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98%
snížení 
chybovosti

• Bezproblémového dohledání 
zboží a zrychlení expedice

• Aktuální a přesná dostupnost 
zboží

• Nižší chybovost při 
vychystávání zboží

• Nižší nároky na zaměstnance
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Výrazné úspory 
v logistice ve 
společnosti PEVI
Společnost PEVI, která je dodavatelem pracov-
ních oděvů a  ochranných pracovních pomůcek, 
se rozhodla zlepšit řízení skladů s  pomocí soft-
waru WMS (Warehouse Management System). 
Nasazením skladového software LOKiA WMS 
zkrátili ve společnosti PEVI o 40 % dobu vychys-
távání skladového zboží při současném vzrůstu 
obratu. Plánované zakázky jsou navíc připrave-
né včas a chybovost vychystávání zboží se snížila 
o 98 %.

Neefektivní skladování 
brzdilo rozvoj společnosti
Sklad by měl být pro firmu konkurenční výhodou a ne přítěží a vy-
sokým nákladem. Vedení společnosti PEVI si toho bylo velmi dob-
ře vědomo a po důkladné analýze skladových procesů odhalilo 
několik problémů, které omezovaly růst společnosti.

Prvním z  nich byla nepřesná evidence zboží na skladě, kdy 
docházelo k rozdílům mezi účetním stavem zásob a skutečným 
stavem. Stávalo se tak, že v účetním programu šly dohledat in-
formace o počtu kusů zboží, ale již nebylo možné zjistit, kde se 
zboží fakticky nachází a zdali se tam nachází opravdu v uvedeném 
počtu. Skladníci byli tak nuceni složitě ve skladu dohledávat, do-
počítávat a následně porovnávat a znovu evidovat stavy zásob.

Další problémy byly odhaleny v  personální oblasti. V  PEVI se 
potýkali s  nižším počtem skladníků, než jaká byla potřeba. To 
zapříčinilo vyšší časovou náročnost práce, tedy přesčasy, které 
způsobovaly nespokojenost zaměstnanců a  vyšší náklady pro 
společnost. Problematická se jevila také potřeba zbožíznalství. 
Skladníkům trvalo zhruba 6 měsíců, než se naučili rozlišovat jem-
né rozdíly ve skladovaném sortimentu. Toto zdlouhavé zaučování 
nových zaměstnanců způsobilo, že několik z nich opustilo práci 
ve zkušební době.

Požadavky společnosti PEVI 
na systém pro řízení skladu
Analýza ve skladu společnosti PEVI odhalila několik oblastí, které 
byly podmínkou nasazení WMS systému. Hlavním požadavkem 
byla adresná evidence zásob ve skladu. Dále pak jednoduchá a in-
tuitivní práce se systémem tak, aby nebyla složitá na pochopení.
 
Společnost PEVI si byla vědoma možného nevyužití všech funkč-
ností, které WMS systémy mnohdy nabízí jako celek. Jedním z po-
žadavků tedy byla modulárnost systému a požadavek na průběž-
né doplňování funkčností dle očekávaného růstu společnosti. 
Poslední velkou podmínkou byla integrace se stávajícím ERP sys-
témem.

Nasazení za 1 den a úspora 
100 000 Kč měsíčně
LOKiA WMS byla do skladu PEVI nasazena během jednoho dne, 
včetně proškolení zaměstnanců. Nyní jsou ve skladu PEVI schop-
ní reagovat lépe a rychleji na potřeby zákazníků, což se odrazilo 
ve zvýšené zákaznické spokojenosti. Už první měsíc po zavede-
ní skladového systému LOKiA vyčíslili v  PEVI úsporu ve výši 
100 000 Kč.

LOKiA WMS dokázala 
pokrýt vše
Z výběrového řízení vyšlo úspěšně řešení LOKiA WMS od společ-
nosti GRiT. Hlavním důvodem, proč se v PEVI rozhodli pro toto 
řešení, byla modulárnost systému, kdy je možné začít skladovat 
nejdříve se zeštíhlenou verzí softwaru a  postupně ji doplňovat 
o další moduly. Tak LOKiA roste společně se zákazníkem.

Naplnění cílů projektu po 
prvních dnech
Již po několika prvních dnech od spuštění projektu se dostavily 
kýžené výsledky. Nový systém pro skladování přinesl do skla-
du společnosti PEVI detailní přehled o  skladových pohybech 
a  pohybech zaměstnanců, kteří jsou při práci vedeni pomocí 
systémem vygenerovaných optimalizovaných tras. Skladník nově 
získává pokyny automaticky přímo do mobilní čtečky čárových 
kódů. Ta skladníka řídí a pomocí úkolů mu říká, co a odkud má 
vyskladnit. V návaznosti na tyto pohyby zavedly v PEVI nové pře-
rozdělování odměn skladníkům za odvedenou práci. Vedení spo-
lečnosti sleduje ve webové aplikaci reálný stav zásob na skladě 
a jejich pohyby jako je příjem, výdej nebo přesun.

Minimalizoval se počet reklamací, vymýceny byly záměny zboží 
a odstraněna potřeba zbožíznalství. Tak došlo ke snížení chybo-
vosti odeslaného zboží o 98 %. Celkově byla snížena pracnost 
a pracovní doba se ustálila na 8 hodinách z původních 10,5. Vysk-
ladnění zboží se zrychlilo o 40 %, a to nejen díky adresaci zboží 
a čtečkám čárových kódů, ale také díky odstranění papíru a ruč-
ního přepisování dat, čímž se snížily i režijní náklady; nemusí se 
tisknout na papír, nakupovat tonery do tiskáren apod.

Profil
zákazníka
Společnost PEVI, sídlem v Lanškrouně, se zabývá servisem a pro-
dejem pracovních oděvů a pomůcek firmám po celé České repub-
lice, a to již od roku 1994. Nabízejí komplexní služby, v rámci nichž se 
starají nejen o pohodlí, ale hlavně o bezpečnost zaměstnanců svých 
zákazníků. Tyto služby zahrnují jak návrh a pronájem pracovních 
oděvů, tak jejich svoz k vyčištění, opravy či celkovou výměnu. Díky 
svým mnohaletým zkušenostem v oboru nabízejí také odborné po-
radenství ve výběru vhodného materiálu a typu pracovního oblečení 
pro konkrétní profese. Více informací naleznete na www.pevi.cz.

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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Nechtěli jsme nic složitého. Důležitým kritériem 
pro výběr byla vedle zkušenosti společnosti GRiT 
zejména modulárnost WMS systému. Vybrali jsme 
funkce, které potřebujeme, a řízený sklad jsme 
mohli rychle nasadit.

Petr Vinduška
projektový manažer PEVI

Dříve nás trápily přesčasy skladníků, které byly způsobeny 
právě tím, že skladník neefektivně bloudil skladem 
a neúměrně se tím zvyšovala doba potřebná k expedici 
zboží. Zavedení WMS nám přineslo detailní přehled 
o skladových pohybech a pomohlo zoptimalizovat práci se 
zbožím.

Petr Vinduška
projektový manažer PEVI

LOKiA WMS umožňuje řídit komplexní skladové procesy 
jednodušeji než ostatní WMS systémy nebo skladové 
moduly ERP systémů. Přínosy na zrychlení logistiky 
procesů a odstranění chybovosti se dostavují okamžitě.

Tomáš Kormaňák
produktový manažer LOKiA WMS
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www.grit.cz/wms
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podívejte se na další naše zajímavé produkty
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