
 
Komunikat prasowy Billon Digital Services 
 
Billon i Rhenus wprowadzą blockchain do procesów logistycznych 
 
(Warszawa/Londyn, 27 kwietnia 2021 r.) Billon Digital Services, spółka z grupy kapitałowej 
Billon, podpisała umowę o współpracy z Rhenus Data Office Polska S.A., częścią 
międzynarodowej Grupy Rhenus Logistic. 
 
Firmy planują połączyć swoją wiedzę, doświadczenie i potencjał, aby wzbogacić logistyczne 
rozwiązania Grupy Rhenus o funkcjonalności zaufanego zarządzania dokumentami 
(Trusted Document Management) oferowane przez system blockchain Billona. Na mocy 
umowy Rhenus oraz Billon będą prowadzić prace nad zastosowaniem systemu blockchain 
stworzonego przez Billon w istniejących rozwiązaniach Grupy Rhenus. Obie spółki 
zorganizują też wspólne webinary i kampanie online odpowiadające na zainteresowanie 
klientów Grupy Rhenus tą technologią. Billon i Rhenus będą ponadto współpracować  
w zakresie pozyskiwania nowych klientów dla rozwiązań opartych o blockchain. 
 
- Rhenus dołącza do rosnącego grona partnerów Billona, wykorzystujących nasz system 
blockchain w poszukiwaniu rozwiązań przynoszących wymierne korzyści biznesowe  - 
mówi Andrzej Horoszczak, prezes zarządu Billon Digital Services. - Blockchain jako 
technologiczna podstawa rozwiązań zarządzania dokumentami i danymi gwarantuje 
zaufanie w procesach biznesowych w stopniu, jakiego wcześniejsze technologie nie są  
w stanie osiągnąć. Nasz system umożliwia przejście z prowadzenia papierowej 
dokumentacji na w pełni cyfrowy wewnętrzny i zewnętrzny obieg dokumentów oraz 
cyfrowy proces zawierania umów, redukując wydatki i usprawniając działanie organizacji. 
Wykorzystanie systemu blockchain Billona w procesach logistycznych grupy Rhenus, oraz 
jako części składowej bogatych usług Rhenus w obszarze zarządzania dokumentami  
i informacją, pozwoli zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa, pełną integralność 
przechowywanych danych, oraz prawnie wiążący charakter wymienianych dokumentów.  
 
- Zmieniamy dotychczasowy sposób pracy klientów w kierunku lepszego wykorzystania 
przez człowieka potencjału tak zwanych inteligentnych technologii informatycznych - 
mówi Jacek Dudkiewicz, prezes zarządu Rhenus Data Office Polska. - Rozwiązania oparte 
na blockchain autorstwa Billon tylko wzmocnią nasze działania w obszarze cyfrowej 
transformacji procesów. Ich wirtualizacja, a przez to łatwiejsza interpretacja zdarzeń oraz 
zapewnienie zdecydowanie wyższego poziomu zaufania i bezpieczeństwa, pomaga 
istotnie zredukować manualne czynności przy procesach biznesowych. Stają się one 
bardziej transparentne, nawet gdy w procesie uczestniczy wiele podmiotów. Wszystko to 
aby uzyskać wspólną korzyść i szybszy rozwój biznesu. 
 
O technologii Billon Digital Services 
 
Billon Digital Services rozwija system zaufanego zarządzania dokumentami (Trusted 
Document Management - TDM), umożliwiający kompleksową, w pełni cyfrową i zgodną  
z regulacjami wymianę informacji biznesowej w oparciu o niezmienność i bezpieczeństwo 
danych zapisanych z użyciem autorskiej technologii blockchain. W odróżnieniu od innych 
blockchainów protokół opracowany przez Billon nie przechowuje w rozproszonej formie 
jedynie kryptograficznych odwołań do dokumentów (skrótów hashowych), a kompletne 
dokumenty. W trakcie publikacji ich treść podlega dekompozycji i rozproszeniu po węzłach 
blockchaina, co praktycznie uniemożliwia jej niepowołane usunięcie bądź modyfikację. 
System Billona jako szyfrowana i rozproszona baza danych idealnie nadaje się więc do 
przechowywania i udostępniania wszelkich wartościowych dokumentów, takich jak 



 
umowy, certyfikaty, czy dyplomy, gwarantując ich autentyczność i zabezpieczając przed 
podrobieniem. Billon pracuje obecnie nad wprowadzeniem funkcjonalności zdalnego 
podpisu i elektronicznego doręczenia dokumentów, co pozwoli na zdalne składanie 
oświadczeń woli i zawieranie umów w formie dokumentu elektronicznego w pełnej 
zgodności z przepisami krajowymi i unijnymi. 
 
Billon podpisał ostatnio umowę o partnerstwie z firmą Sygnity, zakładającą wspólne prace 
nad rozwiązaniami blockchainowymi służącymi optymalizacji procesów biznesowych. 
Wcześniej, działając razem z Biurem Informacji Kredytowej, kluczowym partnerem  
w Polsce, firmy wprowadziły na polski rynek platformę pozwalającą firmom na przesyłanie 
elektronicznych wersji dokumentów do klientów indywidualnych bez konieczności 
korzystania z centralnie zarządzanych centrów przetwarzania danych i wypełniającą 
regulacyjne wymogi trwałego nośnika informacji. Do firm i instytucji, które stosują 
blockchain Billona do przechowywania i publikowania dokumentów należą między innymi 
Tauron, Syneriz, Polska Sekcja IEEE oraz Politechnika Świętokrzyska. Grupa Billon pracuje 
również z partnerami spoza Polski, w tym w Wielkiej Brytanii nad rozwiązaniami 
zapisującym na blockchainie dokumenty umożliwiające powrót do normalnego życia po 
pandemii koronawirusa - certyfikaty szczepień lub potwierdzenia gotowości do pracy.  
 
O Billonie 

Billon uwolnił potencjał blockchaina, tworząc nową, wydajną i skalowalną technologię rozproszonego 
rejestru (distributed ledger technology - DLT) dla biznesu. Połączyliśmy w ramach jednego systemu 
transakcje walutami narodowymi, zapisywanie dokumentów i zarządzanie tożsamością. 
Rozwiązaliśmy przeszkody uniemożliwiające masowe wdrożenia innych protokołów blockchain,  
a nasza technologia obsługuje już rozwiązania w zakresie oprogramowania dla banków, programów 
motywacyjnych i lojalnościowych, mikropłatności oraz zarządzania dokumentami i tożsamością 
zgodnego z RODO. Dzięki temu dajemy biznesowi niezbędne narzędzia do cyfrowej transformacji, 
wykorzystania cyfrowych trendów oraz natychmiastowych i intuicyjnych transferów pieniężnych, 
zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19 i jej skutków dla gospodarki. 

Billon został założony w Wielkiej Brytanii w 2015 r. na bazie wcześniejszego projektu badawczego  
z Polski. Jego rozwój został wsparty przez liczne granty R&D, w tym pochodzące z ramowego 
programu UE Horyzont 2020. Dziś w swoich biurach w Londynie i Warszawie zatrudnia 
międzynarodowy zespół ponad 80 osób. Firma posiada licencję wydawcy pieniądza elektronicznego, 
wydaną przez FCA w Wielkiej Brytanii i przez KNF w Polsce. We wdrożeniu swojej technologii Billon 
pracuje z wiodącymi na danym rynku partnerami biznesowymi, takimi jak Biuro Informacji 
Kredytowej w Polsce, Raiffeisen Bank International w Austrii, czy FIS w Stanach Zjednoczonych.  

Więcej informacji na stronie www.billongroup.com  

O Rhenus 

Grupa Rhenus jest jednym z globalnych liderów w branży logistyki, z rocznym obrotem w wysokości 
5,4 mld euro. 33,5 tys. pracowników w 820 lokalizacjach biznesowych grupy opracowuje innowacyjne 
rozwiązania dla całego łańcucha dostaw: od transportu przez magazynowanie, odprawę celną po 
usługi o wartości dodanej. 

Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o. jako część grupy Rhenus działa w Polsce już od 20 lat, świadcząc 
usługi dla biznesu tak w kraju jak i za granicą. Zakres usług firmy obejmuje, inteligentną 
automatyzację procesów biznesowych, digitalizację, nowoczesne centrum typu Business Process 
Outsourcing,  przechowywanie dokumentów oraz niszczenie nośników informacji. Spółka zarządza 
pierwszym centrum robotycznym w Polsce z certyfikatem zarządzania bezpieczeństwem informacji 
ISO 27001. Rhenus Data jest stabilnym i solidnym partnerem w burzliwych czasach cyfrowej 
transformacji, czego dowodem jest posiadanie prawie 2 tysięcy aktywnych Klientów. 

https://billongroup.com/pl/sygnity-to-develop-client-solutions-using-the-unified-enterprise-dlt-system-by-billon-group/
https://billongroup.com/pl/billons-distributed-ledger-technology-enables-polish-banks-to-go-paperless/
https://billongroup.com/pl/billon-testuje-z-tauronem-przeniesienie-umow-klientow-na-blockchain/
https://billongroup.com/pl/billon-and-it-company-syneriz-advance-gdpr-compliance-by-putting-high-value-business-documents-on-blockchain/
https://billongroup.com/pl/billon-i-ieee-publikuja-cyfrowe-dyplomy-mlodych-talentow-na-blockchainie/
https://billongroup.com/billon-signs-contract-with-kielce-university-of-technology-to-digitize-student-credentials-on-blockchain/
https://billongroup.com/pl/zaufane-zarzadzanie-dokumentami/potwierdzone-certyfikaty-szczepien/
https://billongroup.com/pl/zaufane-zarzadzanie-dokumentami/gotowosc-do-pracy/
http://www.billongroup.com/


 
Więcej informacji na stronie www.rhenus-data.pl, www.rhenus.group, 
www.robotydoroboty.pl,  www.digital-up.pl  
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Maciej Józefowicz, Head of PR & Communication, maciej.jozefowicz@billongroup.com, tel. 608 
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