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PIA - ODOSPIA ODOS

• sistem za upravljanje dokumentov in procesov 

• spletna informacijska rešitev

• v celoti razvit s strani podjetja PIA 

• modularni sistem za enostavne in kompleksne procese v podjetjih

• naše stranke:

• občine (25+)

• večja slovenska podjetja 

(HSE, TEŠ, PV, DEM, TET, Erico, MFC.2, Avto Triglav, Romat)

• več na www.odos.si



Osnovni podatki

 Naročnik: Avto Triglav d.o.o.

Osnovni podatki

 Stanje pred uvedbo:

 Spletna aplikacija za veleprodajno skladiščno poslovanje v

uporabi od leta 2005

 Nadomestni deli Fiat, Alfa Romeo in Lancia za Slovenijo, Hrvaško,

BiH,...

 Problemi pred uvedbo terminalov:

 zamudno prevzemanje materiala,

 tiskanje in lepljenje nalepk na material (naziv + lokacija),

 zamudno izdajanje materiala,

 Velika poraba papirja (prevzemi, priprave).



Opis rešitve
 Uporaba spletnega brskalnika na terminalih

Opis rešitve

 Delo s podatki iz centralne zbirke podatkov

 Prilagojen izgled aplikacije

 Uporaba obstoječih črtnih kod -> manjši stroški

 Uporaba terminalov za: Uporaba terminalov za:

 prevzem,

 izdajo,

 pregledovanje in prestavljanje,

 inventuro.



Prednosti rešitve:Prednosti rešitve:
 Uporaba poljubnih prenosnih terminalov (dlančniki, telefoni) 

 Podatki iz centralne zbirke

 Hkratno delo večih skladiščnikov na istih podatkih

 Enostaven uporabniški vmesnik

 Možno delo brez črtnih kod ali z uporabo obstoječih Možno delo brez črtnih kod ali z uporabo obstoječih

 Analiziranje dela skladiščnikov



RezultatiRezultati
 prevzemanje je hitrejše - strankam je blago prej na voljo, 

i d j j j hit jš izdajanje je hitrejše,

 manjša je poraba papirja (prihranek 3.000€ letno),

jš j b l k č k d ( j 36 000 č d j j k manjša je poraba nalepk za črtne kode (prej 36.000 mesečno sedaj manj kot 
200 - letni prihranek 3.000€),

 v skladišču se potrebuje manj delavcev. sedaj 6-7 skladiščnikov sproti opravlja v skladišču se potrebuje manj delavcev. sedaj 6 7 skladiščnikov sproti opravlja 
vsa dela, prej pa jih bilo 10, vendar so bili v zaostankih predvsem pri prevzemu -
letni prihranek 40.000 €

kl dišč iki ij jš t jš t j t i jš i t lj t skladiščniki opravijo manjšo pot - manjša utrujenost in manjša izpostavljenost 
poškodbam

 zaradi hitrejšega skladiščnega poslovanja so stranke vidno bolj zadovoljne -j g g p j j j
artikle dobijo hitreje

Letni prihranek je preko 50.000€ letno. 

Investicija se je povrnila prej kot v enem letu. 



PREVZEM BLAGA BREZ TERMINALOV

Izbira paketa 

PREVZEM BLAGA S TERMINALI

Tisk nalepk za 
cel prevzem

s terminalom

Paket nDelitev nalepk
po paketih

Izbira artikla
s terminalom

Tisk manjkajočih 
nalepk za paket in 
l lj j ( 10%)

Paket n

Ročno uparjanje 
artiklov z nalepko

ž

Potrditev količine

lepljenje  (<10%)

+ beleženje razlik na papir

Ročno vlaganje 
tikl li

Potrjevanje paketa
– artikli na zalogi

artiklov na police

Vlaganje artiklov na 
police s terminalom

Potrjevanje prevzema 
– artikli na zalogi

Potrjevanje prevzema 

p

Artikli iz tega paketa so 
takoj na voljo za izdajo.
Za artikle, ki so za znane 
stranke se takoj kreirajo

Ročna izdelava 
rekla. zapisnika

o je a je p e e a

Avtomatična izdelava 
rekla zapisnika

stranke se takoj kreirajo 
zaprte priprave -
pripravljeno za fakturiranje

rekla. zapisnika



IZDAJA BLAGA BREZ TERMINALOV IZDAJA BLAGA S TERMINALI

Tisk priprave

Ročno iskanje 
artiklov

Izbira artikla
s terminalom

Potrditev količine
Označevanje količine 

na papirju

Prepisovanje količin

na papirju

Prepisovanje količin 
v računalnik

Kreiranje in tisk fakture
Kreiranje in tisk 

fakture / dobavnice


