
Podjetja, ki oskrbujejo ambulante in bolnišnice, potrebujejo sistem skladiščenja 
(WMS), ki temeljito in varno nadzira zalogo in zagotavlja največjo možno učinkovitost 
upravljanja z izdelki. Dobavitelj zdravstvenega materiala Zaloker & Zaloker je 
upravljanje skladišč zaupal partnerskemu podjetju Špica International in programski 
opremi Easy WMS, proizvajalca Mecalux. Programska oprema Easy WMS, ki so jo uvedli 
v svojem skladišču v Ljubljani zagotavlja sledljivost izdelkov od trenutka, ko pridejo v 
skladišče do trenutka, ko ga zapustijo - in to brez napak.

O podjetju Zaloker & Zaloker 

• Ustanovitev podjetja: 1993

• 20 zaposlenih

• Glavna dejavnost: oskrba 
bolnišnic, lekarn in 
ambulant na primarni ravni z 
medicinskimi pripomočki. 

• Zastopnik največjih svetovnih 
proizvajalcev medicinskih in 
bolnišničnih pripomočkov. 

• Prvi v Sloveniji so predstavili 
sisteme za merjenje glukoze v 
krvi proizvajalca Bayer.

• Lokacija: Ljubljana, Slovenija

Študija primera

Učinkovitost oskrbovalne 
verige so izboljšali za 10 %



»Z Mecaluxom smo zadovoljni, saj je zelo enostaven za uporabo. Postopoma 
bomo avtomatizirali vse procese in začeli izkoriščati več prednosti, ki jih ta 
sistem prinaša.«  

Matija Zaloker 
Vodja finančne službe v podjetju Zaloker & Zaloker

»V Špici so nam zagotovili, da je 
to eno najboljših orodij za up-
ravljanje skladišč in da se bo iz-
vrstno ujelo z vsemi specifikami 
naše branže,«  je povedal Matija 
Zaloker, vodja finančne službe v 
podjetju Zaloker & Zaloker

Učinkovito in varno ravnanje z medicinskimi pripomočki

Skladiščenje in distribucija medicinskih pripomočkov nista tako enostavna, kot se morda zdi. Da bi 
zdravstvenim delavcem zagotovili pripomočke, ki jih pri svojem delu nujno potrebujejo, morajo bolnišnice 
pravočasno prejeti naročeno blago. Dobavitelji morajo skrbno načrtovati procese dela in v najkrajšem 
možnem času dobaviti naročila.

Standardi v panogi so zelo visoki, zato so se v podjetju Zaloker & Zaloker odločili, da v svojem logističnem 
centru uvedejo sistem za upravljanje skladišča (WMS).

Distribucijski center podjetja Zaloker & Zaloker obsega dve skladišči in eno prodajno mesto. Eno skladišče 
je namenjeno pripravi naročil, drugo pa skladiščenju zaloge. Skupno imajo približno 340 inventarnih enot 
(SKU), ki vključujejo glukometre, inzulinske črpalke, material za oskrbo ran in nevrostimulatorje.

S sistemom za upravljanje skladišča so želeli izboljšati pretok blaga in nadzorovati zalogo. Poleg tega so 
želeli z enim sistemom obvladovati obe skladišči in prodajno mesto.

»Špica je predlagala rešitev, ki se ujema s specifikamo naše branže« 

Špica je po analizi potreb podjetja Zaloker & Zaloker predlagala uvedbo sistema za upravljanje skladišč 
Easy WMS proizvajalca Mecalux.

Poleg drugih odlik je ena glavnih prednosti Easy 
WMS zelo natančen nadzor nad zalogo, zato lahko v 
podjetju Zaloker & Zaloker v realnem času spremljajo 
stanje zaloge (od kod so izdelki prišli in kje so 
shranjeni). V ta namen sistem sledi izdelkom od 
trenutka, ko pridejo v skladišče.

Špica International 

• Glavna dejavnost: tehnološko 
podjetje, specializirano 
za rešitve za upravljanje 
oskrbovalne verige

• Prisotnost v številnih državah 
Srednje in Vzhodne Evrope. 

• Več kot 200 zaposlenih

• Od leta 1989 nudi IT storitve 
podjetjem v različnih panogah, 
od proizvodnje, skladiščenja, 
transporta in trgovine
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Easy WMS je orodje, ki optimizira vsa opravila v distribucijskem centru:

Prednosti za ZALOKER & ZALOKER

Učinkovitost oskrbovalne verige so izboljšali za 10 % 

V zdravstvenem sektorju sta sledljivost in dobra praksa ključnega pomena. Distributerji medicinskih 
pripomočkov, kot je Zaloker & Zaloker, morajo imeti za oskrbovanje pacientov vzpostavljeno agilno in 
učinkovito oskrbovalno verigo.

Podjetje Zaloker & Zaloker je z uvedbo sistema Easy WMS svojim logističnim procesom dalo nov zagon 
in produktivnost povečalo za kar 10 %. Uvedba sistema je izboljšala kvaliteto storitev, saj zagotavlja 
pravočasno dostavo blaga brez napak.

Sprejem izdelkov

Zaposleni ob dobavi izdelkov vsak 
paket identificirajo z ročnimi radi-
ofrekvenčnimi čitalci. Ko je paket 
vnesen v sistem, mu Easy WMS do-
deli interno lokacijo v skladišču. 
“WMS zelo zanesljivo sledi kodam 
SKU, lotom, serijskim številkam in 
rokom uporabe,” je razložil Matija 
Zaloker.

Skladiščenje

Zaposleni pakete prestavi-
jo na mesto, ki ga je določil 
Easy WMS. Sistem generira 
najkrajšo možno pot (tako 
za skladiščenje kot pripra-
vo naročil).

Maksimalna sledljivost  
in varnost

Easy WMS omogoča doseganje najvišjih 
standardov pri shranjevanju, distribuci-
ji in dostavi medicinskih pripomočkov 
podjetja Zaloker & Zaloker.

Priprava naročil

V podjetju dnevno obde-
lajo približno 50 naročil, 
Easy WMS pa zaposlene 
vodi skozi obdelavo. Po-
kaže lokacijo izdelkov, 
katere izdelke morajo na-
brati in v kakšni količini, 
s tem pa pripomore k 
zmanjšanju števila napak.

Visoka natančnost 

Easy WMS upravlja vsa opravila v 
skladišču, kar zagotavlja skladiščenje 
izdelkov in lociranje inventarnih enot 
brez napak za vsako naročilo.

Dostava ali trgovina

Easy WMS organizira vsa 
pripravljena naročila. 
Zbere jih na mestu za od-
premo glede na lokacijo 
naročnika oz. jih pošlje v 
trgovino.

Upravljanje zdravstvenega  
materiala

WMS je zasnovan tako, da lahko v 
podjetju v najkrajšem možnem času 
dostavijo bolnišnične izdelke in izpolni-
jo naročila pacientov.


