
Vpeljite sistem za upravljanje 
skladišč – obdelujte naročila hitro 
in brez napak

Kaj pravijo drugi

Zaupajo nam številna uspešna podjetja

Špica se že vrsto let ukvarja z vpeljavo sodobnih načinov 
skladiščenja in optimizacije oskrbne verige. Vabimo vas, da 
si ogledate video o učinkovitem vodenju skladišča.

“Z ozirom na dosedanje odlično sodelovanje s Špico 
smo se odločili preizkusiti tehnologijo komisioniranja 
blaga s pomočjo govornih ukazov. Naše vodilo je bilo 
zaposlenim, ki delajo v najtežjih razmerah, kar se da 
olajšati delo in hkrati izboljšati učinkovitost poslovanja. 
Že prvi teden smo zaznali, da so uporabniki povečali hi-
trost zaznavanja ukazov, kar je še dodatno pripomoglo 
k hitrejšemu delu.”

dr. Marko Cedilnik
direktor logistike, Mercator d. d.

“Z rešitvijo Špice, to je glasovno vodenje skladišč, smo 
zelo hitro dvignili produktivnost in natančnost iste ekipe 
za okrog 60%. Ocenjeni povratek investicije 18 mesecev 
je bil dokaj konservativen, in kot kaže bo dejansko hitre-
jši. Brez investicije tudi ne bi mogli izvajati optimiziran-
ja naših logističnih poti in zapiranja vmesnih skladišč, 
kar pomeni znatne prihranke pri stroških distribucije 
rezervnih delov za skupino Gorenje.”

Milan Meža
direktor servisa v Gorenje group

Skladiščno poslovanje

Skladišča, opremljena z na-
predno informacijsko opremo, 
omogočajo hitrejšo obdelavo 
naročil in spremljanje blaga od 
prejema naročila do njegove 
izpolnitve.

Najsodobnejše 
rešitve za 
upravljanje 
skladišč
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Sodelovanje s Špico zagotavlja strankam še dodatno 
prednost: lokalna podpora strokovnjakov z več kot 20 leti 
izkušenj omogoča podjetjem neprekinjeno poslovanje, 
saj je tehnična pomoč dosegljiva v vsakem trenutku. Ob 
spremembi obsega poslovanja lahko prvotno nastavitev 
vašega sistema kadarkoli prilagodimo novim okoliščinam.

Oglejte 
si prikaz 

delovanja 
rešitve WMS

http://bit.ly/SpicaWMS



Večje zadovoljstvo strank in 
izboljšano poslovanje podjetja

Nabor opreme, ki jo uporabljamo 
v Špicinih rešitvah

Skladišče po vaši meri 

Največja prednost rešitev za upravljanje skladišč je njiho-
va prilagodljivost. Vsako podjetje ima svoj logistični pro-
ces, ki je odvisen od panoge, obsega in načina poslovanja. 
Skladiščno poslovanje mora biti prilagojeno temu procesu. 
Rešitev za upravljanje skladišč vsebuje širok nabor funkcij, 
med katerimi so glavne naslednje:

Sodobno skladišče je ključni del učinkovite in konkurenčne 
oskrbovalne verige. Od delovanja skladišča je odvisno, kako 
hitro bodo stranke prejele naročeno blago in kako bodo 
zadovoljne s storitvijo dostave. Z učinkovitim procesom 
dobave boste vedno korak pred konkurenco. Poleg tega 
ima učinkovito skladiščno poslovanje ugodne učinke tudi na 
celotno poslovanje podjetja.

Beleženje premikov blaga po 
skladišču z uporabo ročnih terminalov

Uporaba tehnologije RFID

Možnost glasovnega vodenja skladišč

Avtomatsko razvrščanje naročil glede 
na prioriteto

Obdelava in združevanje naročil glede 
na razpoložljivost zaposlenih

Istočasen sprejem in izbor izdelkov za 
več naročil hkrati

Delitev obdelave posameznega 
naročila na več zaposlenih

Podpora pri vzdrževanju optimalnih 
zalog

Avtomatično tiskanje etiket in ostalih 
dokumentov

Spremljanje in analiza izkoriščenosti 
kapacitet skladišča

Do 20 % hitrejši proces obdelave 
naročil

Do 99,99 % manj napak pri obdelavi 
naročil

Dodatna stopnja kontrole in 
avtomatizacije

Nižji stroški obratovanja skladišča

Manj administrativnega dela in 
večja produktivnost ekipe

Večje zaupanje kupcev 

Izboljšan denarni tok in povečana 
likvidnost podjetja

Pregledna poročila v realnem času

Prenosni terminali 
Napredni terminali za lažje 
skladiščno poslovanje.

Čitalci črtne kode 
Različni tipi čitalcev 
črtne kode različnih 
cenovnih razredov.

Tiskalniki nalepk 
Omogočamo nakup ali najem 
vrhunskih tiskalnikov nalepk.

Potrošni material 
Omogočamo nakup 
potrošnega materiala 
za tiskalnike.
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