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Predstavenie PROCE55 Warehouse 

PROCE55 Warehouse riadi pohyb a skladovanie 

materiálov v rámci jedného alebo viacerých 

skladov pre jednu alebo viacero firiem. Spracú-

va súvisiace transakcie ako príjem, naskladne-

nie, vychystávanie, expedíciu a mnohé ďalšie. 

Všetky procesy sú realizované s ohľadom na 

aktuálne informácie o obsadenosti skladových 

pozícií. Pre efektívne monitorovanie a riadenie 

tovarového toku využíva PROCE55 Warehouse 

rôzne technológie vrátane čítačiek čiarových 

kódov alebo RFID, mobilných terminálov a bez-

drôtových sietí. 

Okrem funkcionalít, ktoré majú štandardné 

Warehouse Management Systémy (WMS) má 

PROCE55 Warehouse niekoľko dôležitých funk-

cionalít a vlastností: 

» riešenie ušité na mieru zákazníkovi - mož-

nosť zavedenia špecifických funkcií pre ria-

denie logistických procesov, ktoré vyžaduje 

reálny život zákazníka a sú nad rámec bež-

ných balíkových systémov;  

» možnosť riadenia procesov použitím rôz-

nych zariadení (mobilné terminály, skenery 

čiarových kódov, osobné počítače, apod.) 

podľa reálnych potrieb procesu; 

» jednoduchosť použitia – žiadne zbytočné 

obrazovky ani zbytočné polia – minimalizá-

cia chýb, rýchle zaškolenie; 

» rýchle odozvy pre prácu v reálnom čase a 

prostredí logistiky; 

» možnosť fungovania mobilných terminálov 

v priestoroch pripojených (on-line) aj nepri-

pojených (off-line) do bezdrôtovej siete, au-

tomatická synchronizácia v prípade dostup-

nosti siete;  

» plnohodnotné fungovanie skladu v prípade, 

že ERP systém je nedostupný, alebo je mi-

mo prevádzky. 

PROCE55 Warehouse býva obvykle použitý 

v spojení s podnikovými aplikáciami (napr. 

ERP). Cieľom nie je nahradiť ich funkcionalitu, 

ale vhodne ju doplniť v súlade s reálnymi po-

trebami. 
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Integrácia PROCE55 

PROCE55 Scheduling 

PROCE55 Warehouse je integrovaný 

s plánovacím systémom, či už PROCE55 Ware-

house alebo iným. Integrácia systémov umož-

ňuje plánovať zásobovanie výroby zo skladu.  

PROCE55 Maintenance 

PROCE55 Warehouse môže byť prepojený so 

systémom riadenia údržby, či už PROCE55 Ma-

intenance alebo iným. Takéto prepojenie 

umožňuje efektívne riadenie skladu údržbár-

skych materiálov a náhradných dielov. 

PROCE55 Quality 

Procesy PROCE55 Warehouse môžu byť integ-

rované so systémom riadenia kvality, či už 

PROCE55 Quality alebo iným. Skladové pohyby 

materiálu (príjem/výdaj materiálov do/zo skla-

du) resp. ich umiestnenie do príslušných skla-

dovacích miest (napr. blokovaná zásoba) môžu 

byť automaticky riadené prostredníctvom dát 

získavaných z logistických alebo výrobných 

procesov. 
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Špecifické vlastnosti PROCE55 Warehouse 

Flexibilná štruktúra skladov 

PROCE55 Warehouse umožňuje definovať ľu-

bovoľné štruktúry skladov a úložných miest (a 

to aj v rámci jedného skladu). Napríklad pre 

skladovanie materiálov atypických rozmerov, 

vysokej hmotnosti a pre zmiešané lokácie na 

uskladnenie so špecifickými požiadavkami. 

Tieto štruktúry je možné veľmi pružne meniť. 

Podporuje aj štruktúry viacerých skladov, 

v ktorých je uskladnený materiál vlastnený 

rôznymi subjektmi. Tieto štruktúry je možné 

flexibilne meniť, nezávisle na účtovnom obdo-

bí.   

Plná funkcionalita pri zablokovanom ERP sys-

téme 

Pre prípad výpadku spojenia medzi systémami 

je riešenie PROCE55 Warehouse vybavené 

mechanizmom cash/queue, s ktorým je plne 

funkčný aj počas nedostupnosti ERP systému, 

a to aj po dobu niekoľkých dní. Po obnovení 

spojenia sa zmeny dát synchronizujú automa-

ticky do ostatných aplikácií. Táto funkcionalita 

je prínosom vo firmách kde je ERP systém ad-

ministratívne blokovaný napríklad z dôvodu 

mesačnej závierky. Logistické a výrobné proce-

sy tak môžu s použitím PROCE55 Warehouse 

bez obmedzení fungovať.  

Off-line režim mobilného terminálu 

Skladové procesy riadené mobilným terminá-

lom nie sú prerušené ani v prípade výpadku 

pripojenia do siete (napríklad z dôvodu nedos-

tatočného pokrytia v rozsiahlych skladových 

areáloch). Pre spojenie mobilných terminálov 

so serverom PROCE55 sa využíva HTTP proto-

kol, a preto nie je nutné opätovné prihlasova-

nie. Užívateľ ani nepostrehne, že k výpadku 

spojenia došlo. 

Mobilné terminály môžu byť používané aj 

v trvalom off-line režime. Príklady takéhoto 

použitia zahŕňajú priestory, kde 

z bezpečnostných alebo iných dôvodov nemôže 

byť zavedená bezdrôtová sieť (napr. špecifické 

požiadavky na ochranu bunkrov; bezpečnostné 

aspekty v prostredí s nebezpečenstvom výbu-

chu). 

Prepojenie s ERP systémom a skladovými sys-

témami 

PROCE55 Warehouse sa obvykle používa v spo-

jení s podnikovými aplikáciami typu ERP, ako 

i s ďalšími podnikovými systémami 

a skladovými systémami typu Kardex®. Mnoho 

zákazníkov využíva PROCE55 Warehouse v 

spojení so systémom SAP. 

Integrácia s SAP 

PROCE55 Warehouse môže byť integrovaný 

so SAP v prípadoch, keď zákazník SAP WM na-

implementované nemá alebo tiež keď má zá-

kazník SAP WM naimplementované. Pokiaľ má 

zákazník naimplementovanú len IM skladovú 

štruktúru, PROCE55 dokáže plne nahradiť po-

žadované chýbajúce funkcionality modulu WM.  

PROCE55 Warehouse umožňuje eliminovať 

obmedzenie previazanosti štruktúry skladov 

v SAP s účtovným pohľadom. To znamená, že 

zmeny v štruktúre SAP skladov je potrebné 

realizovať spolu so zmenou účtovného obdobia 

alebo vytvorením novej skladovej štruktúry 

a preskladnením materiálu. PROCE55 umožňu-

je dynamické zmeny štruktúr skladov, pričom 

zachováva účtovnú konzistenciu materiálov 

v SAP. 

Integrácia so SAP využíva PROCE55 SAP Con-

nector. Ten funguje v reálnom čase. Skladové 

pohyby realizované prostredníctvom mobil-

ných terminálov v PROCE55 Warehouse sú 

okamžite účtované v SAP. Tým sa eliminuje 

existencia rozdielov medzi reálnymi skladovými 
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hodnotami, hodnotami skladových zásob ve-

dených v SAP systéme, prípadne hodnotami 

vedenými v ďalších systémoch. 

Čiarové kódy 

Typické použitie PROCE55 Warehouse automa-

tizuje logistické procesy na základe čiarových 

kódov. Minimalizuje sa tým množstvo manuál-

ne zadávaných údajov a riešenie je rozšírené aj 

o automatickú kontrolu skenovaných údajov. 

Čiarové kódy je možné čítať zo vzdialenosti 

niekoľkých metrov, riešenie rozpozná správny 

kód aj z tejto vzdialenosti pomocou prefixov v 

čiarových kódoch. 

Tlač štítkov s čiarovými kódmi 

PROCE55 Warehouse môže tlačiť štítky 

s čiarovými kódmi na bežných tlačiarňach 

(napr. laserových tlačiarňach – tlač ako obrá-

zok), alebo môže riadiť profesionálne tlačiarne 

čiarových kódov (napr. tlačiarne Zebra). Tlač na 

bežných tlačiarňach nevyžaduje nákup špecific-

kých zariadení a umožňuje rozsiahle zavedenie 

čiarových kódov pri prijateľných nákladoch. 

 

 

Dodávateľský portál pre tlač čiarových kódov 

PROCE55 Warehouse sprístupňuje dodávate-

ľom web aplikáciu pre generovanie a tlač čiaro-

vých kódov. Pri jej použití má každý dodávateľ 

k dispozícii svoj prístup a vlastnú sadu dodáva-

ných materiálov. Aplikácia generuje čiarové 

kódy pripravené pre tlač na bežnej tlačiarni. 

Takéto označenie prijímaného materiálu už 

u dodávateľov výrazne zrýchľuje 

a zjednodušuje príjem materiálu a najmä elimi-

nuje chyby obsluhy. 

Vysledovateľnosť 

PROCE55 Warehouse podporuje evidenciu 

sériových čísel, šarží, doby expirácie. Podporuje 

vysledovateľnosť príslušných materiálov.  

Just-in-time a just-in-sequence 

Prepojenie s dodávateľmi cez rozhranie EDI 

alebo iné umožňuje zavedenie riešenia 

PROCE55 Warehouse aj v prostredí just-in-time 

a just-in-sequence. Vo vzťahu k otvorenej ob-

jednávke sa vytvára dodacie avízo s číslami 

manipulačných jednotiek, ktoré sú zobrazené 

na štítkoch fyzicky dodávaných kontajnerov, 

a zároveň prijímaná dodávka (inbound delive-

ry), voči ktorej sa vykonáva príjem materiálu. 

 

 

  



PROCE55 Warehouse 
 

© 2012 East-Gate  Strana 7 

Základné funkcie PROCE55 Warehouse 

Príjem 

Príjem materiálu sa realizuje kontrolou voči 

dokladu načítanému z podnikového informač-

ného systému (napr. nákupná objednávka) 

alebo bez kontroly. Obsluha sníma jednotlivé 

balenia alebo jednotlivé kusy načítaním čiaro-

vých kódov a ukladá materiál na paletu ozna-

čenú čiarovým kódom, prípadne doplní údaj o 

množstvo. Je možné sledovanie výrobných 

čísel, šarží či doby expirácie.  

Pokiaľ sú celopaletové zásielky označené pale-

tovou etiketou EAN128, je možné vykonať prí-

jem celej palety naskenovaním tejto etikety. 

V prípade, že materiál nemá etikety použiteľné 

pre príjemcu (odlišný formát, poškodenie alebo 

bez etikiet), je možné etikety vytlačiť a polepiť 

ako súčasť príjmu materiálu. 

Dodacie avízo 

Dodávateľ môže cez web aplikáciu alebo pro-

stredníctvom EDI vygenerovať dodacie avízo 

a toto umožní prípravu na príjem príslušných 

tovarov, ktoré môžu byť vyvolávané príslušný-

mi údajmi (napr. evidenčným číslom vozidla). 

Príjem s kontrolou kvality 

Súčasťou príjmu materiálu môže byť aj kontrola 

kvality. Pre každú kontrolovanú manipulačnú 

jednotku dokáže aplikácia zobraziť kontrolova-

né aspekty príslušného materiálu okamžite na 

mobilnom termináli, v prípade potreby aj ob-

rázky napríklad v otvorenom alebo zabalenom 

stave. Na základe výsledku kontroly sú riadené 

nadväzujúce materiálové pohyby (sklad, rekla-

mácia, ďalšia kontrola). 

Naskladnenie 

Obsluha materiál naskladňuje do skladovej 

pozície navrhnutej systémom podľa definova-

ných pravidiel pre príslušný materiál (napr. 

s ohľadom na obrátkovosť alebo kategóriu 

materiálu). Zároveň môže byť výber pozície 

ponechaný aj na rozhodnutie obsluhy. Na-

skladnenie prebieha načítaním čiarového kódu 

položky a príslušnej pozície.  

Rozpaletovanie 

Z pôvodných paliet (napr. dodávateľských) 

môže byť kedykoľvek realizované naskladnenie 

do viacerých lokácií. 

Vychystávanie 

Proces vychystávania riadi prípravu potrebných 

položiek na expedíciu, v danom množstve pod-

ľa zákazky. PROCE55 Warehouse umožňuje 

nasledujúce spôsoby vychystávania: 

» Kusové vychystávanie – pracovníci zbierajú 

vždy položky len pre jednu zákazku 

» Zónové vychystávanie – pracovníci zbierajú 

položky len v rámci priradenej zóny skladu 

» Vlnové vychystávanie – pracovníci zbierajú 

položky pre viacero zákaziek súbežne 

» Vychystávanie v automatizovaných skladoch 

(metódy sorting-systems alebo pick-to-box) 

– položky sú pomocou automatizačnej 

technológie dopravené na vychystávacie 

miesto; buď jedno vychystávacie miesto pre 

celú zakázku, alebo do viacerých vychystá-

vacích miest prepojených dopravnými pás-

mi  

 

Balenie 

V rámci vychystávania je každá zákazka alebo 

subzákazka smerovaná na konkrétnu baliacu 

pozíciu. Tu je k zákazke vytlačený baliaci list, 

voliteľne môže byť skontrolovaná úplnosť do-

dávky. Následne je možné zákazku zabaliť. 

V špecifických prípadoch môže systém predpí-

sať systém ukladania tovaru napr. na paletu. 

Umožní tiež skontrolovať skutočnú a predpo-

kladanú váhu palety.  
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Dopĺňanie zásob 

Funkcia dopĺňania zásob riadi množstvo zásob 

na vychystávacích miestach, či už na základe 

minimálnych a maximálnych hodnôt, alebo 

podľa plánovaných zákaziek (napr. výrobné, 

expedičné zákazky). PROCE55 Warehouse zis-

ťuje, ktoré miesta je potrebné doplniť, pričom 

zohľadňuje príslušné atribúty výrobkov (napr. 

sériové čísla alebo šarže výrobkov).  

Vyskladnenie 

Vyskladňovanie prebieha podobne ako na-

skladnenie, načítaním čiarového kódu položky 

a príslušnej pozície. Vyskladnenie môže použiť 

štandardné FIFO (first-in-first-out) ale aj špeci-

fické postupy – napríklad pri nemožnosti použi-

tia štandardného FIFO princípu môže byť FIFO 

modifikované (napr. kvôli uloženiu materiálu je 

tento fyzicky neprístupný). Pri vyskladňovaní 

preddefinovaným postupom môže PROCE55 

Warehouse nájsť vhodnú skladovú pozíciu pre 

daný materiál alebo tovar a informuje o tom 

skladníka. 

Zásobovanie výroby 

Na základe výrobných zákaziek dokáže 

PROCE55 Warehouse automaticky pripraviť 

a usporiadať materiály pre zásobovanie výroby, 

ktoré sa vyskladňujú zo skladu do zóny pre 

zásobovanie výroby (napr. vytvárania vozí-

kov/vláčikov, vrátane podpory kanban). Pri 

vyskladňovaní sa s výhodou využíva možnosť 

časového riadenia transportných požiadaviek, 

ktorú neumožňujú štandardné ERP systémy. 

Najmä pre plánovanie zásobovania výroby cez 

víkend alebo v čase neprítomnosti zodpoved-

ného riadiaceho pracovníka, alebo keď nie je 

možné vystaviť transportné požiadavky vzhľa-

dom na to, že príjem je ešte len očakávaný 

v budúcnosti. PROCE55 Warehouse umožňuje 

vizualizovať aktuálnu trasu zásobovacieho vozí-

ka a vláčika a dodržiavanie príslušného grafiko-

nu zásobovania. 

 

Expedícia 

Funkcia expedície generuje a tlačí štítky pre 

označenie balenia. Štítky obsahujú preddefino-

vané informácie, ako meno a adresa zákazníka, 

čiarový kód, číslo zákazky, číslo dodacieho listu, 

hmotnosť a iné. Formát štítkov a uvedené in-

formácie sa môžu líšiť v závislosti od odberate-

ľov alebo kategórie produktov. Vzhľadom na 

možnosť riadenia transakcií v ERP systéme, 

môže byť podmienená tlač súvisiacich doku-

mentov (napr. dodacie listy, faktúry, rodné 

listy, atesty, atď.). 

PROCE55 Warehouse podporuje optimalizáciu 

skladania paliet definovaných spôsobom (na-

príklad preto, aby nedochádzalo k uloženiu 

menej pevných balení do spodných vrstiev 

palety, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu oba-

lov alebo výrobkov). 

Nakládka  

PROCE55 Warehouse môže byť rozšírený aj na 

riadenie procesov nakládky a ku každej zásielke 

môžu byť priradené napr. EČV a meno vodiča. 

Riadenie skladových zákaziek 

Riešenie PROCE55 Warehouse podporuje ria-

denie skladu s využitím princípu skladových 

zákaziek. Toto umožňuje priraďovať činnosti 

k jednotlivým užívateľom a monitorovať ich 

aktivity a tým aj výkonnosť skladových proce-

sov. Stavy zákaziek sú zadefinované podľa po-

žiadaviek zákazníka, napr. nová, rozpracovaná 

a uzatvorená. Systém tiež umožňuje evidovať 

počet odpracovaných hodín alebo pracovné 

výkony. V prípade chyby je možné určiť daného 

užívateľa a zabezpečiť, aby sa podobné chyby 

neopakovali. 

 

 

 



PROCE55 Warehouse 
 

© 2012 East-Gate  Strana 9 

Reporting 

Štandardnou súčasťou riešenia PROCE55 je 

reporting. Zaznamenané dáta umožňujú vytvá-

ranie štandardných a ad-hoc reportov; ako 

bezprostredne počas riadenia logistických pro-

cesov, tak aj následne pre štatistické vyhodno-

covanie procesov a ich optimalizácie.  

PROCE55 Warehouse umožňuje vizualizáciu 

aktuálneho stavu v logistike pre manažment 

(napr. dashboard, a to aj na mobilných zaria-

deniach) alebo zobrazenie stavu na paneloch 

priamo v skladoch. 

Priebežná inventúra (Cycle-count) 

Priebežná inventúra overuje súhlas položiek, 

ich množstva a umiestnenia medzi informač-

ným systémom a reálnym stavom. Overovanie 

prebieha počas bežnej prevádzky. Priebežná 

inventúra môže byť dlhodobo plánovaná, alebo 

manuálne spúšťaná vedúcim pracovníkom. 

Pracovník s mobilným terminálom skenuje 

jednotlivé pozície, na nich umiestnené položky 

a zadáva množstvá. Rozdiely medzi evidova-

ným stavom a zistenou skutočnosťou môžu byť 

ihneď zobrazené na mobilnom termináli pre 

opätovnú kontrolu, alebo sú sumarizované 

v prehľade pre pracovníka zodpovedného za 

inventúry. Výsledkom zavedeného systému 

priebežnej inventúra je presná skladová evi-

dencia. 

Štandardná inventúra 

Súčasťou riešenia PROCE55 Warehouse je aj 

aplikácia pre vykonávanie inventúry. Pre vyko-

nanie inventúry zablokuje zodpovedný pracov-

ník určitý úsek skladu. Následne pracovník 

s mobilným terminálom skenuje jednotlivé 

pozície, na nich umiestnené položky a zadáva 

množstvá. Rozdiely medzi evidovaným stavom 

a zistenou skutočnosťou môžu byť ihneď zob-

razené na mobilnom termináli pre opätovnú 

kontrolu, alebo sú sumarizované v prehľade 

pre pracovníka zodpovedného za inventúry. 

Výsledok inventúry je uvedený v prehľade a po 

jeho vyhodnotení je možné odblokovať daný 

úsek pre skladové pohyby. Inventúra sa pova-

žuje za vykonanú, pokiaľ prebehla na všetkých 

skladových pozíciách v danom fiškálnom roku, 

prípadne v inom požadovanom časovom obdo-

bí. Prostredníctvom integrácie s ERP systémom 

je PROCE55 Warehouse schopný vytvárať štan-

dardné inventúrne doklady, riadiť a spracovať 

ich (napr. zadanie spočítaných hodnôt). 
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Rozširujúce funkcie PROCE55 Warehouse 

Externý prístup  

PROCE55 Warehouse umožňuje oprávneným 

subjektom externý prístup do systému, pro-

stredníctvom bezpečného web rozhrania alebo 

prepojením  externých systémov. Táto funkcia 

je obvykle využívaná v prípade, že sklady vyžíva 

viacero subjektov.  

Prepojenie s logistickými spoločnosťami 

PROCE55 Warehouse je možné jednoducho 

integrovať so systémami logistických spoloč-

ností. To umožňuje prijímať avíza o prijímaných 

zásielkach a objednávať prepravné služby pre 

dopravu expedovaného tovaru.   

Zaistenie kvality (Quality Assurance) 

Skladovaný materiál alebo výrobky môžu byť 

odlišných kvalitatívnych parametrov. 

V závislosti od parametrov môžu existovať od-

lišnosti aj v rýchlosti expedície. Funkcia pre 

zaistenie kvality zodpovedá za evidenciu a ria-

denie takýchto odlišností a sprístupňuje infor-

mácie o odlišnej kvalite alebo expedičných 

podmienkach pracovníkom. Výrobky môžu byť 

uskladnené aj pred procesom testovania, mož-

nosť expedície neotestovaných výrobkov je 

však zablokovaná. 

Cross docking 

PROCE55 Warehouse je vhodný aj pre sklady 

fungujúce na princípe cross-docking. Napríklad 

prostredníctvom rozhrania EDI prijíma riešenie 

informácie o plánovaných dodávkach. Prijíma-

né materiály a výrobky sú rýchlo a bez nasklad-

nenia presmerované priamo na miesta pre 

expedíciu. 

Spätná logistika 

PROCE55 Warehouse podporuje spätný tok 

materiálov v prípade reklamácií, vrátane evi-

dencie sériových čísel, šarží, doby expirácie 

a vysledovateľnosti. 

Riadenie úloh 

Za účelom zvýšenia produktivity pracovníkov je 

možné zaviesť systém riadenia úloh. Po vyko-

naní jednej úlohy systém pracovníkom navrhu-

je ďalšie úlohy, podľa prednastavených priorít. 

Takto môže inak nevyťaženým pracovníkom 

priraďovať úlohy, ktoré je možné vykonať na 

ich trase pohybu. Napríklad, pracovník môže 

pri pohybe skladom zároveň premiestniť 

prázdne palety na požadované miesta. Pre 

zavedenie takéhoto systému je nutné presne 

určiť prepojenie úloh a zadefinovať pracovné 

oblasti. Výsledkom je lepšie vyťaženie všetkých 

pracovníkov. 

Kitting 

Funkcia „kitting“ umožňuje vykonávať v rámci 

skladu kompletizáciu komponentov do cel-

kov/kitov (zostava položiek a komponentov 

v rôznom množstve), ktoré majú byť vychysta-

né ako jeden celok. Systém umožňuje monito-

rovať kity v celom procese a prechode skla-

dom, podrobne definovať parametre kitu, 

rozšíriť povinné a nepovinné položky kitu 

a špecifikovať ich poradie. V rámci kittingu je 

možné zostavovať aj tzv. dynamické kity, ktoré 

majú aj pri rovnakom označení odlišný obsah. 

Prevažovanie a prebaľovanie výrobkov 

V rámci špecifických požiadaviek (napr. v mä-

sopriemysle) je možné v PROCE55 Warehouse 

zabezpečiť prebaľovanie a prevažovanie tova-

ru. Je možné priame napojenie na vážne a ba-

liace systémy. Táto funkcionalita je obvykle 

využívaná pri dodávkach výrobkov v rôznych 

druhoch baleniach pre toho istého alebo aj 

rôznych odberateľov (napr. maloobchodný 

reťazec). Táto špecifická funkcionalita tiež zo-

hľadňuje zmeny parametrov (napr. úbytok 

hmotnosti) v čase. 
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Dozrievanie výrobkov 

V rámci špecifických požiadaviek na skladova-

nie je možné prostredníctvom PROCE55 Ware-

house zriadiť definované uskladnenie a pohyb 

v rôznych prostrediach alebo riadiť dobu do-

zrievania a blokovať pohyby položiek v určitom 

časovom období. Takéto požiadavky môžu za-

hŕňať výrobu plastových komponentov v au-

tomobilovom priemysle, ako aj postupy 

v potravinárskom priemysle (napr. mäsoprie-

mysel a rôzne prostredia skladovania - udiarne, 

sušiarne, chladiarne). Za takýmto účelom môže 

byť PROCE55 Warehouse integrovaný s výrob-

nou linkou a automaticky odoberať potrebné 

informácie o výrobných krokoch.  

 

Riadenie expedície podľa dátumu spotreby 

Prostredníctvom PROCE55 Warehouse je mož-

né vyskladňovať výrobky podľa špecifických 

požiadaviek odberateľov (napr. v oblasti potra-

vinárstva rôzni odberatelia akceptujú rôzne 

doby spotreby). 

Podklady pre účtovanie 

PROCE55 Warehouse zbiera a sumarizuje pod-

klady pre zúčtovanie a fakturáciu. Túto funkciu 

využívajú najmä 3PL (Third Party Logistics) ope-

rátori, ktorí prenajímajú sklady. Na základe 

preddefinovaných pravidiel eviduje a sumarizu-

je jednotlivé výkony a cenu za uskutočnené 

skladové služby. Systém ponúka niekoľko mož-

ností pre zúčtovanie (napr. na palety, na kusy, 

podľa hmotnosti či jednotlivých dokladov). 
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Schémy príkladu integrácie PROCE55 Warehouse s SAP 

Integrácia PROCE55 Warehouse s SAP 

 

 

Štruktúra skladov 
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Vstup tovaru na sklad voči objednávke (MIGO) 

 

Vykonanie procesu v PROCE55 Warehouse na mobilnom termináli: 

 

 

Kontrola synchronizácie s SAP:  
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Naskladnenie s paletizáciou 

 

Fyzické naskladnenie zo zóny príjmu do skladu v PROCE55 Warehouse na mobilnom termináli: 

 

 

Kontrola synchronizácie s SAP:  
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Potvrdenie skladového príkazu v PROCE55 Warehouse na mobilnom termináli: 

 

 

Kontrola synchronizácie s SAP:  
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Príklady implementovaných riešení 

Uvádzame príklady obrazoviek realizovaných riešení. Obrazovky (human-machine-interface) sú plne 

konfigurované a optimalizované pre použitie v konkrétnom projekte. 

Príjem 

 

  

 

Naskladnenie  Evidencia vratných obalov pri príjme materiálu 
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Zásobovanie výroby: riadenie prevádzky Kanban zásobovacieho vláčika 
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Expedícia 

 

  

 

Expedícia – príjem z výroby  
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3 4 



PROCE55 Warehouse 
 

© 2012 East-Gate  Strana 20 

Expedícia – nakládka 
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Reporting 

 

Grafické výstupy ušité na mieru potrebám firmy 

 

 

Inventúra 
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Vyhľadávanie materiálov v offline režime 
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Externý prístup: webový portál pre dodávateľov 

 

Sledovanie hladiny zásob v sklade u odberateľa 

 

 

 

  



PROCE55 Warehouse 
 

© 2012 East-Gate  Strana 24 

Technológia PROCE55 

PROCE55 Warehouse je skupina predkonfigu-

rovaných komponentov vyvinutých v East-Gate 

na BPM platforme PROCE55. Komponenty sú 

zákazníkovi ušité na mieru. Užívateľov neobťa-

žuje funkcionalita, ktorú nepotrebujú. Rozširo-

vanie funkcionality a procesov je jednoducho 

možné pridaním príslušných komponentov. 

Flexibilita 

Riešenie PROCE55 prináša aplikácie s funkciami 

ušitými na mieru danej firme. Vývoj aplikácií na 

báze PROCE55, ako aj ich zmeny, sú extrémne 

rýchle. Flexibilita riešenia je rádovo vyššia ako 

u balíkových aplikácií, poskytuje plnohodnotnú 

podporu pre rýchle a náhle zmeny procesov. 

Pokiaľ firma čiastočne upravuje svoje procesy 

každý mesiac, riešenie PROCE55 je pripravené 

na tieto zmeny reagovať. 

Rýchla implementácia 

Pružnosť riešenia sa odráža na procese imple-

mentácie. Tú môžeme začať už na základe vše-

obecného zadania, nie je nutná detailná špeci-

fikácia. Následne postupnými krokmi 

nachádzame optimálne riešenie spolu so zá-

kazníkom. Implementácia PROCE55 je menej o 

pripravovaní zdĺhavých dokumentov so špecifi-

káciami a viac o neustálom dialógu so zákazní-

kom v priebehu samotnej implementácie. 

Jednoduchá obsluha 

Užívateľské rozhranie je ušité na mieru proce-

som a obsluhe, zjednodušuje prácu s apliká-

ciami a riadenie procesov. Zaškolenie užívate-

ľov je rýchle, pretože ovládanie je prehľadné a 

intuitívne. Výsledkom je minimálna chybovosť 

pracovníkov a ich vyššia istota pri používaní 

aplikácie. Optimalizované rozhranie (human-

machine interface) je významným prínosom v 

porovnaní s bežnými ERP systémami, ktorých 

komplikované a neprehľadné užívateľské roz-

hrania vyžadujú často kvalifikovanú a zaškolenú 

obsluhu. 

Výhodná licenčná politika 

Licenčná a cenová politika East-Gate je výhod-

ná v porovnaní s inými riešeniami. Riešenie je 

poskytované pod serverovskou licenciou. Počet 

užívateľov tým nie je nijak obmedzený.  
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Katalóg riešení PROCE55 

Katalóg riešení je súborom konfigurovateľných 

riešení, ktoré slúžia pre rýchly vývoj špecifické-

ho riešenia pre zákazníka.  

Katalóg riešení v súčasnosti obsahuje: 

» PROCE55 Manufacturing 

Riadenie výroby 

» PROCE55 Scheduling 

Operatívne plánovanie výroby 

» PROCE55 Quality 

Riadenie kvality 

» PROCE55 Labs 

Riadenie laboratórií 

 

 

 

 

 

 

» PROCE55 Warehouse 

Riadenie skladov a logistiky 

» PROCE55 Maintenance 

Riadenie údržby 

» PROCE55 Mobile 

Riadenie prác v teréne 

» DigiSWord 

Digitalizácia dokumentov 

» PROCE55 AIM 

Riadenie majetku a inventúr 

 

 

  



PROCE55 Warehouse 
 

© 2012 East-Gate  Strana 26 

Kontakt 

Kontaktujte nás pre ďalšie informácie o 

riešeniach PROCE55: 

» www.East-Gate.eu  

» +421 2 654 113 18  

» info@east-gate.eu  
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East-Gate, PROCE55 a ostatné produkty a 

služby East-Gate uvedené v tomto dokumente, 

ako aj ich logá a ochranné známky sú 

registrovanými ochrannými známkami 

spoločnosti East Gate, a.s. na Slovensku a v 

iných krajinách. Všetky ostatné uvedené 

produkty a služby sú ochrannými známkami 

týchto spoločností. 
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