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PŘÍPADOVÁ STUDIE

✓ Úplná eliminace papírové
dokumentace

✓ Přehled o stavu zásob on-line
✓ Optimalizace skladových

CELÝ VELKOOBCHOD ON-LINE ZA 3 MĚSÍCE

procesů

✓ Zrychlení expedice
✓ Propojení s e-shopem
✓ Zjednodušení práce skladníků
✓ Krátká doba zaškolení

Pematex s.r.o.

V roce 2018 jsme začali hned velkým soustem
„Zavádíme čárové kódy na zboží! Celý velkoobchodní sklad v Sokolově je převáděn na
evidenci přes čárové kódy. Implementace nebyla jednoduchá a díky synergii našeho
celého týmu jsme celý přechod dokončili již v lednu. Od teď by z velkoobchodního skladu k
zákazníkovi nemělo jít zboží, které není označené čárovým kódem. Touto změnou se snažíme
snížit chybovost a zvýšit rychlost skladu při expedici.“
Pematex s.r.o.

Profil zákazníka
Společnost PEMATEX s.r.o. se zabývá prodejem spojovacího materiálu a kotvící a upevňovací
techniky pro společnosti se strojním zaměřením, stavební firmy a významnou skupinu tvoří
firmy zabývající se výrobou a montáží oken. Mezi hlavní odběratele patří zejména sítě prodejců
spojovacího materiálu a kotvící upevňovací techniky v ČR.
V centrálním skladu v Sokolově se nachází 3000 skladových lokací a 45000 položek
spojovacího a kotvícího materiálu.

Podmínky zadání
•
•
•
•
•
•

Detailní evidence materiálu rozmístěného ve skladu
Evidence zboží podle druhu balení
Eliminovat papírovou dokumentaci
Vyhodnocovat pracovní výkon skladníků
Využít čárové kódy
On-line propojení WMS se stávajícím ekonomický systémem Cézar

Přidaná hodnota řešení
•
•
•
•

K 2408

•
•
•

Včasné doručení zboží bez reklamací
Přehled aktuálního stavu zboží a druhu balení
On-line informace o stavu zakázek
Úplná eliminace papírových forem dokladů (objednávky, příjemky, výdejky, vychystávací
a balicí listy)
Řízené zaskladnění zboží na skladovou pozici
Optimalizace tras při vychystávání zboží
Dvojnásobné zvýšení kapacity expedice zboží, optimalizace tras při vychystávání
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•
•
•
•

TECHNICKÉ NÁROKY
Specifikace:
• Programový modul
NETTOControl WMS
• O
 perační systém Windows
Server, databázový server
MS SQL

Zkrácení času inventur
Krátká doba zaškolení nových pracovníků
Statistiky pracovních výkonů skladníků
Efektivnější plánování skladových zásob

Popis řešení
Implementace projektu proběhla v jedné etapě. Sjednotili jsme stavy skladů inventurou v
NETTOControl a Cézar.
Pracovníci skladu jsou nyní vybaveni bezdrátovými mobilními terminály s nainstalovanou
aplikací NETTOControl. Pomocí těchto terminálů je zajištěna evidence veškerých skladových
pohybů od příjmu až po expedici.
Příjem zboží probíhá na základě dokladu nákupní objednávky. Zboží obsluha přijme na
příjmovou skladovou lokaci. Z příjmové lokace obsluha zboží přeskladní na doporučené lokace.
Zohledněny jsou mnohé variabilní atributy zboží. V případě potřeby je produkt doznačen
etiketou (dodavatelským čárovým kódem).
Výdej zboží je zpracován přes doklad prodejní objednávky. Před vychystáním zboží proběhne
alokace, která zablokuje požadované množství zboží na skladě. Obsluha pomocí mobilního
terminálu vychystá zboží optimální vychystávací trasou na expediční lokaci.
Poslední fází evidovanou v systému NETTOControl je kontrola zboží před expedicí.

• Technologie

MS .NET
Framework
• Mobilní terminály Zebra
• V
 yužití stávající IT
infrastruktury
• Termotransfer tiskárny
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