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2× rychlejší 
odbavení 
objednávek ve 
společnosti 
Světluška

• Bezproblémové nasazení v 
době hlavní sezóny

• Snížení množství přesčasů
• Schopnost systému růst s 

firmou
• Jednoduchost ve fungování 

i v obsluze

PŘÍPADOVÁ STUDIE



WMS nám bohužel zpomalilo příjem zboží. 
V automotive totiž zhruba polovina zboží nemá 
žádný identifikační kód. Proto musíme zboží 
nejprve zabalit a označit kódem. Tohle zdržení 
je však několikanásobně vyváženo přesností 
a rychlostí při vyskladňování a expedici. Navíc 
se výrazně snížil počet přesčasových hodin, což 
provoz skladu zlevňuje.

Martin Janíček
vedoucí provozu

Ve skladu 
náhradních dílů 
po nasazení 
WMS odbavují 
objednávky 
2× rychleji
Prodejce náhradních dílů pro automobily  – firma 
Světluška – zažívá každý rok na jaře a na podzim se-
zónní špičku. Při jedné z nich na podzim 2020 si ma-
jitelé firmy uvědomili, že skladníci navzdory pře-
sčasům nestíhají vychystávat objednávky a firma 
tak nemůže dál růst. Rozhodli se proto pro nasa-
zení skladového systému LOKiA WMS, který zdvoj-
násobil rychlost vychystávání objednávek a chybo-
vost klesla z už tak nízkých 5 % na 2‚5 %. Nasazení 
systému navíc proběhlo za necelých 6 týdnů.

Vlastní důkladná analýza 
skladu
Ve Světlušce se rozhodli změnit fungování skladu na základě in-
terní analýzy. K té je přiměly obavy, aby se vinou růstu počtu objed-
návek nedostali do situace, kdy nebudou dodržovat slíbené lhůty 
pro odeslání zboží. Varovaly je také kupící se přesčasy skladníků.

Světluška chce zákazníkům za všech okolností vyjít vstříc a  dodat 
zboží v co nejkratším čase. Jenže zdlouhavé zpracování objedná-
vek ve skladu znamenalo velké množství přesčasových hodin. „Po-
čet objednávek nám neustále stoupá a nechceme se dostat do stavu, kdy 
budeme celý den sedět na telefonu a říkat klientům, že jejich objednávka 
přijde o dva až tři dny později, protože nestíháme,“ říká vedoucí pro-
vozu Světlušky Martin Janíček. Janíček.

Požadavky na funkce, 
škálovatelnost a cenu 
splnila LOKiA WMS
Když Martin Janíček hledal možné řešení své situace, udělal si po-
drobnou analýzu trhu. Načetl si případové studie i odborné práce 
a zhlédl videa o fungování skladů po celém světě. A nakonec do-
spěl k názoru, že pro zrychlení a zefektivnění skladu Světlušky 
bude nejlepší WMS.

„Na počátku jsme věděli jen to, že potřebujeme zrychlit fungování 
skladu. Bylo nám vlastně jedno, jestli pomocí WMS nebo něčeho 
úplně jiného. Při analýze trhu jsem zjistil, jak funguje WMS a  jaké 
problémy dokáže vyřešit,“ popisuje své motivace Janíček.

V současné době ve Světlušce:
 − za 15 minut vychystají a  odbaví objednávku, jejíž zpraco-
vání před nasazením WMS trvalo půl hodiny – díky jasné mapě 
skladu a  skladových pozic v  navigaci na terminálech, které 
skladníci používají;

 − chybovost klesla na polovinu, z velmi dobré hodnoty 5 % 
před nasazením WMS na dnešních zhruba 2‚5 % – díky na-
pípnutí každého zboží, které se automaticky porovná s objed-
návkou,

 − samotná expedice zboží je rychlejší o 30 % – díky automatizaci 
práce na konci expedičního řetězce při vystavení faktury a tisku 
dopravního štítku z Balíkobotu.

Oceňují škálovatelnost 
a jednoduchost systému
Ve Světlušce si cení také jednoduchosti systému. Přijaté zboží 
se okamžitě připočítá, vydané odečte. Systém nedovoluje žádné 
nestandardní operace ve skladu, je tak možné přesně dohledat, 
kdo a kdy zboží přijal, kam ho ve skladu umístil, kdo ho vyzvedl 
a expedoval. Což je s rostoucím objemem prodaného zboží a tedy 
riziku chyb klíčové.

„LOKiA WMS je modulární. Dá-li Bůh a naše šikovnost a budeme růst 
dobrým tempem, tak nám nabízí skvělou platformu, která poroste 
s námi. Sílu WMS totiž oceníte při stoupajícím množství operací. Čím 
více budu odbavovat balíků, tím více mi LOKiA pomůže. Když udělám 
30 balíků denně, tak fajn, ale nikdy neodhalím její potenciál. Když ale 
odbavím 1 000 balíků denně, pak systém využiju skutečně naplno,“ 
oceňuje škálovatelnost vedoucí provozu Světlušky Martin Janíček.

„WMS vám překope sklad, překope procesy a překope myšlení, ale 
běžte do toho, stojí to za to. Důležité je, abyste se nebáli změny,“ 
shrnuje na závěr.

Když pak hledali dodavatele, zjišťovali si hlavně reference – kde 
a pro koho už firma skladový systém provozuje, kolik klientů ob-
sluhuje a jestli dokáže WMS propojit s interním a účetním systé-
mem firmy ERP Pohoda E1. „Nechtěl jsem řešení od garážové firmy, 
která spravuje tři sklady ve svém nejbližším okolí. A protože do roz-
hodování vstupovala i cena, nakonec jsme se v požadavcích protnuli 
s GRiTem a jejich skladovým systémem LOKiA WMS,“ upřesňuje kri-
téria Světlušky její vedoucí provozu.

Profil
zákazníka
Světluška s. r. o. je česká firma provozující maloobchod 
a velkoobchod s náhradními díly na nákladní automobily, autobusy 
či zemědělskou techniku. Sídlo a  kamennou prodejnu má v  Brně 
a provozuje eshop.svetluska.cz. Světluška zaměstnává 18 lidí a roční 
obrat se pohybuje okolo 50 milionů korun.

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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Nasazení WMS v rekordním 
čase, o 100 % rychlejší 
expedice, chybovost klesla 
na polovinu
Samotná spolupráce GRiTu a Světlušky začala v půlce ledna ana-
lýzou skladových a  firemních procesů, od 1.  března pak došlo 
k nasazení systému LOKiA WMS do ostrého provozu. Obrovskou 
výzvou přitom bylo, že Světluška funguje zároveň jako maloob-
chod i velkoobchod.

„Zjistili jsme, že naší specialitou je takzvaný asistovaný maloobchodní 
prodej. Zákazník se podívá po prodejně, ale zboží nakonec musí vy-
brat s prodavačem, který jej odebere ze společného skladu s velko-
obchodní částí. To jsme potřebovali do LOKiA WMS integrovat, stejně 
jako napojení na účetní systém. Oceňuji, že jsme si s GRiTem hned na 
počátku vyjasnili, jaké jsou možnosti skladového systému, v  jakých 
mantinelech se pohybujeme a jak v nich efektivně vyřešíme potřeby, 
které ve Světlušce máme,“ vysvětluje Martin Janíček.

Změna podle něj prostoupila napříč celou firmou. Nešlo jen 
o překopání procesů ve skladu, změnili i způsob zpracování účet-
ních dokladů. Začali například využívat výdejky jako účetní do-
klady, naopak opustili dvojí kontrolu obsahu balíku, protože 
už to není potřeba.

„Dříve skladníci připravili balík, ten prošel kontrolou dalšího člověka, 
pak se teprve ručně připravila faktura a vytiskl štítek přepravy. Teď 
se o kontrolu stará LOKiA a v 80 % případů vše probíhá automaticky. 
V  součtu jsme kompletně překopali procesy ve skladu i  firmě a  po 
šesti týdnech jsme systém nasadili v ostrém provozu. To považuji za 
naprosto rekordní čas,“ ohlíží se na implementační fázi Janíček.

Interní analýza nám ukázala tři hlavní 
problémy. Potřebovali jsme zrychlit 
skladové procesy, snížit chybovost 
při expedici a zpřehlednit sklad, aby 
vychystávač zboží přesně věděl, kde co 
leží. Skladníci sice vědí, kde jsou díly na 
Tatru, ale někdo z kolegů občas položí 
zboží o regál vedle, protože na správném 
místě zrovna není prostor.

Martin Janíček
vedoucí provozu
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