
PRÍNOSY

Ako efektívne 
udržať v chode 
dva sklady 
s viac než 
60 000 druhmi 
tovaru

• tisíce nových produktov 
mesačne nahraných do systému

• rýchlejšia práca skladníkov
• väčší prehľad o skladových 

zásobách
• triedenie objednávok do 

Česka a na Slovensko už 
pred zabalením

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA



Nedávno som riešila aktualizáciu čítačiek. 
Bála som sa, že to bude práca na celý deň, 
ale z GRiTu prišiel taký skvelý manuál, že som 
jednu čítačku mala hotovú za 2,5 minúty. 
Všetky úkony sú dokonale zrozumiteľné 
a užívateľsky prívetivé aj pre technické 
antitalenty. Keď potrebujem v bežnej prevádzke 
čokoľvek riešiť s podporou, do 20 minút mám 
vždy odpoveď.

Marcela Ponížilová 
vedúca skladu
IPRICE RECARE

V IPRICE RECARE 
kompletizujú 
objednávky až 
15× rýchlejšie 
vďaka LOKiA 
WMS
Outletový e-shop IPRICE RECARE nemal ešte 
v  roku 2019 žiadny skladový systém ani pevné 
pozície  – skladníci si objednávku vytlačili na 
papier a  tovar hľadali po pamäti. Zaučenie no-
vého zamestnanca bolo zdĺhavé a trápili ich tiež 
chybne vychystané objednávky. Ako dopyt rás-
tol, vedeli, že bez skladového systému to takto 
ďalej fungovať nemôže.

WMS, do ktorého nahráte 
desaťtisíce rôznych 
produktov
„Hľadali sme riešenie, ktorého zavedenie nenaruší chod e-shopu 
a bude si rozumieť so Shoptetom. Potrebovali sme systém, ktorý 
s nami bude rásť, každý mesiac nám totiž na sklad pribudne zhruba 
8 000 položiek. Nie každý systém umožňoval nahranie toľkých rôz-
nych druhov tovaru, takže v tom LOKiA jednoznačne vynikala,“ uvá-
dza Marcela Ponížilová, vedúca skladu IPRICE RECARE.

Zaobstaranie WMS prišlo práve včas – v priebehu pandémie co-
vidu-19 totiž vzrástol záujem o outletový tovar a firma začala ra-
ketovo rásť. Dnes už majú v e-shope vyše 60 000 rôznych položiek 
a  nové pribúdajú každý mesiac. Denne expedujú 500–600 ob-
jednávok, v sezóne až 2 500.

Práca je teraz jednoduchá, 
organizovaná a efektívna
IPRICE RECARE sa stretáva s podobným problémom ako väčšina 
e-shopov: zaučenie brigádnikov v sezóne. Predtým to trvalo ho-
diny, nových brigádnikov bolo treba pozorne kontrolovať a než 
sa v sklade zorientovali, trvalo to napríklad aj týždeň. Vychystať 
jednu objednávku im zabralo 20 minút. Teraz dostanú do ruky 
čítačku, ktorá ich krok po kroku navedie, zaučenie trvá 30 minút 
a už v prvom dni vychystávajú objednávky za 8–10 minút.

„Naši stáli zamestnanci sú schopní objednávku vychystať do minúty. 
Keď sa kolegovi o 7. hodine začína pracovná doba, 7:02 už má hotovú 
prvú objednávku,“ pochvaľuje si rýchly chod skladu Ponížilová a oce-
ňuje, že systém uľahčuje prácu zamestnancom aj ich nadriadeným. 

 − zákaznícka podpora: zákaznícka podpora má aktuálne infor-
mácie o ceste a aktuálnej polohe tovaru, vďaka čomu dokáže 
nielen lepšie reagovať na otázky zákazníkov, ale aj sama zavolať 
klientovi, keď na neho čaká neprevzatá objednávka a pod.

Ponížilová dodáva: „Osobne mi vyhovuje, že nikto nie je závislý od 
mojej prítomnosti v sklade. A keď je najhoršie, k systému sa odkiaľkoľ-
vek pripojím a dôležité veci vyriešim hneď.“

IPRICE RECARE oceňuje 
podporu a funkciu kontroly 
balenia
LOKiA ponúka funkciu rozširujúcu základnú platformu  – kon-
trolu balenia, ktorá ešte viac znižuje chybovosť. Čítačka potom 
už skladníka vôbec nenechá vziať tovar s odlišným EAN-om a je 
tak automaticky zaistená dvojitá kontrola. V IPRICE RECARE imple-
mentovali aj túto službu a tým znížili chybovosť takmer na nulu.

Ponížilová oceňuje dobrú systémovú podporu od GRiTu: „Ne-
dávno som riešila aktualizáciu čítačiek. Bála som sa, že to bude práca 
na celý deň, ale z GRiTu prišiel taký skvelý manuál, že som jednu čí-
tačku mala hotovú za 2,5 minúty. Všetky úkony sú dokonale zrozumi-
teľné a užívateľsky prívetivé aj pre technické antitalenty. Keď potrebu-
jem v bežnej prevádzke čokoľvek riešiť s podporou, do 20 minút mám 
vždy odpoveď.“

Profil
zákazníka
IPRICE RECARE poskytuje služby v oblasti cirkulárnej ekonomiky 
a prevádzkuje outletový e-shop elektra. V tejto oblasti je jednot-
kou v Európe. Aktuálne má asi 50 stálych zamestnancov a obrat 
približne pol miliardy.

Profil
dodavatele
Česká firma, ktorá vyrástla pod názvom CCV Informačné 
systémy. Od roku 2019 používa názov GRiT. Od roku 1992 
sa vypracovali na lídra EDI na českom trhu a významného 
dodávateľa cloudových služieb. Spoločnosť má pobočky 
v Brne, v Opave a na Slovensku v Nitre. GRiT ponúka vý-
voj, poradenstvo a implementáciu riešení na elektroni-
záciu, spracovanie a archiváciu dokladov, logistických 
riešení (systémov na riadenie skladov) a  ďalších 
služieb pre spoločnosti v celej Európe.

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIAPRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

„Zavedenie 2. skladu bola zatiaľ najväčšia zmena, ktorú sme s LOKiA 
podnikli. Rozšírenie systému prebehlo úplne hladko, ani na chvíľu 
sme nemuseli prerušiť prevádzku skladu ani e-shopu. Podpora 
z GRiTu nám rozšírila skladové pozície na druhú lokáciu a informá-
cie natiahla do čítačiek tak, aby bolo všetko navzájom kompatibilné,“ 
uvádza Ponížilová.

LOKiA pomáha nielen 
v sklade
LOKiA je napojená na e-shopový systém, a tým pádom majú k po-
trebným informáciám prístup všetci, ktorí ho potrebujú:

 − Produktové oddelenie: produktoví manažéri zakladajú tovar 
do adminu e-shopu a keď potom tovar dorazí na sklad, auto-
maticky sa spárujú dáta o množstve a dostupnosti na sklade 
a prepíšu sa do e-shopu,

Hľadali sme riešenie, ktorého zavedenie 
nenaruší chod e-shopu a bude si rozumieť 
so Shoptetom. Potrebovali sme systém, 
ktorý s nami bude rásť, každý mesiac 
nám totiž na sklad pribudne zhruba 8 000 
položiek. Nie každý systém umožňoval 
nahranie toľkých rôznych druhov tovaru, 
takže v tom LOKiA jednoznačne vynikala.

Marcela Ponížilová 
vedúca skladu
IPRICE RECARE

„Ja ako vedúca som získala kontrolu nad prácou skladníkov, ktorú 
som predtým nemala. Viem, koľko toho kto za deň stihne, a ak dôjde 
k chybe v spracovaní objednávky, presne dohľadám, ktorý skladník 
ju odbavil.“

LOKiA rozdelí objednávku 
podľa lokácie alebo cieľovej 
destinácie
Ako tovaru pribúdalo, zlínsky sklad s  rozlohou 5 204 m² už ne-
stačil, a  tak otvorili 2. sklad v  Napajedlách. Aktuálna skladová 
plocha je 8 500 m². LOKiA objednávku automaticky rozdelí podľa 
toho, kde je tovar naskladnený. A keďže IPRICE RECARE distribu-
uje do Česka aj na Slovensko, LOKiA objednávky automaticky 
delí aj podľa toho, ktorá dopravná spoločnosť ich prevezme. Ex-
pedícia je potom rýchlejšia.
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pozrite sa na ďalšie naše zaujímavé produkty
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