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MÁME VERZI I PRO VÁŠ OBOR

VYBUDUJTE SKLAD 21. STOLETÍ

Řešení mySTOCK® WMS dlouhodobě vyvíjíme ve spolupráci s našimi klienty. Na základě bohatých zkušeností z praxe
jsme do standardních verzí připravili jednotlivé sektorové a oborové verze, které obsahují jejich speci ka, a díky tomu
jsme zkrátili dobu jejich nasazení. Využijte know-how odborníků a zkušenosti rem z vašeho oboru a posuňte
váš sklad na novou úroveň.

Inovace
Základním stavebním kamenem naší konkurenční výhody jsou inovace. V rozsáhlém oddělení výzkumu a vývoje zaměstnáváme špičkové odborníky. Přinášíme WMS s využitím umělé inteligence, sledujeme moderní trendy v technologiích
i v logistice, a proto jako první přinášíme i do vašeho skladu nové možnosti rozvoje.

Nejnovější technologie
Retail
Retail je ideální verze WMS, pokud jste obchodní rma a skladujete především
své zboží nebo zboží v komisi. Pokud nic nevyrábíte, ale třeba kompletujete
výrobky do setů, pak se vám bude hodit agenda kompletace. Výkonná expedice
s využitím multipickingu je nutností pro váš sklad. Potřebujete řešení, které
obsahuje všechny důležité skladové procesy a nabízí podporu pro B2B a B2C
objednávky. Hodit se vám bude také podpora více přepravních společností již
v expedičním procesu nebo řešení speci ckých požadavků při balení a mixování
zásilek i řešení vratek a reklamací.

Pro řízení skladu využíváme ty nejnovější technologie, díky kterým získáte náskok před konkurencí. S mySTOCK® WMS
umíme propojit mobilní terminály nebo uvolnit skladníkům ruce pomocí technologií hlasového ovládání, bezdrátových
čteček, chytrých rukavic či technologie pick to light.

Robotizace
Řešíte nedostatek kvalitních pracovníků a tlak na zvýšení efektivity i ve vašem skladu? Odpovědí může být průmyslová
automatizace využitím robotů. Ať už v podobě autonomních paletových zakladačů, nebo pomocí robotů kompletujících
palety pro koncové zákazníky. Umíme nahradit práci skladníků díky manipulačním robotům i robotickým ramenům,
a to při kompletaci, paletizaci i depaletizaci při vstupu zboží do skladu. Snižujeme tím pracnost a počet fyzické obsluhy
a významně zvyšujeme výkon a rychlost operací ve skladech.

Analýzy a studie
Production

Přivítejte ve svém skladu umělou inteligenci
CHTĚLI BYSTE
TAKÉ …

… zkrátit čas vyskladnění až o 50 %?

Logistics

… navýšit hodinový průměr expedičních položek o více než 40 %?

Verze Logistics je připravena pro rmy, jejichž byznysem je poskytování
logistických služeb. Hodí se pro vás, pokud fungujete jako ful llmentová
společnost, nebo jako doplňková služba přepravních a spedičních společností
poskytujících interní logistiku pro sesterské závody nebo rmy ve skupině. Ve verzi
Logistics oceníte možnost skladování zboží více ukladatelů dle obrátkovosti. Vaši
skladníci využívají jednotný systém a uživatelské rozhraní na PDA, díky čemuž je
můžete operativně využít dle sezonnosti jednotlivých klientů. Součástí této verze
je evidence ceníků výkonů a poskytovaných logistických služeb ukladatelům
i generování podkladů pro měsíční fakturaci. Univerzální modul pro integraci
nebo B2B portál usnadní komunikaci a výměnu dat s vašimi ukladateli.

… snížit počet skladníků až o 30 %?
… uspořit pracovní čas a náklady při inventurách až o 50 %?
… nižší náklady na manipulaci se zbožím až o 80 %?

mySTOCK® se přizpůsobí jak
potřebám malého skladu, tak
i rozsáhlému logistickému parku.
Součástí WMS dodávky může být
nejen samotné softwarové řešení
s následnou podporou, ale také
logistická studie nebo audit, integrace nejrůznějších automatizačních
technologií jako robotizace, včetně
manažerských nástrojů. Samozřejmostí je dodání veškerých potřebných
hardwarových komponent od PDA
a skenerů až po napojení na dopravníky, automatické zakladače, váhy,
třídičky nebo baličky. S řešením
mySTOCK® WMS může váš byznys
stále růst a být výkonnější, protože
systém se přizpůsobí vašim
aktuálním potřebám.

Tuto sektorovou verzi využijete, pokud jste výrobní nebo obchodně-výrobní rma.
Verze Production propojí váš stávající ERP systém s procesy efektivního WMS
mySTOCK®. Zajistí podporu pro skladování materiálu, polotovarů i hotových
výrobků. A to od vstupního materiálového skladu přes plynulou expedici dle plánu
výroby až po vstup na sklad hotových výrobků. Umí podpořit evidenci kooperací
a vypořádá se snadno s řízením dle šarží, přesnou evidencí a výdejem dle FIFO
nebo LIFO. Nebo podpoří i samotnou expedici hotových výrobků dle potřeb
vašich zákazníků a jejich speci ckých požadavků na balení i dokumentaci.

… pokles reklamací za špatně dodané zboží až o 95 %?
Postaráme se o váš sklad od A do Z.

®

CO ZÍSKÁTE S mySTOCK WMS?
1.

Výhody předpřipravené oborové verze – rychlá a efektivní implementace

2. Mobilní aplikaci pro řízení vašich skladníků a jejich práce

VYBERTE SI SVOU EDICI mySTOCK®

3. Nástroje pro nastavení pravidel pro úkolování vašich skladníků dle priorit
4. Multijazykový systém, i na PDA, který s vašimi skladníky „mluví"

v jejich rodné řeči a usnadňuje jejich zaškolení
5.

Široké možnosti kon gurovatelnosti a uživatelského rozhraní

6.

Manažerskou podporu v podobě připravených reportů
a manažerských nástrojů

Se systémem mySTOCK® WMS získáváte naše mnohaleté zkušenosti a know-how. Vyvinuli jsme tři standardizované
verze, které můžete začít využívat. Zároveň umí mySTOCK® WMS uspokojit i ty nejnáročnější klienty s řadou speci ckých
požadavků na individuální úpravy, kterým nabízíme edici ENTERPRISE.

Nejsme pouze dodavatelem softwaru, rozumíme skladové logistice komplexně. Zpracujeme pro vás nezávislé logistické
studie, detailní analýzy nebo provedeme audit stávající logistiky a najdeme příležitosti pro změny a zvýšení výkonu.
Máme specialisty na všechny klíčové oblasti. Díky tomu navrhneme ideální řešení přesně pro váš sklad.

Integrace
Podporujeme napojení na technologické vybavení vašeho skladu a pomocí univerzálního interface realizujeme propojení
s vašimi informačními systémy. Umíme se napojit na vaše ERP, na systémy dopravců i e-shopů. Společně s naším
řešením dodáváme také hardware.

MOBILNÍ KLIENT
mySTOCK® WMS obsahuje mobilní
aplikaci k provádění skladových
operací přímo ve skladu (připojení
je zajištěno pomocí Wi-Fi sítě).
Ať už se jedná o příjem, výdej,
přeskladnění, nebo průběžnou
či komplexní inventuru.
Pro snadnou obsluhu uživatelem
využívá různé typy obrazovek, které
byly navrženy s ohledem na vysokou
ergonomii a přehlednost – přihlašovací i seznamové obrazovky s detailními nebo informačními údaji. Tyto
obrazovky na sebe logicky navazují
podle vašich potřeb a procesů a pracovníky automatizovaně provádějí
každým krokem pro eliminaci chyb.
Oceníte také možnost využití
multijazykovosti, každý skladník
si může nastavit ovládání v jeho
mateřštině.
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automatizace využitím robotů. Ať už v podobě autonomních paletových zakladačů, nebo pomocí robotů kompletujících
palety pro koncové zákazníky. Umíme nahradit práci skladníků díky manipulačním robotům i robotickým ramenům,
a to při kompletaci, paletizaci i depaletizaci při vstupu zboží do skladu. Snižujeme tím pracnost a počet fyzické obsluhy
a významně zvyšujeme výkon a rychlost operací ve skladech.

Analýzy a studie
Production

Přivítejte ve svém skladu umělou inteligenci
CHTĚLI BYSTE
TAKÉ …

… zkrátit čas vyskladnění až o 50 %?

Logistics

… navýšit hodinový průměr expedičních položek o více než 40 %?

Verze Logistics je připravena pro rmy, jejichž byznysem je poskytování
logistických služeb. Hodí se pro vás, pokud fungujete jako ful llmentová
společnost, nebo jako doplňková služba přepravních a spedičních společností
poskytujících interní logistiku pro sesterské závody nebo rmy ve skupině. Ve verzi
Logistics oceníte možnost skladování zboží více ukladatelů dle obrátkovosti. Vaši
skladníci využívají jednotný systém a uživatelské rozhraní na PDA, díky čemuž je
můžete operativně využít dle sezonnosti jednotlivých klientů. Součástí této verze
je evidence ceníků výkonů a poskytovaných logistických služeb ukladatelům
i generování podkladů pro měsíční fakturaci. Univerzální modul pro integraci
nebo B2B portál usnadní komunikaci a výměnu dat s vašimi ukladateli.

… snížit počet skladníků až o 30 %?
… uspořit pracovní čas a náklady při inventurách až o 50 %?
… nižší náklady na manipulaci se zbožím až o 80 %?

mySTOCK® se přizpůsobí jak
potřebám malého skladu, tak
i rozsáhlému logistickému parku.
Součástí WMS dodávky může být
nejen samotné softwarové řešení
s následnou podporou, ale také
logistická studie nebo audit, integrace nejrůznějších automatizačních
technologií jako robotizace, včetně
manažerských nástrojů. Samozřejmostí je dodání veškerých potřebných
hardwarových komponent od PDA
a skenerů až po napojení na dopravníky, automatické zakladače, váhy,
třídičky nebo baličky. S řešením
mySTOCK® WMS může váš byznys
stále růst a být výkonnější, protože
systém se přizpůsobí vašim
aktuálním potřebám.

Tuto sektorovou verzi využijete, pokud jste výrobní nebo obchodně-výrobní rma.
Verze Production propojí váš stávající ERP systém s procesy efektivního WMS
mySTOCK®. Zajistí podporu pro skladování materiálu, polotovarů i hotových
výrobků. A to od vstupního materiálového skladu přes plynulou expedici dle plánu
výroby až po vstup na sklad hotových výrobků. Umí podpořit evidenci kooperací
a vypořádá se snadno s řízením dle šarží, přesnou evidencí a výdejem dle FIFO
nebo LIFO. Nebo podpoří i samotnou expedici hotových výrobků dle potřeb
vašich zákazníků a jejich speci ckých požadavků na balení i dokumentaci.

… pokles reklamací za špatně dodané zboží až o 95 %?
Postaráme se o váš sklad od A do Z.

®

CO ZÍSKÁTE S mySTOCK WMS?
1.

Výhody předpřipravené oborové verze – rychlá a efektivní implementace

2. Mobilní aplikaci pro řízení vašich skladníků a jejich práce

VYBERTE SI SVOU EDICI mySTOCK®

3. Nástroje pro nastavení pravidel pro úkolování vašich skladníků dle priorit
4. Multijazykový systém, i na PDA, který s vašimi skladníky „mluví"

v jejich rodné řeči a usnadňuje jejich zaškolení
5.

Široké možnosti kon gurovatelnosti a uživatelského rozhraní

6.

Manažerskou podporu v podobě připravených reportů
a manažerských nástrojů

Se systémem mySTOCK® WMS získáváte naše mnohaleté zkušenosti a know-how. Vyvinuli jsme tři standardizované
verze, které můžete začít využívat. Zároveň umí mySTOCK® WMS uspokojit i ty nejnáročnější klienty s řadou speci ckých
požadavků na individuální úpravy, kterým nabízíme edici ENTERPRISE.

Nejsme pouze dodavatelem softwaru, rozumíme skladové logistice komplexně. Zpracujeme pro vás nezávislé logistické
studie, detailní analýzy nebo provedeme audit stávající logistiky a najdeme příležitosti pro změny a zvýšení výkonu.
Máme specialisty na všechny klíčové oblasti. Díky tomu navrhneme ideální řešení přesně pro váš sklad.

Integrace
Podporujeme napojení na technologické vybavení vašeho skladu a pomocí univerzálního interface realizujeme propojení
s vašimi informačními systémy. Umíme se napojit na vaše ERP, na systémy dopravců i e-shopů. Společně s naším
řešením dodáváme také hardware.

MOBILNÍ KLIENT
mySTOCK® WMS obsahuje mobilní
aplikaci k provádění skladových
operací přímo ve skladu (připojení
je zajištěno pomocí Wi-Fi sítě).
Ať už se jedná o příjem, výdej,
přeskladnění, nebo průběžnou
či komplexní inventuru.
Pro snadnou obsluhu uživatelem
využívá různé typy obrazovek, které
byly navrženy s ohledem na vysokou
ergonomii a přehlednost – přihlašovací i seznamové obrazovky s detailními nebo informačními údaji. Tyto
obrazovky na sebe logicky navazují
podle vašich potřeb a procesů a pracovníky automatizovaně provádějí
každým krokem pro eliminaci chyb.
Oceníte také možnost využití
multijazykovosti, každý skladník
si může nastavit ovládání v jeho
mateřštině.

Dashboard - expedice,
zásilky, úkoly

Logika, pořádek
a umělá inteligence
do vašeho skladu

VYRÁBÍME SOFTWARE.

Naše produkty
KVADOS je tady pro vás už od roku 1992.
Podporujeme váš byznys jako výrobce a dodavatel
vlastních softwarových řešení, služeb a poradenství.
Základním principem naší spolupráce jsou kvalitně
řízené projekty a schopnost porozumět procesům,
na kterých stavíte. Správně nastavené procesy vám
ušetří čas i peníze, přinesou konkurenční výhodu
a hlavně úspěch na trhu. Můžete se spolehnout,
že spoluprací s námi získáte odborné know-how
prověřené v mezinárodním prostředí. Při vývoji
řešení preferujeme kreativní a inovativní přístup.

Vizualizace - objemová
zaplněnost umístění

Abyste získali partnera pro váš růst, který s vámi
udrží krok i do budoucna, vznikla skupina rem
KVADOS Group s cílem sdružit znalosti
a kompetence pro zajištění komplexních řešení
v oblasti intralogistiky pro obchodní a výrobní
společnosti. Členy skupiny jsou: KVADOS,
KVADOS Robotics, BETTAROE Robotics,
PAC Technology a DERUTEX.

KVADOS, a. s.

TELEFON
E-MAIL
WEB

+420 596 126 210 (211)
obchod@kvados.cz
kvados.cz
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mySTOCK® WMS
Vpusťte logiku a umělou
inteligenci do vašeho skladu

myTEAM®
Digitalizujte rmu díky
chytré aplikaci

myAVIS® CRM
Rozpohybujte vaše obchodní
zástupce s mobilním CRM

Robotizace je budoucnost
i vašeho skladu

VENTUS® ERP
Přejděte na ERP systém,
který rozumí vašemu byznysu

myCASH® POS
Pokladní systém pro váš
úspěšný maloobchod
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RAPPA

HRAČKY - DÁRKY - KARNEVAL
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myDATACENTER®
Svěřte provoz svých aplikací
specialistům
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Vážíme si každého
klienta a respektujeme
jeho jedinečnost.
Ke všem přistupujeme
individuálně s ohledem
na potřeby a specifika
jejich byznysu. Řešení
mySTOCK® WMS
využívají například
tito zákazníci:

mySTOCK WMS
KVADOS SOFTWARE

Řiďte a optimalizujte logistiku,
procesy a pracovníky ve svém skladu,
s plnou podporou mobilních zařízení.

myFABER®
Novoveská 1139/22
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Česká republika
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