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Klasični potek nabave, naročanja in skladiščenja

Nabava, naročanja in skladiščenje z Minoa Grosist

REFERENTKUPEC

• Avtomatičen izračun potreb za naročanje 
 in priprava naročil dobaviteljem
• CRM celotne nabave
• Računalniška izmenjava naročil
• Elektronski sprejem naročila 
 (Minoa IQube, RIP izmenjava)
• Sistemska finančno komercialna kontrola 
 ustreznosti naročil

• Uporaba Minoa Logist
• Avtomatiziran proces izdelave nalogov 
 za odpremo
• Avtomatična priprava računov na osnovi 
 informacije o prevzemu pošiljke 
• Odpremni dokumenti so enaki dejanski 
 odpremi

SKLADIŠČE

REFERENTKUPEC

• Potrebe za naročanje pri dobavitelju 
 se ugotavljajo ročno
• Ročna evidenca o pogojih dobave
• Ročna priprava in pošiljanje naročil 
• Ročni vnos telefonskega ali pisnega 
 naročila
• Ročna kontrola komercialno finančne 
 ustreznosti naročil  

• Ročna obdelava vodenja skladišča
• Nepovezan proces med naročilom 
 in izdajo
• Ročno kreiranje računov
• Možnost popravljanja odpremnih 
 dokumentov po izdaji iz skladišča

SKLADIŠČEVODJA SKLADIŠČA

• Možnost prevzema nenaročenih  artiklov in količin
• Ročno razporejanje blaga na skladiščne lokacije
• Težko zagotavljanje pravilne uporabe neoptimalnih skladiščnih prostorov 
• Neobvladovanje sledljivosti porekla blaga
• Napake pri pripravi odpreme
• Zaradi slabe sledljivosti se pojavljajo nepravilnosti (goljufije) 
• Zasedenost skladiščnih prostorov ni optimalna

SKLADIŠČE

Klasični potek vodenja skladišča

Vodenje skladišča z Minoa Logist

VODJA SKLADIŠČA

• Prevzem samo naročenih artiklov in količin
• Dirigirano optimalno razporejanje blaga na skladiščne lokacije s pomočjo mobilnih naprav
• Neoptimalne prostore spreminjamo v optimalne
• Avtomatično obvladovanje sledljivosti porekla blaga
• Odprava napak pri pripravi odpreme
• Transparetnost priprave odpreme onemogoča pojavljanje nepravilnosti (goljufij)
• Optimalna zasedenost skladiščnih prostorov

SKLADIŠČE
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Glavne prednosti programske rešitve 

NAPREDNO KOMISIONIRANJE

Avtomatična priprava opravil za komisioniranje zagotavlja izdajo blaga po različnih metodah 
(FEFO, FIFO, LIFO), optimalno delitev dela in doseganje krajšega pretočnega časa. 

OPTIMIZACIJA SKLADIŠČNIH PROSTOROV

Kakovost rešitve omogoča, da lahko vaši prostori, ki ne izpolnjujejo optimalnih pogojev 
za skladiščenje, postanejo optimalni.

ZMANJŠANJE STROŠKOV SKLADIŠČENJA

Napredni algoritmi, vgrajeni v vseh procesih logistike skladiščenja, zagotavljajo veliko zmanjšanje 
stroškov na področju dela, zalog, porabe energije, skladiščnih zmogljivosti in distribucije.

ODPRAVA LETNE INVENTURE

Z verificiranim nadzorom neskladja med operativnim delom in sprotnim reševanjem neskladij 
so zagotovljeni pogoji za odpravo letne inventure, tako da ni inventurnih stroškov in izpada 
rednega dela.

KAKOVOSTNI ZALEDNI PODATKI

Logistika je v celoti neposredno povezana s kakovostnim zalednim informacijskim sistemom, 
zato so tudi vsi postopki maksimalno pregledni, avtomatizirani in optimizirani.

Minoa Logist je specializirana programska 
rešitev za vodenje logistike skladiščenja z 
mobilnimi napravami. Namenjena je 
podjetjem, ki želijo poenostavitvi in 
optimizirati logistiko skladiščenja v 
postopkih prevzema ter izdaje, 
proizvodnim podjetjem pa omogoča tudi 
oskrbo proizvodnje. Primerna je za različne 
tipe zahtevnosti skladiščenja, tudi za take z 
veliko skladiščnih mest, izdelkov in 
frekvenco dogodkov. 
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Kaj boste pridobili s programsko rešitvijo Minoa Logist?

ODPRAVA REKLAMACIJ

Reklamacije boste odpravili z uporabo mobilnih naprav pri pripravi komisioniranja in jih tako 

zmanjšali na minimum oziroma 0,01 odstotka. Z elektronskim sledenjem dostave blaga 

in potrdilom o dostavi boste izključili reklamacije, nastale zaradi nedobave blaga vašim kupcem, 

s programi za sprotno evidentiranje vzrokov reklamacij pa boste dobili tudi kakovostno podlago 

za natančno analizo in odpravo reklamacij v prihodnje.

SKLADIŠČENJE IZDELKOV Z ZAHTEVANIMI POGOJI

Z rešitvijo Minoa Logist je tudi skladiščenje izdelkov z omejenim rokom uporabe, kategorijo 

nevarnih snovi in zahtevano visoko stopnjo sledljivosti preprosto ter pregledno. Že med nabavo 

je omogočen vnos dobaviteljevih oznak o sledljivosti, in sicer šarža, datum proizvodnje ter izvor. 

V postopku izdaje je zagotovljena uporaba različnih metod izdaje izdelkov iz skladišča glede 

roka uporabe (FEFO, FIFO, LIFO), z omejitvijo skladiščenja izdelkov na posebne cone pa je 

zagotovljena zakonska zahteva tudi za skladiščenje nevarnih snovi.

ODPRAVA SKLADIŠČNIH MANKOV

Z uporabo rešitve Minoa Logist ne more prihajati do prevelikih in nepojasnjenih skladiščnih mankov, 

saj zagotavlja forenzično sledljivost vseh skladiščnih premikov. V sistem se zapisujejo vse podrobne 

informacije o premikih, in sicer podatki o tem, kdo ga je naredil, kdaj je nastal in na podlagi česa je 

bil narejen, poleg tega pa so zapisane tudi informacije o odpremnih dokumentih.

POPOLNA IZKORIŠČENOST VAŠIH SKLADIŠČNIH PROSTOROV

Rešitev vam omogoča optimalen izkoristek skladiščnih prostorov ob hkratnem zagotavljanju 

zahtevanih razmer za hrambo in doseganja optimalnih delovnih procesov.

ZAGOTAVLJANJE KRATKIH ODPREMNIH ČASOV

Z uporabo rešitve Minoa Logist se bo vaš odpremni čas bistveno skrajšal in lahko boste zagotavljali 

načelo danes naročeno, jutri dostavljeno.

PREPROSTO NADOMEŠČANJE SKLADIŠČNIH DELAVCEV

Izkušnje kažejo, da novo zaposleni skladiščni delavec za samostojno delo s programsko 

rešitvijo Minoa Logist potrebuje le štiri ure uvajanja, kar odpravlja težko nadomestljivost 

vaših zaposlenih.

Minoa Logist
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Kakšne so uporabniške prednosti programske rešitve? 
UPORABNIŠKI VMESNIK
• Enotni uporabniški vmesnik vam omogoča preprosto uporabo programov in hitro učenje 
 novih uporabnikov.

POMOČ UPORABNIKOM
• Oddaljena pomoč uporabnikom zagotavlja hitro reševanje težav, direkten vpogled vzdrževalca 
 na zaslon uporabnika in odpravo nepotrebnih stroškov osebnih obiskov.

UPRAVLJAVSKO-NADZORNI SISTEM 
• Upravljavsko-nadzorni modul kot del rešitve vam omogoča preprosto dodeljevanje nalog 
 skladiščnim delavcem, nadzor nad nerealiziranimi skladiščnimi nalogami in učinkovito 
 ocenjevanje dela skladiščnih delavcev.

Kaj o nas in naših rešitvah menijo uporabniki?

  
''Moja pričakovanja so presežena. Po slabem letu od prehoda dnevno obvladujemo več kot 
dva tisoč skladiščnih opravil (premikov), ki jih v osmih urah izvaja v povprečju 20 ljudi. 
Število dobavnih reklamacij se je ''ekstremno'' zmaanjšalo in se že ''nevarno bliža številki nič'', 
saj se je z informatizacijo močno izboljšal tudi nadzor nad vsebino vsake logistične enote – 
od najmanjšega paketa do palete. Merimo pa lahko tudi uspešnost skladiščnih delavcev. 
Nobena takšna sprememba ni brez tveganja, vendar se je pogum bogato obrestoval in menim, 
da izvedba projekta za nas pomeni veliko dodano vrednost.”

Silvester Bukovec, vodja informatike v podjetju ILIRIJA, d. d., Ljubljana 

(Časnik FINANCE, Priloga SKLADIŠČENJE, 25.5.2010)

Za več informacij ali predstavitev
programske rešitve nas pokličite
na telefonsko številko

01 514 00 50
ali kontaktirajte na

info@minoa.si 

Minoa Logist

Kaj vam omogoča tehnični vidik programske rešitve?
VISOKA VARNOST IN ADMINISTRACIJA
• Visoka varnost sistema je zagotovljena s sistemom uporabniških imen in gesel, shranjenih 
 s kriptirnim algoritmom. Vsi uporabniki so evidentirani v sistemu, do katerega lahko dostopajo 
 le prek dodeljenih osebnih gesel, uporabniki pa lahko dostopajo le do njim dodeljenih programov.
• Administracija uporabnikov skrbi za centraliziran nadzor in pregled nad uporabniki ter za 
 določanje pravic dostopa in uporabe sistema na ravni uporabnika. Na voljo sta seznam trenutno 
 prijavljenih uporabnikov in sporočilni sistem za obveščanje uporabnikov o vzdrževalnih delih 
 ter nadgradnjah.

POVEZAVA Z MOBILNO TEHNOLOGIJO
• Uporaba programske rešitve je mogoča tudi ob delni pokritosti skladišča z radiofrekvenčnim 
 signalom (WiFi) in omogoča delo s številnimi standardi za zapis črtnih kod, 
 na primer EAN 13, EAN 128, EAN 39, Interleaved 2 of 5 in tako naprej. 

UPRAVLJAVSKO-NADZORNI SISTEM 
• Upravljavsko-nadzorni modul kot del rešitve vam omogoča preprosto dodeljevanje nalog 
 skladiščnim delavcem, nadzor nad nerealiziranimi skladiščnimi nalogami in učinkovito 
 ocenjevanje dela skladiščnih delavcev.


