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UBC s.r.o. 

je výrobní 

a distribuční 

skupinou. 

V oboru vybavení koupelen a kuchyní působí již od roku 1991. 

V současnosti zaměstnává 160 zaměstnanců.  

Disponuje vlastními výrobními a skladovými areály o ploše více než 21 000 m2.

Výrobky společnosti UBC spokojeně užívají zákazníci jak v České republice, 

tak i v dalších evropských zemích.

Představení značky SAPHO

Obrat cca 650 mil. Kč         

Spolupráce s K2 od roku 2018 



Showroom



Inspirace



Zakázky především z e-shopu



Sestavte si 

svou koupelnu 

z mozaiky 

možností.



Tady je 

prostor

pro platbu.





K2 atmitec s.r.o.

Distributor a implementátor vlastního 

informačního systému K2

30 let na trhu od roku 1991

Centrála v Ostravě a Datové centrum K2

pobočky v Brně a v Praze, partnerská síť

100 zaměstnanců

Česká společnost, člen skupiny K2



Se společností UBC komunikace od roku 2010 (nic nepotřebovali).

Řešili jsme výměnu celého informačního systému a zavedení řízeného skladu.

Jak dlouho to trvalo? – žádost o schůzku 30. 10. 2017 

a následná jednání květen 2018 podepsány smlouvy, nájezd od 1. 4. 2019 

Kolik to stálo? – investice byla včetně IS cca 2+1 mil (30 uživatelů)

Na čem to provozujeme? – provozujeme to v datovém centru K2 na vlastních serverech

Historie a současnost 



Zkrácení skutečné pracovní doby skladníkům. Před tím dělali papírově, 

často na odpolední směně i po 22:00 někdy až 1:00 ráno. Přesčasy, 

nepohoda. Nyní stihnou vše vychystat do 22:00 a přitom došlo k navýšení 

obratu o 20% a hlavně jsou v klidu.

Skladníci byli „hvězdáři“.

Asi nebyli, jen se jim tak říkalo, 

protože se zakloněnými hlavami 

neustále něco hledali.

Martin Tomášik



• Řešení ve stávajících prostorách

• Prostor a plocha je největším omezením

• Trvale se zvyšují nároky i počet dokladů

• Rozšiřuje se sortiment 24 000

• Různost zboží objem, tvar, hmotnost

• Zavedení technologie a organizace práce

• Z hvězdářů se stali skladníci



Zahájili jsme provoz a ve skladu zavládlo 

nadšení, naprostá spokojenost.

Z nové technologie byli všichni nadšení.

Je vidět, že nikoho není ve skladu vidět.



Příjem:

Zásadní úspora času 80%

Inteligentní snímání ČK

Zboží / objednávka / dodavatel



Využíváme manipulační jednotky.



Přístup přes prohlížeč 

a šikulové si samostatně začali využívat internet, 

než se to zakázalo….





Organizační

zajímavosti



Nejdříve úkol pro skladníka k přeskladnění ze zásobních do vychystávacích pozic.



Požadavek vyšší hustoty zaskladnění

pro menší zboží 

půlpalety a 5 poliček v jedné výškové sekci



A-1 A-2 A-3 A-4

A-1-1

A-1-2

A-1-3
Řada A / ULIČKA

SLOUPEC

POLIČKA

Oblast (A) – Ulička/Řada (1) – sloupec (1) – police (1) – pozice (A/1)

Kniha 
umístění



A-1 A-2 A-3 A-4

A-1-1

A-1-2

A-1-3
Řada A / ULIČKA

SLOUPEC

POLIČKA

Oblast (A) – Ulička/Řada (1) – sloupec (1) – police (1) – pozice (A/1)

Kniha 
umístění



A-1 A-2 A-3 A-4

A-1-1

A-1-2

A-1-3
Řada A / ULIČKA

SLOUPEC

POLIČKA

Oblast (A) – Ulička/Řada (1) – sloupec (1) – police (1) – pozice (A/1)

Kniha 
umístění

Zahuštění 
umístění



Logistické uličky na drobné zboží

průchozí uličky napříč

zkrácení vychystávací trasy pro skladníky

Větší hustota uskladněného zboží



Technická
zajímavost

Šikmý tisk čárových kódů – větší snadnost čtení 

(snímací paprsek nezasahuje do sousedních štítků)



V čem je specifikum tohoto skladu?

Počet vychystávacích pozic cca 5 000 x počet karet zboží 24 000.

Je nutné ze zásobovacích pozic připravovat zboží do vychystávacích 

tak, aby firma kontinuálně expedovala.

Co tedy přemístit do vychystávacích pozic? 

Algoritmus založený na pokrytí objednávek a predikci prodeje



Skládání zboží – stanovení vychystávací trasy

Jeden průchod skladníka bez vracení

Dle hmotnosti,

ale pozor na vany

(dvě vany se ale vkládají do sebe)

Logistická 

zajímavost



• Vyřešení prostorového omezení pro celý sortiment

• Efektivnější práce skladníků (netřeba překračovat pracovní dobu)

• Vytváření pořadí logistických operací dle organizace práce

• Řízení průchodu skladem dle mobilního terminálu

• …

Shrnutí co to 

přineslo skladu



Použité 

technologie



Řešení je provozováno v moderním datovém centru K2.

DC má vysokou klasifikaci Tier 3+ (laicky vše 2x).

Jediný výrobce ERP s vlastním datovým centrem v České republice.

K2 cloud



• Provozovány jako Webový klient

• Všechny připojeny přes API K2 

• 30 uživatelů na jednom vlákně

K2 mobilní terminály 

(čtečky)



• Lidé 

• Lidé mimo řízený sklad 

(špatně vyplněná data) 

• Stávající zvyklosti

• Musí se podřídit všechna oddělení

• Trvalý proces.

• Neustále zlepšují a to podle připomínek uživatelů. 

• 6-ti měsíční cykly pro zlepšování. 

• Řešení není universální, ale závisí na sortimentu, 

dispozici skladů (rozmístění, možnostech atd).

Největší výzvy

(překážky)

pro zavedení WMS



Nárůst obratu 20%

Urychlení příjmu o 80%

Reklamace dodávky z 30% pod 1%

Odpadly přesčasy a skladníci jsou v klidu

Radikální změna inventur, rychleji provedené a menší rozdíly

Nástroj pro trvalé ladění výkonu (cca co 6 měsíců novinka)

Přínos pro UBC



I řízený sklad lze provozovat v cloudu

Mobilní terminály skladníků připojeny přes API K2

Klíčová je schopnost systému přizpůsobovat se potřebám

…

Nenechávat přístupné adresy URL

Co jsme se naučili v K2



Technologie není samospasitelná, musí se jí podřídit okolí (změna procesů)

Univerzální poučky nestačí, je třeba vnímat individuální potřeby klienta

Nasazení řízeného skladu není problém logistiky, ale firmy

Bez podpory managementu to nejde

Největší překážkou i příležitostí jsou lidé (ale v celé firmě, nejen ve skladu)

Co si můžete odnést Vy



A když se chce, tak to jde


