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ZVÝŠENÍ 
VÝKONNOSTI 
LOGISTICKÝCH 
PROCESŮ VE 
SPOLEČNOSTI 
AKTIN

100 000+ 
počet 
skladovaných 
položek

• Snížení počtu reklamací 
kvůli špatně vychystávaným 
objednávkám

• Lepší prioritizace práce ve skladu
• Automatizované napojení na 

systémy dopravců
• Motivační hodnocení skladníků
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Aktin zvýšil 
výkonnost 
logistických 
procesů
E-shop Aktin vyexpedoval 35 000 zásilek zákazní-
kům během 3 měsíců po zavedení LOKiA WMS. 
Rychlá a přesná logistika je v dnešním rostoucím 
e-commerce světe základem úspěšného podni-
kání. V  e-shopu Aktin nasadili skladové řešení 
LOKiA WMS, které pomohlo zrychlit a zefektivnit 
logistické procesy.

Cesta za výkonnější 
logistikou
Společnost Aktin úspěšně provozuje od roku 2011 stejnojmen-
ný internetový obchod, který každoročně přivádí nové zákazníky. 
Díky jejich zvyšujícímu se počtu, ale i  zvyšujícímu se počtu ob-
jednávek, bylo zapotřebí zefektivnit práci ve skladu. Proto byla 
ve skladu zavedena adresace, tedy zakreslení a označení každé 
skladové pozice, a skladníci používali k manipulaci se zbožím ra-
diofrekvenční čtečky.

Ani tyto kroky však nevedly k  úplnému odstranění skladových 
problémů, které i nadále vznikaly, a to převážně díky pokynům, 
které byly skladníkům zadávány papírově. Docházelo dále ke zdr-
žování skladníků, jejich zdlouhavé školení a zapracovávání sezón-
ních pracovníků a vázlo také řízení priorit, které bylo zcela závislé 
na vedoucím skladu. Tak bylo vedením společnosti rozhodnuto 
o investování do výkonnější, rychlejší a přesnější logistiky zavede-
ním řízeného skladu (WMS – Warehouse Management System).

Tam, kde papír nemůže, 
LOKiA WMS pomůže
Požadavkem na zavedení softwaru WMS bylo zbavit se papíru 
ze skladu a  zvýšit produktivitu skladníků a  celého skladovacího 
procesu. E-shop Aktin si ve výběrovém řízení pro implementaci 
nového systému pro řízení skladu vybral společnost GRiT s řeše-
ním LOKiA WMS, jejíž předností je rychlá implementace a snadná 
obsluha. LOKiA WMS je poskytována formou služby a je založena 
na modulární struktuře, tudíž si ji můžou zákazníci sestavit přes-
ně tak, jak potřebují bez dalších zbytečných funkcionalit.

Dalším požadavkem bylo propojení s  účetním systémem. Aktin 
pracuje se systémem Pohoda od společnosti STORMWARE. Vzhle-
dem k rozsáhlým zkušenostem společnosti GRiT s napojením na 
tento účetní systém proběhla integrace hladce. Systémy jsou plně 
kompatibilní a přenos informací je tak zcela bezproblémový.

Vyšší objem logistiky 
s menším počtem lidí
Nasazení systému LOKiA WMS mělo okamžitý dopad na snížení 
pracnosti ve skladu, současně byla zvýšena přesnost a přehled-
nost všech skladových procesů. Zvýšila se tak produktivita práce. 
O čtvrtinu menší tým zaměstnanců je schopný obsáhnout větší 
objem práce. Během prvních 3 měsíců od nasazení systému bylo 
vyskladněno Aktinem s pomocí LOKiA WMS přes 100 tisíc příka-
zů, vyexpedováno 35 tisíc zásilek zákazníkům a tento objem se 
nadále zvyšoval i v dalším období.

V rozsáhlém skladu systém generuje optimální trasy skladníkům 
pro jejich pohyb po skladu. Z pohledu manažerů dochází k lepší-
mu přehledu o práci skladníků, na což bylo navázáno novou slož-
kou odměn za odvedenou práci. Stav zásob skladu je přehledně 
zobrazen v grafické mapě, která je dostupná skrz webovou apli-
kaci on-line odkudkoliv. Vedoucí pracovníci tak mohou operativ-
ně řídit tok zboží do i ze skladu na základě informací o současném 
stavu zásob. Zrychlení odbavení zásilek a expedici zboží podporu-
je také řízení požadavků podle typu objednávek a strojové odesí-
lání informací o zásilkách na dopravce.

Řízení požadavků podle typu objednávky je funkcionalita systému 
LOKiA, která je určena zejména pro takové provozy, kde je kladen 
důraz na určité prioritní objednávky. Umožňuje k úkolům v systé-
mu evidovat kategorie, které si zákazník definuje sám, na základě 
své skladové strategie. V  Aktinu mají tyto kategorie určeny dle 
prodejen, vlastních či partnerských, na které se zboží posílá, a dle 
dopravců, kteří zboží rozváží ke koncovým spotřebitelům.

Profil
zákazníka
Společnost Aktin provozuje internetový obchod se sportovní výži-
vou od března roku 2011. Jeho vzniku předcházelo o rok dříve za-
ložení stejnojmenného fitness magazínu, který čtenářům dodnes 
přináší informace ze světa sportovní výživy, wellness a  fitness. 
Oblíbenost magazínu podnítila vznik samotného e-shopu, který 
jej tak tematicky doplnil. Dnes má společnost také čtyři kamenné 
prodejny v Brně a Praze a sponzoruje desítky atletů a osobností 
prosazující aktivní životní styl.

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, zpracová-
ní a  archivaci dokladů, logistických řešení (systémů 
pro řízení skladů) a dalších služeb pro společnosti 
v celé Evropě.
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Mimořádnou prověrkou pro nás byl konec roku, kdy je 
objem zásilek násobně vyšší, ale s podporou systému 
jsme neměli problémy pružně vykrývat požadavky pro-
dejen ani přímých zákazníků.

Miroslav Králík
vedoucí manažer logistiky a prodeje Aktin

Naše práce je velmi pružná, skladujeme desítky 
tisíc položek a priority se s poptávkami zákazníků 
často mění v průběhu dne.

Miroslav Králík
vedoucí manažer logistiky a prodeje Aktin

Pro Aktin jsme premiérově nasadili modul pro automatizo-
vanou agregaci dopravních služeb s partnerskou aplikací 
Balíkobot. Náročnému předávání požadavků tak pomohlo 
odstranění zbytečných papírů, prodlev a chyb v přepisování 
informací pro dopravce.

Tomáš Kormaňák
produktový manažer LOKiA WMS

Moderní sklad pro růst 
podnikání
Z papírově řízeného a nedostatečně efektivního skladu došlo po 
implementaci LOKiA WMS ke změně na moderní a hospodářsky 
výkonný sklad, který denně zpracovává objednávky stovek zákaz-
níků. Největším přínosem je absolutní přehled o veškerém zboží, 
zakreslený v grafické mapě, která nedovoluje skladníkům špatně 
vychystávat objednávky. Spolu s  optimalizací tras skladníků při 
pickování zboží a lepší prioritizaci zboží ve skladu.

Společnost Aktin šla ještě více vstříc zaměstnancům. Skladníkům 
jsou úkoly zadávány na čtečce čárových kódů. Ta řídí jejich veške-
rý pohyb po skladu, což dopomohlo eliminovat nároky na zaško-
lování nových zaměstnanců a snížit nároky na ty stávající. Zároveň 
sleduje množství odvedené práce u jednotlivých skladníků, takže 
byla ke mzdě přidána nová složka odměn za odvedenou práci.
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www.grit.cz/wms
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ORiON
iNVOiCE FLOW
PLATBA OD ROGERA

www.grit.cz

http://www.grit.cz
https://www.grit.eu/cs/orion/
https://www.grit.eu/cs/invoice-flow/
https://www.grit.eu/cs/orion/platba-od-rogera/
http://www.grit.cz

