.2021.
2. Pracownicy podzieleni zostaną na 3-4 osobowe zespoły, które będą zarządzać wirtualnymi Firmami 

transportowymi. 
3. Zespoły będą podejmować realistyczne decyzje biznesowe w ramach 7 rund decyzyjnych. Na każdą 

rundę decyzyjną przewidziany jest czas operacyjny od poniedziałku od godz. 8:00 do niedzieli do 
godz. 24:00. Szczegółowy harmonogram rund decyzyjnych znajduje się na stronie 
https://revas.pl/dbschenker/. Czas na podjęcie decyzji jest pomiędzy poniedziałkiem, a niedzielą. 
Nie ma znaczenia jaki to będzie dzień i jaka godzina. Symulacja jest dostępna 24/7 poprzez 
przeglądarkę internetową. W symulacji przyjęto umownie, że jedna runda to jeden miesiąc 
działalności wirtualnej firmy. 

4. Zespoły konkurują ze sobą na wirtualnych rynkach. Każdy zespół ma możliwość odpraw raz w 
tygodniu ze specjalistami z Revas. Harmonogram konsultacji on-line dostępny na stronie 
https://revas.pl/dbschenker/ .

5. Każdy z zespołów działających na jednym z wirtualnych rynków będzie miał możliwość sprawdzenia 
swoich wyników na tle pozostałych  zespołów działających na tym samym rynku. Głównym 
elementem oceniającym poczynania zespołów jest karta wyników (informuje o wyniku z ostatniej 
rundy) oraz skumulowana karta wyników (informuje o wynikach od rundy 3 do momentu, w którym 
znajduje się zespół).

6. Decyzje podejmowane w ramach jednej rundy mogą być zmieniane dowolną liczbę razy. Po 
przejściu do kolejnej rundy nie będzie już możliwości zmiany decyzji historycznych, lecz można 
będzie je korygować w ramach bieżącej działalności. Będzie się to wiązało już z poniesieniem 
pewnych konsekwencji np. jeżeli zatrudnię pracownika w rundzie 2, a w rundzie 3 będę chciał się z 
tego wycofać to będę musiał tego pracownika zwolnić, a więc ponieść koszty zatrudnienia 
w rundzie 2 oraz koszty zwolnienia w rundzie 3. 

7. Ostatnio zapisana decyzja jest brana do obliczeń przez system tj. jeżeli jeden z członków zespołów 
podejmie decyzje podając nazwę firmy AAA a drugi członek tego samego zespołu wpisze nazwę BBB 
i zapisze, wtedy system przyjmie nazwę BBB. 

8. Na zakończenie szkolenia zostaną wskazane najlepsze zespoły z każdej branży.
9. Strona logowania się do symulacji znajduje się pod adresem www.revas.pl. Po wejściu na stronę 

należy w menu wybrać LOGOWANIE.

http://www.revas.pl/


Chcesz dowiedzieć się 
więcej?
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Wojciech Pitura

Pomagam wdrażać symulacje

E-mail
wpitura@revas.pl

Telefon
(48) 502 419 206

Skontaktuj się ze mną


