Případová studie
ŠIMEK proficentrum
s podporou Gatema WMS
„Díky Gatema WMS, spojení terminálů a nastavení importů
z internetových tržišť jsme navýšili expedici o více než 200 %.“
Petr Šimek,
jednatel společnosti

ŠIMEK proficentrum dodává
vybavení pro dřevozpracující
průmysl – dřevoobráběcí
a kovoobráběcí stroje, elektrické
i ruční nářadí, nábytkové kování,
nástroje, měřidla, laky, lepidla
a tmely, vzduchotechniku, a stroje
pro zpracování palivového dřeva.
Firma ŠIMEK proficentrum byla založena roku
1992 a již od počátku se zaměřuje na odborný
prodej dřevoobráběcích a kovoobráběcích
strojů a příslušenství. Je výhradním
zástupcem finského výrobce profesionálních
štípacích strojů na dřevo společnosti JAPA
MASCHINEN v České a Slovenské republice
a také výhradním zástupcem italského
výrobce dřevoobráběcích strojů MAGGI
ENGINEERING.
V roce 1994 firma postavila moderní prodejní
centrum, díky kterému mohla rozšířit nabídku
o široký sortiment nástrojů, elektrického
ručního nářadí, nábytkového kování a dalších
truhlářských potřeb. Na prodejní ploše

1 500 m2 nabízí široký výběr rozmanitých
potřeb pro zpracování dřeva, které splňují
náročné požadavky zákazníků. Kromě výše
zmíněných prodává ŠIMEK proficentrum
zejména značky Japa, Rojek, KDR, Houfek,
Hettich, Acword, Makita, Narex, Festool,
Metabo, Bosch, Schneider, Tormek, SIA,
Proma, Scheppach, Irwin, IGM, CMT, Jet
a další.

Potřeby firmy při expedici zboží
Veškeré činnosti firmy se odehrávají v jednom
objektu. Prodejna slouží zároveň jako výdejna
e-shopových objednávek. Sklad je tak pro
prodejnu i e-shop společný. Na celkovém
obratu se asi 20 % podílí osobní prodej, 50 %
e-shop a zbytek jsou B2B objednávky.
Pro identifikaci skladových položek byl dříve
využíván pětimístný číselný kód. Bylo potřeba
sklad zpřehlednit, zrychlit výdej objednávek
a především snížit chybovost při tomto
procesu.

Implementace Gatema WMS
systému

Gatema WMS firmě pomohl
zrychlit expedici

Na základě poskytnuté zkušební verze
systému se firma rozhodla pro implementaci
softwaru pro řízení skladu. Každá položka
byla označena unikátním čárovým kódem
a do provozu byla zavedena také válečková
dráha pro urychlení a usnadnění expedice.
Firma nyní využívá tři hlavní moduly, a to
modul pro výdej, inventuru a automatický tisk
etiket. Uvést řešení do praxe trvalo necelé
3 měsíce. Hlavním úkolem firmy bylo pečlivě
označit všechny skladové položky čárovými
kódy. Pro tuto činnost stačilo vyhradit dva
zaměstnance.

Petr Šimek, jednatel firmy, vidí hlavní přínos
v bezchybném výdeji zboží. Díky přesně
označeným položkám pomocí čárového kódu
nemusí být pracovní výpomoc v expedici
speciálně proškolená a výdej zboží přesto
probíhá bez chyb. Expedice balíků se značně
urychlila: „V roce 2019 o Vánocích jsme
odeslali 160 objednávek, kdežto v roce 2020
jsme jich se stejně velkým týmem odeslali
mnohonásobně více.“ Pro firmu to znamená
velké zvýšení produktivity, finanční úsporu
na pracovní sílu i méně stresu v hektickém
předvánočním období. Zkrácena byla také
doba inventur, a to o 50 %.

„Nejlepší chyba je ta, která nevznikne! Často se stávaly duplicity
při tisku štítků – a také nekorektně vychystané zboží znamenalo
časově náročné napravení chyb jak v interním ERP systému,
tak hlavně u zákazníka, který byl z pochopitelných důvodů
nespokojený. Osobním přístupem se nám většinou podařilo
situaci urovnat, ale díky WMS Gatema tyto situace v podstatě již
nevznikají.“
Petr Šimek,
jednatel společnosti

Do budoucna plánuje firma ŠIMEK proficentrum
rozšíření funkcionalit Gatema WMS o modul umístění
a příjmu a již implementovala také službu Balíkobot.
Pokud vás zajímá, jak může naše WMS zefektivnit
procesy ve vaší firmě, neváhejte nás kontaktovat
a domluvit si nezávaznou konzultaci. Rádi s vámi
probereme možnosti řešení.

Chcete také zefektivnit výdej zboží?

Gatema WMS vám to jednoduše umožní. Spolu se systémem
získáte přehled o zaskladnění, pomocníka pro kontrolu výrobních
čísel, šarží a expirací i nástroj pro rychlou a pečlivou inventuru.

Kontaktovat Gatema IT »

Gatema IT a.s., Průmyslová 2503/2, CZ
680 01 Boskovice
T +420 516 455 555, erp@gatema.cz
IČ: 08976171, DIČ: CZ08976171
Zapsaná u KS v Brně pod číslem B 8344
www.gatemait.cz

