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NASAZENÍ 
SKLADOVÉHO 
SYSTÉMU VE 
SPOLEČNOSTI 
UDERMAN

100% nárůst 
expedovaného 
zboží

• Úspora času práce 
a zjednodušení procesů

• Úplný přehled o stavu 
a pohybu zásob

• Snížení nároků na zaměstnance
• Vytvoření nových 

pracovních míst
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Skladový software LOKiA jsme nasadili sami 
s pomocí vzdálené podpory konzultantů 
společnosti GRiT. Práce se čtečkami čárových 
kódů a celkově se systémem je jednoduchá 
a intuitivní. Zvládnout by ji měl každý. Sklad 
funguje jak má a dodnes nebylo nutné, 
abychom se osobně potkali se zaměstnanci 
GRiTu.

Jakub Uderman
jednatel UDERMAN s.r.o.

Zlepšení procesů 
ve skladu díky 
vzdálenému 
nasazení 
skladového 
systému
Slovenská společnost UDERMAN s.r.o. nasadila 
systém pro řízení skladu bez nutnosti fyzické 
přítomnosti dodavatele. Pouze prostřednictvím 
několika on-line konzultací se společnosti GRiT 
podařilo nasadit skladový systém LOKiA WMS. 
Rychlé a jednoduché zavedení tohoto cloudo-
vého řešení přitom obsahovalo jak využití čteček 
čárových kódů, tak i napojení na další interní sys-
témy a firemní e-shop. Systém dopomohl k růstu 
skladových prostor a ke zvýšení tržeb.

Jak moc neefektivní je pracovat a vést skladování v excelových ta-
bulkách se rychle přesvědčili ve společnosti UDERMAN s.r.o. Tato 
rostoucí slovenská společnost, která provozuje několik e-shopů 
pod značkou FOXIGY, potřebovala se zvyšujícím se počtem ob-
jednávek a množstvím sortimentu přejít z nepřehledných tabulek 
excelu na sofistikovaný skladový software.

LOKiA WMS od společnosti GRiT byla schopná pokrýt veškeré 
požadavky, které UDERMAN pro fungování skladu měl. Výhodou 
také byla příznivá cena, která s ohledem na požadovaný výkon 
neměla konkurenci. Nasazení skladového systému do skladu 
společnosti UDERMAN nepřineslo jenom okamžité zlepšení skla-
dových procesů, ale dalo také vzniknout unikátnímu nasazení 
skladového softwaru bez přítomnosti dodavatele.

Efektivní implementace 
přes internet
Hlavním motivem pro nasazení systému bez fyzické přítomnosti 
dodavatele jen s jeho online podporou byla zejména vzdálenost 
obou firem, která dosahuje téměř 500 km. Komunikace mezi 
společnostmi probíhala pomocí konferenčních hovorů, v rámci 
kterých byly zodpovězeny dotazy na užívání systému a nastaveny 
všechny procesy. Jedinou fyzickou cestu tak absolvoval pouze ba-
líček s čtečkami čárových kódů.

Na základě společně definovaných požadavků pro způsob zna-
čení skladových míst připravili specialisté ze společnosti GRiT 
zaměstnancům z firmy UDERMAN podklady v podobě přesných 
návodů a postupů, jak značení provést. Došlo tak k označení míst 
štítky s čárovými kódy, na jejichž základě byl celý sklad zakreslen 
do grafické mapy.

Systém pomohl oddělit nutnost osobní komunikace mezi zaměst-
nanci skladu a administrativy. Minulostí je tak přítomnost fak-
turantky u příjmu a výdeje zboží. Došlo také ke snížení nároků 
na zaměstnance skladu, kteří si nyní nemusí všechny informace 
o skladovaném zboží pamatovat či složitě dohledávat, ale mají je 
lehce dostupné v aplikaci na čtečkách čárových kódů.

Spolehlivý skladový systém se stal jedním z předpokladů, díky 
kterým se mohly zvětšit skladové prostory, což s sebou přineslo 
také vznik nových pracovních míst. Objem expedovaného zboží 
zaznamenal 100% nárůst a došlo k celkovému zvýšení tržeb. 
Do budoucna je plánováno další rozšíření integrace prodejních 
objednávek z provozovaných e-shopů, které ve skladovém sys-
tému plní úkoly pro řízené vyskladnění. Tato metoda nasazení 
výrazně uspořila nejen čas implementace, ale také náklady pro 
obě strany.

Systém LOKiA WMS byl poté on-line propojen v reálném čase přes 
otevřené rozhraní technologií REST API s dalšími interními sys-
témy pro účetnictví a e-shopem. Následovalo kompletní školení 
pracovníků skladu přes sdílené obrazovky, které svým rozsahem 
odpovídalo běžnému fyzickému nasazení u zákazníka. Po krát-
kém testovacím období byl systém uveden do plného provozu.

Profil
zákazníka
UDERMAN s.r.o. je rychle rostoucí slovenská společnost, založená 
v roce 2013, se sídlem v Prešovském kraji. Zabývá se dovozem a 
vývozem zboží z kategorií auto – moto, dům – zahrada nebo bez-
pečnostní technika a provozuje specializované internetové obchody, 
které sdružuje pod značkou FOXIGY.

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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Skladový systém LOKiA WMS je cloudové 
řešení realizované formou služby. Jeho 
úspěšné vzdálené nasazení představuje 
další krok ke zjednodušení celého procesu 
implementace a užívání, a ukazuje 
cestu, kterou se může spolupráce mezi 
dodavatelem a zákazníkem vydat.

Tomáš Kormaňák
produktový manažer LOKiA WMS

Růst skladových prostor 
a nová pracovní místa
Skladové řešení LOKiA WMS poskytuje ve skladu firmy UDERMAN 
informace o umístění veškerého zboží do úrovně skladové při-
hrádky a přehled o aktuální zásobě včetně rezervací zboží, nebo 
o disponibilní zásobě, což je možné využít pro zobrazení dostup-
ného množství na e-shopu.

Naším cílem bylo zejména získat lepší 
a vždy aktuální přehled o stavu skladu, 
odstranit zdlouhavé ruční zadávání 
dat z papírových dokumentů a zamezit 
záměnám zboží.

Jakub Uderman
jednatel UDERMAN s.r.o.
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