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Referenčný príbeh 

Implementujeme riešenie Microsoft Dynamics NAV 

už 12 rokov, máme viacero zákazníkov aj v oblasti 

Logistiky, dopravy, špedície okrem iných viac ako 

100 zákazníkov s implementovaným riešením 

Microsoft Dynamics NAV 

 

Rozhodnutie pána Hadvičáka je možno 

najkomplexnejšie a pokrýva všetky oblasti 

logistickej firmy: 

 
 



Referenčný príbeh 

 
 

 Financie 

 Nákup 

 Predaj 

 Riadený sklad, vrátane špecifickej výroby – prebaľovania 

tovarov 

 Doprava 

 Špedícia 

 Správa zákazníkov – CRM 

 Mzdy naviazané na cestovné príkazy 

 Integrácia s mobilnými zariadeniami – čítačky čiarových 

kódov pre sklady, mobilné jednotky pre sledovanie dopravy a 

automatizáciu knihy jázd  

 



Referenčný príbeh – očakávania zákazníka 

 
 

 Jedno integrované riešenie Microsoft Dynamics NAV 2009 pre 

spracovanie všetkých procesov vo firme zabezpečí: 

 zadávanie údajov do systému iba raz 

 celý proces pod kontrolou 

 školenie pre jednu logiku systému v celej firme 

 možnosť rozširovať podnikanie do celého sveta pri použití jedného 

informačného systému – medzinárodný informačný systém od 

spoločnosti Microsoft 

 manažérske výstupy – jednoduchá kontrola nastavenia a kontroly 

správnosti výsledkov  

 vysoká pravdepodobnosť úspory nákladov na integrácie s jediným 

komplexným segmentovo orientovaným riešením 



Prezentácia popisuje 4 základné oblasti 

 Komplexný IS  

 Riadenie procesov dopravy 

 Riadenie procesov špedície 

 Procesy riadeného skladu 
 



Komplexný informačný systém 
 
 



Komplexný informačný systém 
 

 Integrovaný add- on Doprava a Špedícia 

 Aktuálny pohľad na jednotlivé činnosti  

 Sledovanie ziskovosti dopravno-špedičných 

aktivít 

 Maximálna automatizácia jednotlivých 

procesov a ich kontrola pomocou systému 

Workflow 
 



Riešené procesy dopravy a špedície 

Kontakt Dopyt 

Ponuka 

Objednávka 
prepravy 

Plánovaná 
objednávka 

Priradenie 
vozidla, vodiča  
k objednávke, 

analýza 
vyťaženosti, 
trasovanie 

Plánovanie 
nákupu 

Realizácia 
prepravy 

Sklad – preloženie, 
skladovanie tovarov 

Fakturácia 



Riešené procesy dopravy a špedície 

■ Prehľadné riadenie dopravno – špedičných procesov 

■ Analýza vyťaženosti vozidiel 

■ Optimalizácia nakládok a vykládok 

■ Trasovanie ciest na objednávkach prepravy 

■ Info panel 

■ Počet voľných vozidiel 

■ Blížiace sa termíny nakládok 

■ Blížiace sa termíny plánovaných upozornení 

■ Blížiace sa termíny upozornení 

■ Blížiace sa termíny vyclení  

■ Nevybavené objednávky 

 

 



Riešené procesy dopravy a špedície 

 

 



Obsah 

 Komplexný IS  

 Riadenie procesov dopravy 

 Riadenie procesov špedície 

 Procesy riadeného skladu 
 



Riadenie procesov dopravy 

■ Evidencia vozového parku a zamestnancov dopravy 

■ Evidencia výkonov  

■ Elektronické načítanie knihy jázd, spotreby PHM a 

poplatkov 

■ Automatické generovanie cestovných príkazov z 

knihy jázd 

■ Sledovanie platností povolení a certifikátov 

■ Evidencia závad vozidiel 

■ Plánovanie servisu – interný, externý  

■ Poistné udalosti 

 

 



Riadenie procesov dopravy 

 

 



Obsah 

 Komplexný IS  

 Riadenie procesov dopravy 

 Riadenie procesov špedície 

 Procesy riadeného skladu 
 



Riadenie procesov špedície 

■ Dopyt, ponuka a plánované objednávky prepravy 

■ Realizácia prepravy 
■ objednávky dopravné a špedičné 

■Transfery vozidla 
■ automatické generovanie objednávok trajektov, vlakov 

■ Pult dispečera 
■ priraďovanie vodičov  

a vozidiel k prepravám,  

trasovanie a optimalizácia  

prepravy, prepojenie  

na mapové podklady 

  

 



Riadenie procesov špedície 

■ Zásielky 

■ Evidencia ložných listov 

 

■ Obchodné prípady – všetky kombinácie prepravy 

■ Predajno-nákupné procesy 

■ objednávky trajektov, vlakov 

■ nákup / predaj prepráv 

■ automatické generovanie faktúr (Nákup, Predaj) 



Obsah 

 Komplexný IS  

 Riadenie procesov dopravy 

 Riadenie procesov špedície 

 Procesy riadeného skladu 
 



Procesy riadeného skladu 

■ Objednávky na sklad z objednávok prepravy 

■ Riadené naskladnenia a vyskladnenia, preloženia    

tovarov 

■ Čítačky čiarových kódov 

■ Warehouse management 

■ Zonácia skladu 

■ Úlohy zamestnancov skladu 
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Ďakujem za pozornosť 
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