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řízeného skladu

Výsledek

Společnost NUTREND byla založena v roce 1993. Specializuje se na vývoj 
a výrobu výživy a potravinových doplňků pro sportovce. V současné době 
zaměstnává přes 200 pracovníků různých profesí a specializací.

Portfolio výrobce obsahuje tekuté a sypké produkty, gely, kapsle a protei-
nové, oříškové či ovesné tyčinky. Více než 70 základních produktů je díky 
velkému množství objemových, příchuťových a jazykových verzí dává dohro-
mady úctyhodných 470 variant. 

• Implementace systému trvala 3 měsíce. 
• Systém řízeného skladu pokryl všechny klíčové procesy od příjmu přes za-

skladnění zboží do lokací až po doplňování zboží do vychystávacích lokací 
a samotné vychystání zboží. 

• Systém funguje na identifikaci prostřednictvím čárových kódů ve standardu 
GS1, což , je zásadní výhodou a ulehčením práce se zbožím. Při příjmu 
zboží na sklad je tímto zajištěna i velice spolehlivá kontrola přijímaného 
zboží. Pokud oproti podkladu pro příjem nesouhlasí nejen GTIN výrobku, 
ale například ani samotná šarže výrobku, je na to obsluha okamžitě upo-
zorněna. Realizace této operace do jednoho kroku a pevné svázání údajů o 
výrobku výrazně snižuje případnou chybovost ve všech procesech. 

• Při zaskladnění zboží do lokací systém doporučuje lokaci, na kterou má být 
zboží umístěno s ohledem na nastavené uspořádání skladu. 

• Ve všech těchto procesech pracuje skladový manipulant s mobilním termi-
nálem, který je vybaven snímačem čárového kódu a je online napojen na 
systém řízeného skladu. Odpadá tak nutnost jakéhokoliv přepisování nebo 
kontrola podle tištěných dokumentů. Sejmutím jednoho čárového kódu 
z obalu výrobku je okamžitě identifikován nejen samotný typ výrobku, ale i 
jeho šarže, datum exspirace a jazyková mutace. 

• Důkladná analýza skladových procesů. 
• Implementace samostatného systému řízeného skladu Accellos One 

Warehouse WMS.
• Návrh a realizace bezdrátové sítě pro skladové prostory
• Dodávka hardwarového vybavení v podobě mobilních terminálů a 

termotransferových tiskáren čárových kódů vč. spotřebního materiálu do 
tiskáren

• Kompletní označení lokací skladu v souladu s analýzou.

1. Odlehčit ekonomickému informačnímu systému

2. Optimalizovat rozložení zboží ve skladu

3. Zvýšit rychlost vychystání zboží

4. Zabránit lidským chybám

5. Připravit procesy na další rozšiřování skladu

Průměrná denní vychystávka 100 obchodních balení činila na konci měsíce 
až 4000 kartonů – základní balení pro WMS. Až do roku 2015 si společnost 
pro vedení skladového hospodářství vystačila s ERP - ekonomickým infor-
mačním systémem. Jeho využívání naráželo na své limity a pro plánované 
rozšíření výrobně-logistického zázemí začínal být stávající systém nevyho-
vující

Zvýšení skladové 
efektivity o 15 %.

KODYS, spol. s.r.o.   |   Hošťálkova 7/520   |   169 00 Praha 6-Břevnov   |   +420 233 097 911  |   info@kodys.cz   |   www.kodys.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2683. IČ: 18630774

Téměř nulová 
chybovost. 

Umožnění zónového 
rozdělení skladové 

plochy.

Návratnost investice 
18 měsíců.

Jednoduchá konfi-
gurace systému při 

růstu skladu  
a změně procesů.

Možnost rozšíření skla-
du z 1800 paletových 

míst na 5000.
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