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Zkušenost z projektů realizovaných ve skladech ukazuje, že zatímco 
příjem a naskladnění zboží probíhá u všech zákazníků plus minus 
stejně (menší počet dokladů o velkém objemu), expedice se v jed-
notlivých firmách výrazně liší.

Během expedice vzniká obrovské množství procesních požadavků 
(nakládky, zásilky, dávky, úkoly...). Rozdíly jsou patrné už během vy-
chystávání zboží, kdy záleží na průměrné velikosti dokladu a počtu 
položek, na organizačním uspořádání skladu, na použité manipulační 
technice, na oprávnění jednotlivých pracovníků. Existují i projekty 
vyžadující co nejjednodušší expedici, když je například potřeba ope-
rativně vyskladnit zboží přímo do vozidla nebo zrealizovat zrychlený 
osobní odběr, kdy skladník předává sortiment rovnou zákazníkovi. 
Ve většině skladů je ovšem expedice rozdělena do definovaných 
procesů, které na sebe přesně navazují.

Se specifiky expedice konkrétních skladů si kvadosí mySTOCK® 
WMS dokáže poradit. Rozlišuje totiž singlepicking, multipicking, 
multi-order picking a batch picking s možností široké konfigurace 
a změn za běžného provozu.
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Expedice v podání mySTOCK

Kontrolujte skladové karty  
i umístění bez inventury

Aby nejprodávanější 
položky byly vždy po ruce

mySTOCK® WMS ošetřuje tyto základní expediční procesy:
Vychystávání (picking) > svoz > výstupní kontrola > třídění a balení 
> kompletace do zásilky > nakládka do vozidla

Tím to samozřejmě nekončí, protože čas od času je potřeba vychys-
tanou zásilku či dávku stornovat a opět zaskladnit, znovu vytisknout 
dopravní štítek nebo již naloženou zásilku z vozidla vyložit a podobně. 

A protože konkrétní požadavky našich zákazníků se liší, jejich spe-
cifické potřeby jsme standardizovali a aktuálně podporujeme celkem 
22 expedičních variant vykonatelných přímo na mobilních terminá-
lech se čtečkou (PDA). Přehled a bližší popis dostupných variant 
expedičních procesů naleznete v příloze tohoto newsletteru. 

Nové procesní varianty i nadále vytváříme, ale s každým dalším pro-
jektem je jich potřeba méně a méně. Pochopitelně, ne se všemi zá-
kazník pracuje – zpravidla volí jednu vychystávací variantu, nepovinně 

mySTOCK® WMS nově optimalizuje skladové procesy podle ka-
tegorie prodejnosti sortimentu (ABC). Prodejnost počítá pro kaž- 
dý sortiment automaticky nebo je možné přenášet potřebná data  
z externího systému. Na základě vypočítané prodejnosti daného 
zboží či materiálu a s ohledem na rozložení skladových zón směřují 
zásoby do „správné“ části skladu tak, aby nejprodávanější sortiment 
byl nejrychleji dostupný a ten nejméně prodávaný byl skladován na 
vzdálenějších či hůře dostupných lokacích.

Princip kategorií ABC je zapracován do všech používaných algo-
ritmů (naskladnění, přeskladnění, doplnění zásob ...). Pokud se pro 
některý sortiment kategorie prodejnosti výrazně změní, generuje 
systém úkoly k přemístění daných položek. Celý výpočet je poměrně 
komplikovaný a úkoly k přemístění vznikají v takovém pořadí, aby 
byl nejdříve přemístěn nejpotřebnější sortiment (a tedy už s prv-
ním splněným úkolem byla ušetřena nejvíce zbytečná pochůzka po 
skladě). Dispečer má celý systém pod kontrolou také díky novým 
standardním sestavám.

Funkcionalita je kompatibilní se všemi licencemi mySTOCK® WMS, 
a to bez nákladů na dodatečnou implementaci. Zprovoznění vyža-
duje aktualizaci licence a upgrade.

Nový mobilní proces „Kontrola skladových karet“ umožňuje oka-
mžitou kontrolu celého umístění nebo konkrétní skladové karty na 
umístění, a to bez nutnosti zakládat klasickou „velkou“ inventuru 
v serverové části. Kontrolor procházející skladem vybírá umístění 
ke kontrole náhodně dle svého uvážení nebo kontroluje ta umís-
tění, pro která systém eviduje nějakou nesrovnalost (třeba rozdíl 
zaznamenaný při vychystávání, přeskladnění a podobně). Taková 
problematická místa systém eviduje a následně zobrazuje přímo  
v seznamu ke kontrole. 

Postup je jednoduchý: kontrolor klikne na příslušnou ikonku, načte 
umístění, vybere (nebo načte) sortiment, popřípadě další sledo-
vané atributy (šarže, exspirace …), spočte množství a zadá je do 
čtečky. Systém zobrazí spočtený a evidenční stav a případný rozdíl, 
který je po uložení okamžitě převeden do virtuálního umístění pro 
inventurní rozdíly.

Výhodou je, že kontrolu lze provést (na rozdíl od inventury) bez dal-
ších omezení a za běžného provozu skladu. Proces je kompatibilní pro 
všechny licence mySTOCK® WMS, a to bez nákladů na dodatečnou 
implementaci. Zprovoznění vyžaduje aktualizaci licence a upgrade.

zařazuje svoz na kompletaci, dále vybírá z variant pro třídění / 
balení / kompletaci (zde se požadavky zákazníků liší nejvíce)  
a nakonec uzavírá jednou verzí nakládky (nebo bez nakládky – není 
povinná). Ostatní „servisní“ procesy včetně osobního odběru jsou pak 
společné a kompatibilní se všemi možnými kombinacemi expedice. 

Pokud vás některá z procesních variant zaujme nebo ji ve stávající 
konfiguraci postrádáte, kontaktujte nás – společně vybereme ideální 
řešení i pro váš sklad!

Poznámka: Standardizované procesní varianty lze aplikovat i na starší 
zákaznické projekty WMS. Nutnou podmínkou je práce s doklady 
typu objednávka přijatá, expediční zásilka, expediční dávka nebo 
úkol a PDA s operačním systémem Android.

Podívejte se na přílohu mySTOCK® WMS na straně 11. 

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

https://kvadopedie.kvados.cz/pages/viewpage.action?pageId=71336381
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Pro stornování a vrácení expedované položky na sklad lze využít nový 
proces „Storno expedice“. Je tak možné stornovat také již zabalené 
položky expedičních dávek v nákladových kusech. Jak celý proces 
vypadá (krok po kroku), je uvedeno v Kvadopedii zde.

V procesu „Vychystávání“ skladník nově vybírá důvod ponížení vy-
chystávaného množství pomocí ikon, a ne ze seznamu. Tento postup 
je rychlejší a mnohem názornější.

Pro dopravce Česká pošta je podporován grafický adresní štítek jed-
notný pro většinu přepravních služeb (nový standard České pošty 
od 08/2019) včetně piktogramů služeb.

Storno expedice

Ikony pro vychystávání

Adresní štítek České pošty

Některé zásilky je třeba vyřídit prioritně 

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Pokud již pracujete s prioritou expedice (jedná se o vlastnost expe-
dičního dokladu), víte, že tato funkce pomáhá řadit doklady v expedici 
tak, aby nejdříve byly zpracovány ty s nejvyšší prioritou. Dosud systém 
pracoval s touto informací pouze staticky, to znamená, že řadil položky 
pouze podle priority dokladu. Nově automaticky zohledňuje nejen 
zmíněnou prioritu dokladu, ale také případné zpoždění expedice (ve 
dnech) nebo aktuální časy nakládek jednotlivých dopravců, a lépe tak 
rozhoduje, co je v dané chvíli skutečně prioritní a co méně. Dispečer 

může navíc u vybrané zásilky zvýšit nebo snížit prioritu expedice ručně 
přímo v dispečerském okně, „přebít“ tak vypočtenou prioritu a upřed-
nostnit daný doklad k okamžitému zpracování. Pokročilá prioritizace 
je zapracována do všech vychystávacích a kompletačních procesů  
a lze ji aktivovat v konfiguraci systému (globální parametr).

https://kvadopedie.kvados.cz/pages/viewpage.action?pageId=71336015
https://kvadopedie.kvados.cz/pages/viewpage.action?pageId=70779291
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Zpracováváte měsíčně stovky faktur? Pak neplýtvejte časem 
na přepisování dat z dokumentů do systému. Díky vytěžovacím 
systémům integrovaným s myTEAM® se faktura založí skoro sama. 
Do systému vstupuje faktura přes modul Podatelna, buď jako 
elektronický dokument, který lze také vytěžit, nebo přijde fyzicky 
poštou. Pak se zaeviduje do seznamu zásilek, naskenuje se, opatří 
se čárovým kódem a tento naskenovaný dokument se uloží do 
myTEAM® k zásilce. Z naskenované faktury vytěžovací systém 
vyčte data a sám je uloží do myTEAM®. Výsledkem je tedy rovnou 
založená hlavička faktury v evidenci faktur přijatých s dokumentem 
a vyplněnými údaji. Účetní pak může fakturu vyhledat, případně 
doplnit vlastní poznámky a údaje, které nelze vytěžit (např. kontace), 
a poslat ke schválení.

myTEAM® dokáže při vytěžování faktur spolupracovat již se dvěma 
systémy – KOFAX a DOCU-X OCR. Oba pracují na velmi podobných 
principech, rozdíly jsou patrné především u validací a u pořizovacích 
cen, kdy licenční model je vázán na počty vytěžených stránek. 
DOCU-X OCR tedy představuje dostupnější variantu z obou systémů.

Údaje jsou z dokumentů vytěžovány pomocí pokročilé technologie 
umělé inteligence. Algoritmus DOCU-X OCR se podobně jako 
KOFAX v průběhu času učí, ve kterých částech dokumentu 

Nový vytěžovací systém DOCU-X OCR

najde jakou informaci (po přibližně pěti dokumentech stejného 
dodavatele je vytěžení údajů stoprocentní), a uloží ji do správného 
pole v myTEAM®. Čím víc faktur vytěžíte, tím lepších výsledků 
při automatickém vytěžování dat dosáhnete. Již nemusíte data 
přepisovat do formuláře v myTEAM®, takže snížíte jak pracnost, tak 
množství potenciálních chyb při manuálním přepisování. Můžete si 
také nastavit, že pokud jsou všechny vytěžené údaje validní, data se 
automaticky exportují do myTEAM® a obsluha nemusí v DOCU-X
OCR do procesu vůbec zasahovat.

Oba systémy umožňují automatickou validaci vytěžených i zadaných 
údajů. Při vytěžení nebo zadání hodnoty atributu dojde ke kontrole 
hodnoty například vůči číselníku partnerů.  Pokud je hodnota chybná, 
je vytěžený atribut zvýrazněn červeně a je zobrazen důvod, proč je 
daná hodnota nesprávná. 

DOCU-X OCR nabízí jak přednastavené validace, které jsou 
nativní součástí systému, tak i validaci na úrovni databáze pomocí 
uložených procedur. Díky tomu jsou validace velmi flexibilní a dají 
se nastavit dle požadavků konkrétního typu dokladu. Na rozdíl  
od systému KOFAX je DOCU-X OCR při vytváření validací pružnější, 
u KOFAXu je nutné nové validace objednat u dodavatele vytěžovacího 
softwaru, u DOCU-X OCR umí validace nastavit přímo KVADOS. 

Spolupracujeme  
s dopravcem DPD
V mySTOCK® WMS lze nově expedovat zásilky ve spolupráci s do-
pravcem DPD. Systém podporuje všechny běžné přepravní služby, jako 
je Classic, Private (pro doručení na soukromou adresu) nebo PickUp 
(doručení na výdejní místo), a to včetně dobírky a dalších doplňko-
vých služeb. Jednotná konfigurace umožňuje expedici do všech zemí, 
do nichž DPD doručuje. Pokud chcete mySTOCK® o dopravce DPD 
doplnit, kontaktuje pracovníka KVADOSu, který s vámi zajistí rozšíření 
licence a konfiguraci služby a datových přenosů.

A dopravcem DPD to nekončí! Do nejbližší verze připravujeme podporu 
dalších dopravců Dachser, DB Schenker, PPL, Rhenus a Zásilkovna, 
pro vybrané z nich také podporu ADR (přepravy nebezpečného zboží).

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Byla vytvořena nová verze dispečerského okna „Multifukční okno 
dispečera s OP“, která se skládá ze dvou podoken: „Seznam záhlaví 
nevyexpedovaných objednávek přijatých“ a „Seznam expedičních 
zásilek“ včetně barevných semaforů rozlišujících stav jednotlivých 
fází expedice (od generace dokladu až po jeho naložení).

Multifunkční okno 
dispečera

Detailní soupis všech novinek v mySTOCK WMS  
naleznete v Kvadopedii:

Novinky v serverové části mySTOCK WMS
Novinky v mobilní aplikaci mySTOCK WMS

i

https://kvadopedie.kvados.cz/display/mystock/Konfigurace+dopravce+DPD
https://kvadopedie.kvados.cz/pages/viewpage.action?pageId=64488019
https://kvadopedie.kvados.cz/pages/viewpage.action?pageId=57573644
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V předchozích verzích myTEAM® bylo k dispozici fulltextové vyhledávání vždy pouze v jedné evidenci modulu. Záznamy týkající se konkrétního 
partnera se tak daly vyhledat vždy zvlášť pro smlouvy, zvlášť pro faktury a podobně. Nyní můžete vyhledávat v celém systému.

V pravém horním rohu je k dispozici pole pro vyhledávání, do kterého buď přímo zadáte hledaný text, nebo stisknete ikonu lupy. Zobrazí se 
panel s výsledky vyhledávání, který zobrazuje jak dokumenty, tak i záznamy z celého myTEAM®, k nimž máte přístup. Jednotlivé záznamy 
(smlouva, objednávka, úkol ...) a dokumenty (docx, xlsx, txt ...) jsou odlišené barevnými štítky. Rychle se tak ve výsledcích zorientujete.

V panelu Filtry jsou k dispozici také upřesňující filtry seskupené do kategorií. Lze tak výsledky omezit například dle typu obsahu (hledáme 
v dokumentech či objednávkách, v partnerech…), dle osob (hledáme v autorovi), dle identifikátorů typu IČO, variabilní symbol a podobně. 
Mezi filtry se zobrazují jen ty atributy, které jsou právě obsažené v datech, použité filtry jsou zobrazeny nad seznamem. Samozřejmě můžete 
použít také fulltextové vyhledávání, kdy hledání proběhne ve všech textových atributech. Počty záznamů zobrazených po zvolení daného filtru 
jsou vidět v závorce za danou hodnotou filtru.

Vyhledávání napříč myTEAM 

Ošetřete zastupitelnost pracovníků už při zadání úkolu
Při zadání firemního úkolu či před spuštěním workflow se u osob, 
které mají figurovat jako řešitelé budoucích úkolů, nově zobrazuje 
jejich plánovaná nepřítomnost zadaná v Evidenci pracovní doby. 
Spolu se jménem pracovníka systém ukazuje typ nepřítomnosti,  
a od kdy do kdy nepřítomnost trvá. Uvidíte tak, zda neposíláte úkol 
kolegovi, který je právě na dovolené. U úkolu lze zvolit zástupce 
řešitele, a do kdy jím je, nebo případně posunout termín vyřešení 

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.
Odkaz 1 | Odkaz 2 | Odkaz 3

úkolu na později. Zástupce pak má k firemnímu úkolu stejná práva 
jako řešitel úkolu, u procesního úkolu musí mít zástupce vlastní práva 
na související záznam, například smlouvu. Když termín uplyne, tak 
se zástupce automaticky odstraní. 

https://kvadopedie.kvados.cz/x/6YILAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/7gJrB
https://kvadopedie.kvados.cz/x/ZgJrB
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myTEAM® jsme propojili s nástrojem OnlyOffice. Pokud si 
zákazník zakoupí licenci, může nahlížet na dokumenty Office přímo  
v prohlížeči, kde je vidí hned v panelu „Náhled“, a nemusí pro čtení 
otevírat lokálně Word nebo Excel. Bez tohoto nástroje je lokální 
otevření dokumentu nutné a Word a Excel musí být naistalovány 
na stanici uživatele.

Potřebujete zkopírovat údaje z vydané objednávky do nového 
formuláře? Označte existující objednávku v evidenci a v panelu 
„Možnosti“ zvolte kopírovat. Systém vám nabídne výběr, zda chcete 
kopírovat pouze hlavičku, hlavičku a položky, ceny položek, přiložené 
dokumenty. Formulář se pak vyplní daty z označené objednávky, 
můžete je samozřejmě upravit. Další proces práce s objednávkou 
se nemění.

Pokud uživatel myTEAM® žádá o nepřítomnost na přelomu dvou 
měsíců, stačí mu k tomu nyní jen jedna žádost. Systém ji automaticky 
rozloží na dvě žádosti, tak aby byla správně zaevidována docházka  
i mzdové podklady. V příslušném formuláři jsme upravili zadávání 
data a času, aby bylo možné  čerpat náhradní volno například v pěti 
za sebou jdoucích dnech, každý den 2 hodiny v rámci jedné žádosti.

U dokumentů nahraných v myTEAM® jsme zjednodušili změnu typu 
obsahu. V nabídce „Upravit vlastnosti“ naleznete nyní pole „Typ 
obsahu“. Vyberete požadovaný typ a následně se podle toho změní 
atributy k dalšímu vyplnění. Předchozí postup v průvodci i nabídku 
„Změnit typ obsahu“ jsme zrušili.

Podporujeme OnlyOffice 

Kopírování vydané 
objednávky

Vylepšili jsme žádanky  
o nepřítomnost

Typ obsahu dokumentu 
změníte snadněji

i
i

i

Více informací naleznete v naší Kvadopedii.
Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Sestavy „Neuhrazené předpisy za období“ a „Neuhrazené předpisy  
k datu“ jsme upravili tak, aby bylo možné pohodlně zpracovávat  
a filtrovat data i takových partnerů, kteří nemají IČO, jako jsou 
například lékaři, auditoři, právníci, herci a zpěváci ... Nyní se při 
zadání kódu partnera nebo zkráceného názvu do dialogu sestav 
zobrazí pouze jeho data, nikoliv data všech ostatních, jak tomu 
bylo v minulosti. 

Lehčí filtrování dat  
v sestavách neuhrazených 
předpisů Zabývali jsme se také agendou upomínek. Nyní již můžete vytvářet  

a odesílat upomínky v jazyce partnera. Při tvorbě upomínky a souvi-
sejícího e-mailu načte systém z údajů partnera informaci o preferova-
ném jazyce a podle tohoto vybere texty z číselníku, zvolí příslušný text 
předmětu i samotného e-mailu. V současnosti můžete upomínky posí-
lat v češtině, polštině, slovenštině, maďarštině, angličtině a němčině. 

Upomínky v jazyce partnera

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.
Odkaz 1 | Odkaz 2

https://kvadopedie.kvados.cz/x/HwNrB
https://kvadopedie.kvados.cz/x/Q4NTAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/9YFTAw
https://kvadopedie.kvados.cz/x/MwQTAQ
https://kvadopedie.kvados.cz/x/v4PCAQ
https://kvadopedie.kvados.cz/x/GoTCAQ
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Upravili jsme export sestavy „Předvaha-hlavní kniha (RS)“ tak, aby s ním uživatelé mohli pohodlně pracovat v Excelu. Z exportu jsme odstranili 
sloučené řádky a sloupce a přidali jsme koncové stavy účtů. 

Export faktur přijatých do Excelu jsme upravili tak, aby obsahoval kompletní data, včetně informace o základu daně, DPH a celkových částkách. 
Tyto údaje čerpá systém z tabulky daňové rekapitulace. 

Pro pohodlnou práci v Excelu

Upravili jsme export přijatých faktur 

i

i

Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

Příjem a export faktur ve formátu ISDOC

Do informačního systému VENTUS® jsme zapracovali elektronickou 
komunikaci pomocí formátu ISDOC. O co se jedná? ISDOC (Infor-
mation System Document) je společný formát elektronické fakturace  
v České republice definovaný v Deklaraci o společném postupu v oblasti 
řešení elektronické fakturace v ČR, kterou podepsalo 14 významných 
výrobců ekonomických a podnikových systémů. Zavázali se tak používat 
standardizovanou formu exportů a přijímání elektronických fakturačních 
zpráv, což umožní podnikům a institucím používajícím různý software 

i Více informací naleznete v naší Kvadopedii.

mezi sebou vzájemně komunikovat. (Více informací o této problematice 
naleznete na webových stránkách http://www.isdoc.cz.)

V praxi to znamená, že uživatel systému VENTUS® má nyní možnost 
vydanou fakturu splňující dané podmínky exportovat ve formátu ISDOC  
a následně odeslat odběrateli e-mailem nebo pomocí FTP a může rov-
něž importovat fakturu přijatou od dodavatele. 

https://kvadopedie.kvados.cz/x/JgEKAQ
https://kvadopedie.kvados.cz/x/LIBkB
https://kvadopedie.kvados.cz/x/CIfI
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V dnešní době je více než kdy dřív potřeba umět dobře evidovat pohledávky. Když nová pohledávka vznikne, obchodní zástupce v myAVIS® 
CRM ihned vidí její výši. Pokud s odběratelem domluví termín úhrady, může jej nyní jednoduše evidovat. Zadá jej pohodlně dvěma kliky  
k příslušné pohledávce třeba hned během jednání s odběratelem v rámci průvodce návštěvou. Evidence navrhovaných termínů úhrady může 
přispět k udržení dobrých obchodních vztahů. 

Evidujte navrhovaný termín úhrady pohledávky
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Společně s vámi se snažíme o to, aby měl obchodní zástupce v terénu maximum potřebných informací. Proto má nyní administrátor možnost 
přiřadit k jednotlivým položkám sortimentu výstižné piktogramy. Ke každému sortimentu může umístit až deset různých ikon znázorňujících důležité 
informace a může také určit pozici, kde se budou zobrazovat. Náhled na ikony je přístupný v jednoduchém i detailním zobrazení sortimentu. 

Výhoda piktogramu spočívá v jasné, přehledné a rychle patrné informaci. Obchodní zástupce tedy nemusí číst například doplňující poznámku, 
ale stačí rychlý náhled na ikony, z nichž jednoduše vyčte potřebné informace. Piktogramy lze využít v různých oblastech. V gastronomii lze 
u sortimentu jednoduše evidovat alergeny, v retailu pomůžou piktogramu rozlišit, pod jakou značku výrobek spadá, označit zemi výroby.  
V agrohospodářství může piktogram označovat například složení. Piktogramy každopádně představují příjemné vizuální vylepšení, které 
zjednoduší a zefektivní práci obchodním zástupcům.   

Piktogramy u sortimentu pro lepší názornost
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V myAVIS® CRM je možné upravit nastavení tak, aby se v cenících nezobrazovaly nulové ceny. Jedním klikem to provede administrátor. 
Obchodní zástupce má tak ihned přehled, jaký reklamní předmět je nutné zaplatit a jaký je poskytnut zdarma.

Chcete zobrazovat jen nenulové ceny?

Víte, že u adresy je možné evidovat poznámku? Funkcionalitu využije obchodní zástupce třeba v případě, když si chce upřesnit cestu k zákazníkovi. 

Poznámka k adrese

VYRÁBÍME SOFTWARE.
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Přehled standardizovaných expedičních procesů a jejich variant (PDA)

Název procesu Základní charakteristika

Vychystávání  
do nosiče

Základní varianta vychystávání. Podporuje všechny běžné vychystávací strategie  
a potřebné operace. 
Platí: 1 nosič = 1 expediční dávka

Vychystávání  
do nosiče 2

Varianta vychystávání optimalizovaná pro potravinářský průmysl (váhové čárové kódy,  
data exspirace, tabákové výrobky aj.). 
Platí: 1 nosič = 1 expediční dávka

Vychystávání  
do nosiče 3

Varianta vychystávání podporující při zapnutém multipickingu sdružené vychystání  
jednoho sortimentu pro více objednávek jako jeden úkol (s nutností následného třídění  
v navazujícím procesu). 
Platí: 1 nosič = 1 nebo více expedičních dávek

Vychystávání  
bez nosiče

Základní varianta vychystávání, pokud nepracujete s nosičem (paleta, přepravka apod.). 
Vhodné pro velké, samostatně manipulovatelné kusy. 

Pick by Voice  
(do nosiče)

Připravujeme do verze V3 2021. 
 

Kontrola  
vychystané dávky

Servisní proces umožňující kontrolu vychystaného množství  
v nosiči (přepočet a oprava množství). 
 

Storno  
vychystané dávky

Servisní proces podporující storno celé vychystané zásilky / dávky s navazujícím  
zaskladněním do skladu (např. za situace, kdy zákazník zruší objednávku).
 

Storno vychystané 
položky dávky

Servisní proces umožňující storno vychystané položky dávky  
s navazujícím zaskladněním do skladu. 
 

Svoz na balení / 
kompletaci

Proces podporující hromadné naložení vychystaných nosičů odložených na předávacích 
umístěních, jejich svoz a vyložení na umístění před balením / kompletací.
 

Třídění na balení Proces umožňující přesun vychystaných nosičů z kompletně vychystaných zásilek  
na pracoviště balení. 
 

Balení Kontrola vychystaných položek zásilky včetně všech potřebných operací (tisk etiket,  
záručních listů, načtení sériových čísel apod.) a jejich zabalení do nákladových kusů  
(je evidován obsah každého nákladového kusu). Je podporováno průběžné balení  
i dosud ne kompletně vychystané zásilky. 
 

Příloha



myRELEASE v01.2021 12

Příloha

Název procesu Základní charakteristika

Třídění na kompletaci Proces podporující třídění vychystaných / svezených nosičů  
na kompletační umístění dle zásilek. 
 

Třídění  
na kompletaci 2

Proces podporující třídění zabalených nosičů z balicího pracoviště na kompletační umístění  
dle zásilek včetně tisku dokladů. 
 

Kompletace Základní (zjednodušený) kompletační proces podporující zabalení vychystaných  
dávek (nosičů) do nákladových kusů a jejich označení dopravními štítky (bez kontroly  
všech položek zásilky). Zadání parametrů nákladových kusů (hmotnost, typ obalu apod.).  
Tisk souvisejících dokladů. Uložení kusů zásilky na umístění nakládky.  
Není evidován přesný obsah každého nákladového kusu (dopravního štítku).

Kompletace 2 Varianta podporující volitelný přesun vybraných položek z nosiče do nosiče.  
Je evidován přesný obsah každého nákladového kusu (dopravního štítku).

Kompletace 3 Varianta optimalizovaná odděleně pro balíkové a paletové zásilky. Podporuje konsolidaci 
nákladových kusů do menšího počtu dopravních štítků nebo změnu z balíkového typu  
na paletový typ přepravy (z důvodu minimalizace přepravních nákladů). 
Je evidován přesný obsah každého nákladového kusu (dopravního štítku).

Dotisk dopravního 
štítku

Servisní dotisk dopravního štítku (chyba tisku nebo při poškození štítku apod.).

Vložení zásilky do 
transportního obalu

Seskupení (vložení) více zásilek do transportního obalu (paleta, klec, kontejner apod.)  
pro pozdější rychlé naložení v procesu nakládky.

Nakládka Nakládka do vozidla dle přesně (předem) připraveného seznamu zásilek.

Nakládka 2 Proces umožňuje volně vytvářet nakládky jednotlivých dopravců bez nutnosti předem 
přiřazovat v serverové části zásilky do dokladu nakládky. Vhodný pro zákazníky, kteří  
nemohou předem určit, jaké množství expedičních zásilek bude dopravce schopný v rámci 
jedné nakládky převzít, například z důvodu zaplněnosti nákladního automobilu.

Vykládka Operativní vyložení zásilky, která se nevleze do vozidla nebo nemá být expedována.

Potvrzení osobního 
odběru

Zpracování a předání zásilky odběrateli (zásilka typu osobní odběr).
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Příloha

Varianta 1 Varianta 2

Svoz

Třídění na kompletaci

Vychystávání s nosičem Vychystávání s nosičem

Třídění na balení

Balení

Třídění na kompletaci 2

Kompletace 3Kompletace

Nakládka 1/2 Nakládka 1/2

Legenda:
Povinná návaznost

Nepovinná návaznost

Přehled možných kombinací expedičních procesů a jejich variant (PDA)
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Zaujaly vás novinky?
Kontaktujte naše obchodní oddělení na e - mailu 
obchod@kvados.cz nebo telefonu +420 597 403 403. 
Obrátit se můžete také přímo na jednotlivé obchodníky 
či konzultanty, se kterými běžně komunikujete.

DRIVING YOUR BUSINESS

KVADOS, a. s.
Novoveská 1139/22, 709 00 Ostrava ‑Mariánské Hory, Česká republika
         kvados.czWEB

VYRÁBÍME SOFTWARE.

Varianta 3 Varianta 4 Varianta 5

Vychystávání s nosičem 2 Vychystávání bez nosiče Vychystávání s nosičem 3

Kompletace 2 Balení 2

Kontrola  
expedičních dávek

Příloha

Nakládka 1/2 Nakládka 1/2




