
POČÁTEČNÍ SITUACE
Skenery jsou standardním vybavením jak ve skla-
dování, tak v logistice. Od přijatých dodávek až 
po všeobecnou registraci zboží 
používají tisíce a tisíce lidí skeno-
vací systémy každý den. Záznam 
mobilních dat může zabrat draho-
cenný čas v závislosti na typu ske-
neru, scénáři aplikace a množství 
zboží. Kombinace aplikací a prste-
nových skenerů vám a vašim 
zaměstnancům většinu času vrátí 
zpět.
Nevýhodou běžných ručních ske-
novacích zařízení je, že pro ske-
nování je nutné přerušit aktuální 
pracovní kroky. Pokud jde o indivi-
duální proces, nezabere to mnoho 
času. Ale v přepočtu na celkový objem procesů je 
patrný účinek. S naším systémem BOOST lze použít 
moderní skenovací řešení a v ideálním případě 
zůstanou vaše ruce volné.

ANALÝZA PODLE LINGEMANNA
V každé společnosti existují skladovací oblasti, kte-
ré nejsou spravovány v inventáři v systému ERP. 
Ale tam uložená výroba nebo spotřební materiál 
musí být skladovány a nakupovány přesně stejným 
způsobem jako ty s číslem materiálu. Stávající tech-
nická řešení pro správu zásob jsou často zaměřena 
na rozvoj systému správy zboží a nelze je provozo-
vat jako „autonomní systém“. Pro takové aplikační 
oblasti jsme vyvinuli speciální aplikaci, která v kom-
binaci s prstencovým skenerem nabízí jednoduché a 
levné řešení. Naše aplikace běží na všech běžných 
smartphonech a nabízejí různé funkce správy mate-
riálu, jako je těžba, doplňování nebo inventář.

Díky kombinaci prstenového skeneru a smartphonu 
podporujícího paže máte volné ruce. Jakmile kole-

gové stejně odešli do skladu, aby 
zboží uložili, potřeby lze zazna-
menat v jediném procesu a ušetřit 
drahocenný čas.

TRANSPOZICE
Naše aplikace se výrazně liší od 
obvyklého procesu skenování. Pa-
rametry objednávky lze již uložit 
do QR kódu. Položky objednávky 
se zaregistrují jediným kliknutím. 
Vygenerované informace jsou 
převzaty ze serveru a zobrazeny 

na smartphonu. To znamená, že se na první pohled 
můžete ujistit, že je váš vstup správný. Proces lze 
navíc dokončit bez jakékoli akce na smartphonu.
Je pro nás důležité, abychom v tomto procesu 
neměli přerušení prostředí pro naše zákazníky, a 
proto nabízíme flexibilní možnosti dalšího zpraco-
vání. Ty se mění od jednoduchého e-mailu BANF 
přes nákupní oddělení až po rozhraní k systémům 
SRM nebo ERP. Software pro správu je systém 
mnoha dodavatelů a databázi lze snadno synchro-
nizovat s hlavními systémy. Proto lze pro každého 
poskytovatele zaregistrovat samostatný proces. 
Ložiska jsou nakupována prostřednictvím nákupní-
ho oddělení, lepidlo je objednáváno přímo od do-
davatele prostřednictvím EDIFACT a objednávky od 
dodavatele rukavic jsou zadávány do ERP systému. 
S naším flexibilním rozhraním vytváříme přesně 
formát potřebný k použití stávajících struktur a tím 
šetříme vysoké náklady na implementaci.

POZORUHODNÝM 
ÚSPĚCHEM JE,

 ŽE ZAMĚSTNANCI 
ZÍSKÁVAJÍ KAPACITU 
ZJEDNODUŠENÍM A 

ZRYCHLENÍM 
PRACOVNÍCH KROKŮ.

SCANNING
APLIKACE MÍSTO HOR PAPÍRU



NEPŘETRŽITÝ PROVOZ A OPTIMALIZACE
Kromě technického řešení nabízí Lingemann celou 
řadu služeb. Proces může být nahoře tak, že se již 
nemusíte starat o nákup a přepravu do místa použití. 
Potřebné materiály jsou připraveny k použití a vy se 
můžete plně soustředit na svou výrobu.
Je pro nás důležité, aby naše řešení bylo 
přizpůsobeno vašim individuálním potřebám. Máme 
k dispozici různé technické systémy, sklady, náku-
pní a logistické struktury.

MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH
Pozoruhodným úspěchem je, že zaměstnanci zís-
kávají kapacitu zjednodušením a zrychlením pra-
covních kroků. To nám umožňuje zpříjemnit složitou 
práci se záznamem dat a zajistit správný záznam 
dat.

KONTAKT

Zajímá vás, jakou podporu vám můžeme nabídnout pro vaše 
podnikání? Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, rádi vám 
poradíme!
 
j.broz@lingemann.cz
www.lingemann.cz
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