
 

Logistický Skladový Systém 
 
Špecializovaný OnLine Skladový Systém je previazaný s elektronickou výmenou 
dokumentov. Systém je určený primárne pre konsignačné a špedičné medzisklady  v 
subdodávateľskom reťazci automobilového priemyslu,  ktoré po dočasnom zaskladnení 
dielov tieto následne expedujú v JiT  resp. Kanban režime koncovému odberateľovi OEM. 
  

Výhody 
 

 Vo väzbe na EDI systém zabezpečuje automatizované spracovanie elektronických avíz 
o dodávke a následné odosielanie správ o príjme do skladu, o vyskladnení, dodacích 
listov a informácií o  stave skladu. 

 Príjem a expedícia riadená OnLine mobilnými terminálmi / scanermi s Windows Mobile 
zariadením s integrovaným scanerom mimoriadne urýchľujú a zjednodušujú skladové 
operácie. 

 
Podporované procesy                  

 

 
Základné vlastnosti skladového systému 
 

 Spracovanie avíza (DFÜ) o dodávke dielov do medziskladu 
 

 nastavenie spracovania aviza (DFÜ) 
 automatický príjem súboru, transformácia správ, nahratie údajov do skladového systému 
 tlač reportu "Wareneingang" 

 

  Príjem materiálu do medziskladu 
 

 scanovanie a príjem materiálu na sklad 
 vygenerovanie a odoslanie správy LS30 Wareneingang 

 

  Expedícia materiálu z medziskladu do montážneho závodu 
 

 vychystanie zásielky na základe údajov od dispozície  
 zostavenie dodávky materiálu, vyskladňovanie podľa metódy FIFO 
 tlač vyskladňovacieho, paletového, dodacieho listu a transportných dokladov 
 scanovanie výdaja podľa paletového listu a odpisovanie materiálu zo skladu 
 vygenerovanie a odoslanie správy LS36 "Warenausgang" 



  
 

 Evidencia obehu prepravných boxov 
 

 príprava a tlač evidenčných etikiet na boxy  
 scanovanie a evidovanie boxov v systéme pri príjme materiálu a pri expedícii  
 scanovanie a evidovanie boxov pri návrate prázdnych boxov alebo vráteného 

materiálu 
 tlač dodacieho listu pre boxy odosielané späť dodávateľovi 
 informáciu o pohybe a aktuálnom stave prepravných boxov  

 

 Príjem a evidencia vráteného materiálu z montážneho závodu 
 

 príjem a evidovanie materiálu v systéme (manuálne vkladanie alebo scanovanie) 
 zaradenie náhradného materiálu do nasledujúcej expedície  
 vrátenie materiálu dodávateľovi a tlač dodacieho listu 
 avízo / report o vrátenom materiále 

 

 Informácie pre obsluhu a management 
 

 presná skladová evidencia a detailný prehľad stavu skladových operácií 
 možnosť vytvárania tlačových zostáv, štatistík a reportov 

 
 

Programové moduly 
 

 Skladový systém 
 EDI systém pre elektronickú výmenu dokumentov 
 Modul pre sekvencovanie JiT a Kanban dodávok a tlač sprievodných dokumentov 
 Moduly pre podporu OnLine čítačiek čiarového kódu 

 
 

 

Požiadavky na hardware a software 
 
Skladový systém je určený pre PC s OS Microsoft Windows XP/ Vista/ Win7/ Windows 
server 2008, vyžaduje inštaláciu databázového servera typu Microsoft SQL/ MSDE, 
prostredie Microsoft .NET Framework, odporúčané sú WiFi scanery s OS Microsoft Windows 
Mobile, napr. Motorola MC9090 a tlačiarne etikiet Zebra. 
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