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2 The Gebrüder Weiss concern 

 

Prípadová štúdia 
Gebruder Weiss Slovensko 

  

 4 pobočky : Senec, Bytča, Zvolen, Prešov 

 Externý sklad Pezinok 

 1 Air&Sea pobočka v Bratislave 

 150 zamestnancov 

 21,734,910 EUR obrat v roku 2012 

 16,900 m2 zakrytej skladovej plochy 

 472,601 prepravených zásielok v roku 2012 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ISO 9001:2000 certifikácia 

 TAPA certifikácia 

 AEO certifikácia 

 Kamerový systém a systém sledovania zásielok 

 24/7 security zabezpečenie areálu a priestorov 

terminálu 

 Implementácia sledovania vozidiel počas celej 

trasy doručenia 
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Prípadová štúdia  
Tesco Stores SR a.s.  

Spoločnosť TESCO STORES SR, a.s. vstúpila na slovenský trh v roku 1996 a 
v súčasnosti prevádzkuje vyše 130 obchodov rôznych formátov - od 
formátov Extra, cez hypermarkety, supermarkety, expresy aj obchodné 
domy.  
 
Prevádzkuje tiež 2 distribučné centrá v Beckove a v Prešove, 4 obchodné 
centrá a 17 čerpacích staníc.  
 
So svojimi takmer 10 000 zamestnancami je spoločnosť Tesco Stores SR, 
a.s. 2. najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku.  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



4 The Gebrüder Weiss concern 

 

Prípadová štúdia 
Východisková situácia  

 Komunikácia: 
 
 Chýba jednoduchý a prehľadný nástroj pre riadenie toku vybavenia 
 Nastavenie práv pre jednotlivých užívateľov 
 Zákaznícky servis 
 Neustále monitorovanie stavu skladu s prehľadným výstupom a KPI pre 

koncového zákazníka podľa jeho požiadaviek 
 

Skladovanie: 
 
 Neustále meniaca sa potreba čo do plochy a druhu skladovania 
 Likvidácia vyradeného vybavenia 
 Rôzne segmenty a skupiny skladovaného vybavenia  
 

Technická distribúcia: 
 
 Zvoz a návoz vybavenia v rámci širokej siete obchodných domov 
 Zabezpečenie vybavenia pre náborové centrá 
 Inštalácia 
 Rýchla reakčná doba  
 Zabezpečenie manipulačnej techniky pri vykládke a nakládke   
 nadrozmerného vybavenia 
 Reverzná logistika 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Informačný tok 

 

 

 

 

 

 

SPOC 

SKLAD PREPRAVA IT 

Obchodné 
jednotky 

Centrála 

 Objednávky na dodanie 
a zvoz vybavenia 

 Schvaľovanie prevodov 
investičného majetku 

 Poradenstvo 

 

 Schvaľovanie objednávok  

 Evidencia prevodov majetku 

 Likvidácia vyradeného vybavenia 

 KPI, fakturácia 

 Špeciálne akcie, náborové 
centrá.. 

 

 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Komunikácia – systémové riešenie 

 

 

 

 

 

 

Obchodné 
jednotky 

Centrála 

WMS  ELK 

Webová nadstavba pre skladovú 

logistiku 

 Prezeranie vybavenia na sklade 

 Objednávanie návozu vybavenia 

 Objednávanie zvozu vybavenia 

 

 

 

 

 
Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Webová nadstavba 

Prezeranie vybavenia na sklade 

 Webová nadstavba on-line prepojená so skladovým systémom 

 Pohodlné prezeranie vybavenia – princíp e-shopu 

 Fotografie vybavenia 

 Skupiny užívateľov – oprávnenie na prístup do určitých sekcií webovej nadstavby 

 

 

 

 

 

 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Webová nadstavba 

 Vkladanie vybavenia do internetového nákupného košíka 

 Odoslaním objednávky sa požadovaný tovar rezervuje a vytvorí sa výdajka 

 Možnosť špecifikácie požiadaviek na prepravu 

 Centrála TESCO – schvaľovanie objednávok určitých druhov vybavenia 

 

 

 

 

Objednávanie vybavenia 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Webová nadstavba 

Objednávanie zvozu vybavenia 

 Vytváranie objednávok na zvoz nepotrebného vybavenia 

 Vytváranie objednávok na zvoz nového vybavenia od dodávateľa 

 Špecifikácia požiadaviek na prepravu 

 Generovanie potrebných dokumentov 

 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Rozdelenie vybavenia v rámci webovej nadstavby 

Štandardné regále Neštandardné regále Školiace stredisko Skladové regále 

Chladenie zásuvkové Chladenie systémové Nerezový nábytok Nákupné vozíky 

Voľné diely Nábytok Zápožičkové vybavenie Šrot 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Webová nadstavba 

Zaškolenie nového personálu pre používanie webovej nadstavby 

a poradenstvo  

 Manuál pre užívateľov 

 Popis funkcií 

 Popis procesov 

 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia 
Skladovanie vybavenia 

 
 Vybavenie skladovane v regálovom a blokovom sklade 

 
 Využitých cca 5 000 m2 skladovej plochy 

 
 Vybavenie rozdelené do 41 základných skupín a podskupín 

 
 Skladovaných 10 000 artiklov / 100 000 Ks 

 
 Preverenovanie funkčnosti zvezeného technického zariadenia 
 
 Roztriedenie a prijem podľa  funkčnosti - poškodené ks sú prijaté na 

separátny sklad v systéme 
 

 Likvidácia poškodených ks na žiadosť  zákazníka 
 
 Likvidácia  nebezpečných zariadení renomovanou spoločnosťou 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia 
Príjem vybavenia 

Príjem nového 
vybavenia 

Príjem užívaného 
vybavenia 

Obchodná 
jednotka 

Centrála 

Dodávateľ 
WEB portál 

WMS ELK 

Identifikácia vybavenie 
na základe BLUEPRINTu 
 
Zaskladnenie vybavenia 

Systémová objednávka 
 
Fyzická objednávka 

Automatický download 

Priradenie foto na WEB 
nadstavbe 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 

13 



14 The Gebrüder Weiss concern 

 

Prípadová štúdia 
Výdaj vybavenia 

Obchodná 
jednotka 

Centrála 

WEB portál 

WMS ELK 

Vybavenie rozdelené do skupín 
 
Pridelené práva na 
objednávanie vybavenia 

Fyzické vychystanie a kompletizácia objednávky 
Objednanie prepravy 

Systémová objednávka 
 
Fyzická objednávka 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 

14 



15 The Gebrüder Weiss concern 

 

Prípadová štúdia  
Technická distribúcia  

 

 Distribúcia zariadení a vybavenia podľa objednávky zákazníka 

 

 Organizácia špeciálnej distribúcie 

 

 Zabezpečenie špeciálnej manipulačnej techniky pri vykládke a nakládke nadrozmerného 
vybavenia 

 

 Spätná distribučná logistika 

 

 Preverenie funkčnosti zvezeného technického vybavenia 

 

 Doplnkové služby k technickej distribúcii 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

V rámci technickej distribúcie zabezpečujeme pre zákazníka 
nasledujúce služby: 

 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Technická distribúcia  

 Obchodné jednotky majú možnosť objednania potrebného vybavenia cez Webovú nadstavbu  
„ľahko a rýchlo ako cez e-shop“.  

 Po vyplnení objednávky na Webovej  nadstavbe sa automaticky prehrá požiadavka do 
logistického systému Gebrüder Weiss. 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Technická distribúcia  

 

 Doručenie v určený čas (23:00) 

 Doručenie počas víkendu 

 Vozidlo podľa požiadavky (napr. potrebná plošina, hydraulická ruka) 

 Pomocnú  pracovnú silu k nakládke / vykládke 

 Manipulačné služby (napr. vynáška vybavenia) 

 Inštaláciu  zariadení na mieste použitia 

 

 

 Na základe požiadavky vieme zabezpečiť potrebnú   

       manipulačnú veľkú a malú techniku,  

 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia  
Technická distribúcia  

 Obchodné jednotky majú možnosť objednania okrem potrebného vybavenie aj distribúciu 
späť na centrálny sklad. 

 Na Webovej  nadstavbe sa vyplnia potrebné údaje v objednávke a požiadavky,  na základe 
ktorých Gebrüder Weiss zabezpečí potrebnú službu 

 Po zvoze prebieha preverenie funkčnosti zvezeného technického vybavenia 

 

 

Spätná distribučná logistika 
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Prípadová štúdia  
Technická distribúcia  

Doplnkové služby k technickej distribúcii 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Organizácia distribúcie technického vybavenia pre náborové centrá: 

• Na určený čas 

• S potrebnou technikou 

 

 Zabezpečenie pomocného personálu na požadované manipulačné služby 

 

 Organizácia reverznej prepravy späť na centrálny sklad 

Komunikácia Skladovanie Technická distribúcia 
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Prípadová štúdia 
Zhrnutie 

 Komunikácia: 
 
Chýba jednoduchý a prehľadný nástroj pre riadenie toku vybavenia 
 Nastavenie práv pre jednotlivých užívateľov 
 Zákaznícky servis 
 Neustále monitorovanie stavu skladu s prehľadným výstupom a KPI pre 
 koncového zákazníka podľa jeho požiadaviek 
 

Skladovanie: 
 
 Neustále meniaca sa potreba čo do plochy a druhu skladovania 
 Likvidácia vyradeného vybavenia 
 Rôzne segmenty a skupiny skladovaného vybavenia  
 

Technická distribúcia: 
 
 Zvoz a návoz vybavenia v rámci širokej siete obchodných domov 
 Zabezpečenie vybavenia pre náborové centrá 
 Inštalácia 
 Rýchla reakčná doba  
 Zabezpečenie manipulačnej techniky pri vykládke a nakládke   
 nadrozmerného vybavenia 
 Reverzná logistika 
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 Zažite to sami:  

           GW hýbe svetom   
www.gw-world.sk 


