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Jak efektivně 
udržet v chodu 
dva sklady 
s více než 
60 000 druhy 
zboží

• tisíce nových produktů měsíčně 
nahraných do systému 

• rychlejší práce skladníků
• větší přehled o skladových 

zásobách
• třídění objednávek do Česka 

a na Slovensko už před 
zabalením

PŘÍPADOVÁ STUDIE



Nedávno jsem řešila aktualizaci čteček. Bála 
jsem se, že to bude práce na celý den, ale 
z GRiTu přišel tak skvělý manuál, že jsem jednu 
čtečku měla hotovou za 2,5 minuty. Veškeré 
úkony jsou naprosto srozumitelné a uživatelsky 
přívětivé i pro technické antitalenty. Když 
potřebuji v běžném provozu cokoliv řešit 
s podporou, do 20 minut mám vždy odpověď.

Marcela Ponížilová  
vedoucí skladu
IPRICE RECARE

V IPRICE RECARE 
kompletují 
objednávky až 
15× rychleji díky 
LOKiA WMS
Outletový e-shop IPRICE RECARE neměl ještě 
v roce 2019 žádný skladový systém ani pevné 
pozice – skladníci si objednávku vytiskli na pa-
pír a zboží hledali po paměti. Zaučení nového 
zaměstnance bylo zdlouhavé a potýkali se také 
s chybně vychystanými objednávkami. Jak po-
ptávka rostla, věděli, že bez skladového systému 
to takhle dál fungovat nemůže.

WMS, do kterého nahrajete 
desetitisíce různých 
produktů
„Hledali jsme řešení, jehož zavedení nenaruší chod e-shopu a bude si 
rozumět se Shoptetem. Potřebovali jsme systém, který s námi bude 
růst, každý měsíc nám totiž na sklad přibyde zhruba 8 000 položek. 
Ne každý systém umožňoval nahrání tolika různých druhů zboží, 
takže v tom LOKiA jednoznačně vynikala,“ uvádí Marcela Ponížilová, 
vedoucí skladu IPRICE RECARE.

Pořízení WMS přišlo právě včas – během pandemie covidu-19 to-
tiž vzrostl zájem o outletové zboží a firma začala raketově růst. 
Dnes už mají na e-shopu přes 60 000 různých položek a nové při-
bývají každý měsíc. Denně expedují 500–600 objednávek, v se-
zóně až 2 500.

Práce je teď jednoduchá, 
organizovaná a efektivní
IPRICE RECARE se potýká s podobným problémem jako většina 
e-shopů: zaučení brigádníků v sezóně. Dříve to trvalo hodiny, 
nové brigádníky bylo třeba pečlivě kontrolovat a než se ve skladu 
rozkoukali, trvalo to třeba i týden. Vychystat jednu objednávku 
jim zabralo 20 minut. Teď dostanou do ruky čtečku, která je krok 
po kroku navede, zaučení trvá 30 minut a už v prvním dni vy-
chystávají objednávky za 8–10 minut. 

„Naši stálí zaměstnanci jsou schopni objednávku vychystat do mi-
nuty. Když kolegovi v 7 hodin začíná pracovní doba, v 7:02 už má 
hotovou první objednávku,“ pochvaluje si rychlý chod skladu Poní-
žilová a oceňuje, že systém usnadňuje práci zaměstnancům i je-
jich nadřízeným. „Já jako vedoucí jsem získala kontrolu nad prací 
skladníků, kterou jsem dřív neměla. Vím, kolik toho kdo za den stihne, 
a pokud dojde k chybě ve zpracování objednávky, přesně dohledám, 
který skladník ji odbavil.“

IPRICE RECARE oceňuje 
podporu a funkci kontroly 
balení
LOKiA nabízí funkci rozšiřující základní platformu – kontrolu ba-
lení, která ještě více snižuje chybovost. Čtečka potom už skladníka 
vůbec nenechá vzít zboží s odlišným EANem a je tak automaticky 
zajištěna dvojí kontrola. V IPRICE RECARE implementovali i tuto 
službu, a tím snížili chybovost téměř na nulu.

Ponížilová oceňuje dobrou systémovou podporu od GRiTu: „Ne-
dávno jsem řešila aktualizaci čteček. Bála jsem se, že to bude práce 
na celý den, ale z GRiTu přišel tak skvělý manuál, že jsem jednu čtečku 
měla hotovou za 2,5 minuty. Veškeré úkony jsou naprosto srozumi-
telné a uživatelsky přívětivé i pro technické antitalenty. Když potřebuji 
v běžném provozu cokoliv řešit s podporou, do 20 minut mám vždy 
odpověď.“

LOKiA rozdělí objednávku 
podle lokace nebo cílové 
destinace
Jak zboží přibývalo, zlínský sklad o rozloze 5 204 m² už nestačil, 
a tak otevřeli 2. sklad v Napajedlech. Aktuální skladová plocha 
je 8 500 m². LOKiA objednávku automaticky rozdělí podle toho, 
kde je zboží zaskladněno. A jelikož IPRICE RECARE distribuuje do 
Česka i na Slovensko, LOKiA objednávky automaticky dělí i podle 
toho, která dopravní společnost je převezme. Expedice je potom 
rychlejší. 

„Zavedení 2. skladu byla zatím největší změna, kterou jsme s LOKiA 
podnikli. Rozšíření systému proběhlo naprosto hladce, ani na chvíli 
jsme nemuseli přerušit provoz skladu ani e-shopu. Podpora z GRiTu 
nám rozšířila skladové pozice na druhou lokaci a informace natáhla 
do čteček tak, aby bylo vše navzájem kompatibilní,“ uvádí Ponížilová.

Profil
zákazníka
IPRICE RECARE poskytuje služby v oblasti cirkulární ekonomiky 
a provozuje outletový e-shop elektra. V této oblasti je jedničkou v Ev-
ropě. Aktuálně má asi 50 stálých zaměstnanců a obrat přibližně půl 
miliardy.

Profil
dodavatele
Česká firma, která vyrostla pod názvem CCV Informační 
systémy. Od roku 2019 používá název GRiT. Od roku 1992 
se vypracovali na lídra EDI na českém trhu a významného 
dodavatele cloudových služeb. Společnost má 3 pobočky, 
které se nachází v Brně, v Opavě a na Slovensku v Nitře. 
GRiT poskytuje komplexní dodávky ve vývoji, poraden-
ství a  implementaci řešení pro elektronizaci, zpraco-
vání a archivaci dokladů, logistických řešení (systémů 
pro řízení skladů) a dalších služeb pro společnosti 
v celé Evropě.
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LOKiA pomáhá nejen 
ve skladu
LOKiA je napojená na e-shopový systém, a tím pádem mají k po-
třebným informacím přístup všichni, kdo ho potřebují:

 − Produktové oddělení: produktoví manažeři zakládají zboží do 
adminu e-shopu, a když pak zboží dorazí na sklad, automaticky 
se spárují data o množství a dostupnosti na skladě a propíší 
na e-shop,

 − zákaznická podpora: zákaznická podpora má aktuální infor-
mace o cestě a aktuální poloze zboží, díky čemuž dokáže nejen 
lépe reagovat na dotazy zákazníků, ale i sama zavolat klientovi, 
když na něj čeká nepřevzatá objednávka apod.

Ponížilová dodává: „Osobně mi vyhovuje, že nikdo není závislý na 
mojí přítomnosti ve skladu. A když je nejhůř, k systému se odkudkoliv 
připojím a důležité věci vyřeším hned.“

Hledali jsme řešení, jehož zavedení 
nenaruší chod e-shopu a bude si 
rozumět se Shoptetem. Potřebovali 
jsme systém, který s námi bude růst, 
každý měsíc nám totiž na sklad přibyde 
zhruba 8 000 položek. Ne každý systém 
umožňoval nahrání tolika různých druhů 
zboží, takže v tom LOKiA jednoznačně 
vynikala.

Marcela Ponížilová  
vedoucí skladu
IPRICE RECARE
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podívejte se na další naše zajímavé produkty
ORiON
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ROGER PLATBA
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