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Co je chytrý úložný systém?

Chytré úložné systémy představují inovativní kombinaci 
flexibilního úložného prostoru pracoviště a nejnovější připojené 
technologie. Přinášejí pokročilá řešení úložných prostorů, která 
nabízí nepřetržitý spravovatelný přístup, kompletní sledování 
používání, nové a efektivnější obchodní procesy, automatizaci 
a možnosti vytváření kompletních přehledů.  

Disponují řadou aplikací pro vaše podnikání a poskytují výkonná 
a dynamická řešení pro ukládání, která v otázce zabezpečení 
nečiní kompromisy.  Díky vestavěnému softwaru automatizují 
časově náročné činnosti a zavádí nové efektivní procesy. Chytré 
úložné systémy změní způsob, jakým spravujete mnoho aspektů 
svého pracoviště, od správy příchozí pošty a balíků až po správu 
zásob cenných zařízení nebo vybavení. 

Chytré úložné systémy také zlepšují odpovědnost, kontrolu 
a umožňují připojení k jiným chytrým zařízením a zajišťují tak větší 
flexibilitu a snadnější použití ze strany uživatelů a správy zařízení.   
Více než jen úložný prostor - naše chytré úložné systémy vašemu 
podniku nabízí:

• Lepší flexibilitu a použití
• Lepší zabezpečení a kontrolu
• Nové procesy a efektivitu
• Kompletní uživatelskou viditelnost a správu
• Nepřetržitý přístup s různými možnostmi zabezpečení
• Přehledy a sledování odpovědnosti

Popis

Proč by měl váš podnik  
přemýšlet chytře
Vzhledem k tomu, že podniky využívají stále novějších 
a pružnějších způsobů, mění se také potřeby zaměstnanců.  
Mobilní pracovní síla a návštěvníci vyžadují kancelářské prostředí, 
které poskytuje bezpečné denní úložné prostory pro jejich osobní 
majetek. 

Zvýšení flexibility práce má dopad i na objemy poštovních 
zásilek a balíků přicházejících do podatelny, což vyvíjí tlak na 
stávající obchodní procesy. Nakládání s důležitou poštou a balíky 
vyžaduje dodavatelský řetězec, ale zastihnout zaměstnance, kteří 
mají pružnou pracovní dobu a měnící se pracoviště, je obtížné 
a situace tak může vyústit v hromadění nevyřízených položek 
a neefektivní provoz. 

A konečně, čas strávený u cenného majetku a zásob, jako jsou 
kancelářské potřeby, počítačové vybavení nebo osobní digitální 
pomocníci, lze výrazně snížit a používání lépe monitorovat tak, 
aby se snížilo zneužití a zlepšilo přeúčtování mezi odděleními.
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Díky čemu je úložný systém chytrý?

Technologie, která stojí za našimi chytrými úložnými systémy, způsobí revoluci ve způsobu, jakým nahlížíte na úložné prostory. Náš 
řídicí software umožňuje kompletní správu zásilek, plnou odpovědnost, viditelnost vlastnictví a kontrolu vašich zásob.  Bezklíčová 
technologie digitálního zámku odstraňuje problém, který představovala ztráta klíčů, a chytré úložné systémy se navíc snadno spojí 
s vaší IT sítí, stávajícími aplikacemi a mnoha zařízeními. 

Kde mohou chytré úložné systémy pomoci vašemu podnikání

Chytré úložné systémy Ricoh jsou dodávány se čtyřmi klíčovými aplikacemi navrženými tak, aby vyhovovaly potřebám vašeho podniku 
a zabezpečily budoucnost vašich kancelářských prostor. Ricoh poskytuje čtyři hlavní druhy úložných systémů, které lze přizpůsobit 
prostředí vaší kanceláře. 

Chytré úložné systémy pro poštu a balíky
Chytré úložné systémy pro poštu a balíky umožňují současným podatelnám snadnou správu 
rostoucího objemu balíků a pošty a poskytují nový přístup ke správě distribuce.  Chytré úložné 
systémy pro poštu a balíky zajišťují kompletní odpovědnost, zvyšují pohodlí vašich zaměstnanců, 
šetří čas a snižují pracovní vytížení zaměstnanců podatelny.  Toto řešení zvyšuje bezpečnost 
a zjednodušuje výrobní řetězce.

Chytré úložné systémy pro maloobchody
K předávání položek skrz systém se prostřednictvím jednorázového kódu pro dodání 
a jednorázového kódu pro výdej využívá služba typu „Klikni a vyzvedni“ (nebo poukázky na 
dodání).  V oddělení informačních technologií může být systém předem naplněn náhradními 
díly nebo soupravami dílů, a k dodávce může také dojít po podání zvláštní žádosti o vybavení.   
Jakmile je vybavení dodáno do systému a uživatel získá k vyzvednutí této položky oprávnění, 
je uživateli zaslán kód pro výdej (prostřednictvím e-mailu, textové zprávy apod.), který poté 
zadá nebo naskenuje čtečkou čárových kódů, a tak otevře příslušná dvířka a umožní vyzvednutí 
odpovídajících položek.

Chytré denní úložné systémy 
V důsledku zavedení pružné práce a hot-deskingu vaši zaměstnanci vyžadují osobní a v některých 
případech sdílené úložné prostory.  Chytré denní úložné systémy nabízí bezpečné dočasné úložiště 
a zároveň poskytují větší kontrolu nad vaším majetkem. Díky chytrým denním úložným systémům si 
zaměstnanci mohou rezervovat úložný prostor pomocí svého mobilního zařízení, nebo na vyžádání 
prostřednictvím konzoly vybavené dotykovou obrazovkou. 

Nepřetržitý 
bezklíčový 
přístup

100% 
odpovědnost

Klikni a 
vyzvedni

Efektivní 
správa

Chytré úložné systémy pro 
správu zásob
Chytré úložné systémy pro správu zásob vám 
mohou pomoci lépe spravovat zásoby vašeho 
podniku včetně počítačového vybavení, 
spotřebního materiálu a kancelářských potřeb. Díky 
přehlednému samoobslužnému zabezpečenému 
úložišti mohou uživatelé zásoby snadno vybírat 
a vyzvedávat. Chytré zabezpečení umožňuje 
snadné sledování, vytváření přehledů a fakturaci 
nákladovým střediskem.

Chytré úložné systémy pro 
správu majetku
Chytré úložné systémy pro správu majetku 
vám poskytnou kontrolu nad ručními 
zařízeními, náčiním a kalibrovanými nástroji, 
které se běžně nachází v prostředí skladu.  
Cloudový systém ovládající úložný prostor 
zajišťuje bezpečné odhlášení a přihlášení, 
což znamená, že vždy víte, kdo zařízení 
použil, kdy bylo vráceno a zda není rozbité 
či poškozené. 
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Chytré úložné 
systémy 
pro osobní 
potřebu
Bezpečný osobní úložný prostor pro 
vaše zaměstnance a návštěvníky

Chytré úložné 
systémy pro 

osobní potřebu

Chytré úložné 
systémy pro 

správu zásilek

Chytré úložné 
systémy pro 

správu zásob / 
Chytré úložné 
systémy pro 

správu majetku

Chytré úložné 
systémy pro 

maloobchody

Service Advantage
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Chytré denní úložné systémy

Chytré denní úložné systémy Ricoh nabízí unikátní řešení běžného 
problému mnoha pracovišť. V důsledku zavedení pružné práce 
a hot-deskingu jsou vaši zaměstnanci stále více v pohybu. 
Zaměstnanci přesto vyžadují osobní a v některých případech 
sdílené úložné prostory. Každodenní správa tohoto provozu, 
kontrola používání, řešení neoprávněného zabírání úložných 
prostorů a ztrát klíčů zvyšuje pracovní zátěž celého týmu zařízení 
a frustruje zaměstnance. 

Chytré denní úložné systémy nabízí bezpečné dočasné i trvalé 
úložiště, které vašim zaměstnancům zajistí bezpečné místo pro 
uložení jejich osobních věcí na pracovišti i větší kontrolu nad 
portfoliem vašeho majetku.  

Díky chytrým denním úložným systémům si zaměstnanci mohou 
rezervovat úložný prostor pomocí svého mobilního zařízení, 
nebo na vyžádání prostřednictvím konzoly vybavené dotykovou 
obrazovkou.

Výhody a vlastnosti

Chytré úložné systémy Ricoh umožňují spravovat více různě 
umístěných úložných prostorů pomocí jednoho online portálu.  
Úložné systémy pomocí bezklíčového přístupového systému, 
který využívá pouze klávesnici nebo jmenovky/identifikační karty, 
sledují, kdo co používá a po jakou dobu.  Okamžitě uvidíte, co 
z vašeho majetku je používáno a kým, čímž je zajištěno, že jsou 
všechny úložné systémy plně a řádně využívány. 

Hlavní výhody:
•  Dohled nad vaším úložným systémem
•  Přidělení jednotlivých úložných prostorů
• Efektivnější využití vašeho prostoru
•  Modulární, rozšiřitelný a přizpůsobitelný systém   

 
• Bezklíčový přístup
• Systém online rezervace
• Zvýšená odpovědnost a snížené hromadění
• Nepřetržitý přístup (nebo kdykoli je otevřená budova)

Propojení s chytrými 
aplikacemi – uživa-
telé si mohou úložný 
prostor rezervovat 
pomocí svého chyt-
rého zařízení

Bezpečné 
bezklíčové 
přihlášení 
a odhlášení
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Technologie  
chytrých úložných systémů
Chytré úložné systémy poskytují unikátní technologii zámku 
a správy zařízení, větší bezpečnost pro vaše zaměstnance 
a snadnou správu podnikání.  Správa jednotek je centralizována 
v systémové bance, ke které lze získat přístup pouze 
prostřednictvím zabezpečené autorizace pomocí RFID karty nebo 
rozhraní dotykové obrazovky. 
Toto ovládání je propojeno s bezklíčovým přístupem, dotykovou 
obrazovkou a čtečkami RF karet a nabízí plnou odpovědnost 
a bezpečnost pro všechny uživatele. 

Navržen tak, aby vyhovoval vašim potřebám 
Ať už jste velký podnik, výrobní podnik, univerzita, nemocnice 
nebo škola, naše řada sestav úložných systémů vám pomůže 
optimalizovat vaše majetkové vlastnictví a zvýšit odpovědnost. 
Naše úložné systémy jsou dodávány v různých stylech tak, aby 
vyhovovaly vašim potřebám, ať už se jedná o samostatné nebo 
propojené a integrované systémy. 

Modulární, rozšiřitelný a přizpůsobitelný 
systém

Modulární konstrukce úložných systémů umožňuje jejich 
přizpůsobení přesně podle vašich požadavků na rozvržení.  
Velikosti úložných prostorů lze přizpůsobit tak, aby vyhovovaly 
různým potřebám zaměstnanců. S řadou moderních, klasických 
a dřevěných povrchových úprav můžete očekávat řešení, které se 
hladce začlení do vašeho stávajícího pracoviště. 

Správce

Zaměstnanec

RecepčníNávštěvník

Trvalé 
úložné systémy

Konzola správy 
denního 
úložného 
systému

Trvalé 
úložné systémy

Úložné systémy 
pro návštěvníky

Týmové úložné systémy /
Sdílené úložné systémy

Bezpečnostní 
systém

Chytré úložné systémy 
pro osobní potřebu 
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Chytré úložné 
systémy 
pro správu 
zásilek

Neuvěřitelná efektivita pro vaší podatelnu, 
vše v jednom balíčku

Chytré úložné 
systémy pro 

osobní potřebu

Chytré úložné 
systémy pro 

správu zásilek

Chytré úložné 
systémy pro 

správu zásob / 
Chytré úložné 
systémy pro 

správu majetku

Chytré úložné 
systémy pro 

maloobchody

Service Advantage
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Chytré úložné systémy pro poštu 
a balíky pro efektivní, odpovědné 
podatelny 
Dnešní podatelny jsou rušným místem. Počet dodaných 
obchodních a osobních zásilek vyvíjí na váš podnik stále větší 
tlak.  Očekává se, že do roku 2023 zaznamená trh s balíkovými 
službami 2,3 miliard položek, což znamená, že váš podnik musí 
myslet na budoucnost již nyní.* 

Mobilita pracovní síly má za důsledek skutečnost, že doručování 
zásilek je méně zvladatelné.  Protokolování dodávek, sledování 
balíčků a shromažďování informací o příjemcích zůstává na 
zaměstnancích správy zásilek.  Protože se na pracoviště doručuje 
více zásilek, je pro váš tým jejich správa časově náročnější a méně 
efektivní.

Naše řešení vám umožní lepší řízení vaší podatelny.  Díky 
zabezpečeným a sledovatelným zařízením úložného prostoru 
můžete poskytnout sledovatelné úložiště pro zásilky, dokud jejich 
příjemce nebude k dispozici. Chytré úložné systémy Ricoh nabízí 
nový způsob správy balíků.  

V současné době je investice do dlouhodobého řešení správy 
procesů ve vašem podniku výhodnější než najímání dalších 
zaměstnanců na plný úvazek. Díky tomu mohou vaši zaměstnanci 
zanechat náročných úkonů a vrátit se činnostem, které zvyšují 
hodnotu vašeho podniku. 

Řešení

Díky chytrým úložným systémům pro poštu a balíky je možné 
výrazně zlepšit logistiku doručování balíků a poskytnout 

prostředky pro kompletní zabezpečení balíků pomocí MI 
a přehledů. Zaměstnanci si díky zabezpečenému a ověřenému 
přístupu mohou pohodlně vyzvednout balíky ve svém vlastním 
čase.  Všechna doručení a vyzvednutí balíků jsou automaticky 
sledována, čímž je zajištěn přísně organizovaný dodavatelský 
řetězec. Naše řešení nabízí systém doručování jednotlivých balíků, 
který promění vaši podatelnu.  Díky vylepšenému zabezpečení, 
100% odpovědnosti a omezenému prostoru pro lidské chyby 
nabízí chytré úložné systémy značné výhody:

• Větší efektivita a kontrola nad vaší podatelnou
• Komunikace prostřednictvím chytrých zařízení
• Automatizované sledování - každé doručení a vyzvednutí 

balíku je zaznamenáno a uloženo do systémů správy 
stávajících zásilek 

• Zabezpečení s přísně organizovaným dodavatelským řetězcem
• Pohodlné vyzvednutí zásilek s nepřetržitým přístupem pro 

zaměstnance
• Poskytnutí lépe zabezpečeného a snadno ovladatelného 

úložiště 

Pružná správa

Manažeři podatelny a zařízení potřebují pružné a dlouhodobé 
řešení.  Takové, které automatizuje procesy a omezí opakující 
se úkony.  Řešení, které sníží odpovědnost kladenou na 
zaměstnance a pomůže udržovat organizovanější a bezpečnější 
prostředí podatelny.  Chytré úložné systémy toto vše nabízí 
a navíc poskytují větší viditelnost, kontrolu a přehledy. 
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Odpovědnost

Chytré úložné systémy pro poštu a balíky nabízí větší 
odpovědnost a kontrolu nad jednotlivými položkami. 
Chytré úložné systémy Ricoh nabízí kontrolu jednotlivých 
přihrádek a bezpečný bezklíčový přístup, a výrazně tak 
zlepšují logistiku doručování balíků v rámci organizací. 

Chrání tak váš majetek a pro klid vaší mysli a zvýšenou 
průchodnost balíků nabízí kompletní dodavatelský řetězec.  
Řešení chytrých úložných systémů pro poštu a balíky Ricoh 
představuje nový a chytřejší pracovní proces podatelny. 
Nabízíme také řešení zahrnující kompletní služby, které 
vám umožní soustředit se na růst vašeho podniku, zatímco 
společnost Ricoh pro vás bude spravovat podatelnu.  

Naše chytré úložné systémy používají vzdálený software, 
takže zaměstnanci podatelny nyní mohou skenovat, 
registrovat, sledovat a spravovat fyzické doručování 
prostřednictvím našich automatizovaných úložných 
systémů a pro plnou odpovědnost vytvářet přehledy 
všech fází procesu. Naše otevřená API navíc umožňuje 
bezproblémovou integraci chytrých úložných systémů se 
stávajícími systémy vaší podatelny.

Kurýr 
doručí balíček

Podatelna jej přijme 
a podepíše převzetí

Balíček 
je umístěn na 
bezpečné úložiště

Adresátovi 
je zaslán 
email

Čekání na 
odpověď / 
vyzvednutí

Vyzvednuto? Aktualizace dat 
systému pro 
správu zásilek

Konec

?

Opakujte, dokud nedojde k vyzvednutí zásilky

Manuální zpracování zaměstnanci podatelny

Kurýr doručí 
balíček

Podatelna 
jej převezme 
a podepíše přijetí

Zásilka je 
naskenována 
do systému 
pro správu zásilek, 
např. TRAC

@

Adresát si balíček 
vyzvedne pomocí 
poskytnutého 
bezpečnostního kódu 
nebo identifikační karty

1 2 3

4 5 6

7 8 9

x 0

Naskenujte balíček 
(v souladu se systémem pro správu zásilek)

Vyhledejte příjemce 
a vyberte úložný 
prostor

Vyberte a upravte 
zprávu o doručení

1

4 Umístěte balíček 
do chytrého 
úložného systému

Chytrý úložný systém 
pošle adresátovi 
zprávu, v případě 
potřeby opakovaně

Portál 
chytrého 
úložiště

2

3

Manuální proces Automatizovaný proces

Bez chytrých úložných 
systémů pro správu zásilek 

S chytrými úložnými 
systémy pro správu zásilek
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Viditelnost a správa vašich nejcennějších aktiv

Spravujte a odpovídejte za zásoby podniku 

Chytré úložné 
systémy pro 

osobní potřebu

Chytré úložné 
systémy pro 

správu zásilek

Chytré úložné 
systémy pro 

správu zásob / 
Chytré úložné 
systémy pro 

správu majetku

Chytré úložné 
systémy pro 

maloobchody

Service Advantage

Chytré úložné 
systémy pro správu 
zásob / Chytré úložné 
systémy pro správu 
majetku
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Chytré úložné systémy pro správu 
zásob 
Správu zásob podniku mohou doprovázet neustálé potíže. 
Každodenní používání zásob zaměstnanci, jako je např. náhradní 
počítačové vybavení nebo i kancelářské potřeby, vyžaduje, aby 
zaměstnanci, kteří zásoby spravují, byli neustále k dispozici, což jim 
nedovoluje plně vykonávat důležitější práci. Ricoh nabízí inovativní 
řešení správy vašich zásob pomocí zabezpečených, chytrých 
a samoobslužných úložných systémů. 
 
Chytré úložné systémy vydávají zásoby v okamžiku potřeby. Naše 
systémy vám pomohou snížit náklady na chod neefektivních 
skladů a vyrušování jejich zaměstnanců, a zároveň umožní vašim 
zaměstnanců přístup k jakémukoli druhu zásob, ať už se jedná 
o kancelářské potřeby, periferní zařízení počítačů nebo dokonce 
notebooky a mobilní telefony, které lze bezpečně uložit. 

Chytré úložné systémy pro správu zásob kombinují úložný 
prostor pracoviště s nejnovější technologií.  Umožňují bezklíčový 
spravovatelný přístup s možností sledování a zabezpečení obsahu, 
který šetří čas, ztráty a prostor.  Chytré úložné systémy zlepšují 
odpovědnost a správu a poskytují přehledy prokazující kdo měl 
k jaké položce a v jaký čas přístup, což vám umožní vést přesné 
záznamy a snadné přeúčtování mezi odděleními. 

Skutečné výhody pro váš podnik 

Chytré úložné systémy pro správu zásob Ricoh povyšují správu 
zásob na novou úroveň.  Naše technologie poskytuje spravovatelný 
přístup a plnou odpovědnost za veškeré zásoby vaší kanceláře bez 
ohledu na jejich druh. 
Spravujte zásoby vašeho pracoviště efektivněji a poskytněte svému 
týmu nepřetržitou viditelnost a přístup kdykoli je to potřeba. 

Chytré úložné systémy pro správu 
majetku
Zajištění viditelnosti a snadného přístupu ke klíčovému majetku 
vašeho podniku není snadné.  Každodenní výdej ručních zařízení 
nebo kalibrovaných nástrojů pracovníkům směn je časově 
náročné a sledování použití jednotlivých položek neefektivní. 
Ricoh nabízí nové inovativní řešení. 

Chytré úložné systémy pro správu majetku vydávají jednotlivé 
položky v okamžiku potřeby, rychle a efektivně.  Díky nim máte 
možnost podílet se na neustále se vyvíjejícím trendu používání 
zabezpečených samoobslužných automatizovaných úložných 
prostorů.  Naše řešení sníží čas, který vaši zaměstnanci stráví 
přístupem k nástrojům nebo vybavení, a řídí náklady vašeho 
podniku minimalizací ztrát, poškození, zpoždění a potřeby 
manuálního výdeje vybavení. 

Kombinace chytrého úložného prostoru s nejnovější technologií 
vašim zaměstnancům umožňuje přístup k majetku vašeho 
podniku prostřednictvím bezklíčového zámku pomocí kódu nebo 
identifikační karty.  Tím je zajištěno přesné sledování použití 
jednotlivých položek a jejich zabezpečení, což zamezí ztrátám 
a ušetří čas.  
Naše chytré úložné systémy pro správu majetku díky začlenění 
odpovědnosti a kontroly poskytují podrobné přehledy, které vám 
pomohou optimalizovat správu a údržbu vašeho majetku.

Zlepšete 
přístup 
a šetřete čas
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Nová úroveň kontroly s chytrými 
úložnými systémy pro správu zásob
S chytrými úložnými systémy pro správu zásob můžete sledovat 
stav vašich zásob bez nutnosti použití etiket RFID nebo 
složitých a časově náročných procesů manuálního procesu 
sledování.  Odpovědnost a kontrola nad zásobami a majetkem 
je maximalizována a chytrá technologie zaznamenává přístup 
ke každé položce, čímž poskytuje viditelnost a schopnost 
spravovat množství zásob.  To vašemu podniku umožní rychlý 
přístup k důležitému materiálu a zásobám 24 hodin denně, 7 dní 
v týdnu. 

Výhody a vlastnosti
• Poskytuje pokročilé řešení pro správu zásob pro všechny druhy 

majetku (kancelářské potřeby, kancelářské vybavení, zásoby)
• Snadný přístup a sledování majetku
• Ochrana proti zneužití 
• Sledování použití podle jednotlivce, oddělení, umístění nebo 

pracovního příkazu
•  Integrace se stávajícím systémem správy incidentů/požadavků 
•  Podpora přístupu pomocí široké škály možností identifikace 

uživatele - čárový kód, magnetický proužek, vstup na kartu 
nebo pomocí klávesnice

Odpovědnost a flexibilita

Naše chytré úložné systémy pro správu majetku zajišťují kontrolu 
jednotlivých přihrádek pro opakovaně používaná aktiva, zařízení, 
náčiní a kalibrované nástroje.  Systém nabízí bezpečné odhlášení 
a přihlášení, což znamená, že vždy víte, kým a kdy byla položka 
odhlášena a vrácena. Za účelem nastavení dob vypůjčení lze 
vytvořit výstrahy, a v případě vypršení doby vypůjčení je možné 
nastavit upozornění.  

To vše zajišťuje automatizovanou službu, která kontroluje 
upozornění a dokumenty s časovým razítkem, což vám umožní 
podávat ty nejlepší výkony. Chytré úložné systémy navíc nabízí 
celou řadu přizpůsobení na míru - do každého úložného prostoru 
lze na váš požadavek zabudovat vámi specifikované napájení, 
díky kterému zůstanou uložená elektrická zařízení plně nabitá 
a připojená. 

Chytré úložné systémy pro správu majetku vám poskytnutím 
pohodlného samoobslužného systému výměny dat a praktického 
vydávání na dálku umožní uspokojit potřeby vašich zákazníků 
a zaměstnanců 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Výhody a vlastnosti
• Připojení - udržet zařízení plně nabitá a optimalizovaná je 

jednoduché 
•  
• Zabezpečený přístup - kontroly na základě pracovních náplní, 

oddělení, pracovních příkazů a určených orgánů
• Všestranné sestavy - přizpůsobte výšku, dvířka i způsob výdeje
• Viditelnost produktu - průhledná dvířka a jasné vnitřní 

osvětlení
• Podpora široké škály identifikace uživatele - čárový kód, 

magnetický proužek, vstup na kartu nebo pomocí klávesnice 
• Přizpůsobení na míru - úložný systém dle vašeho přání

Lepší viditelnost a nepřetržitá kontrola 
vašeho cenného majetku. 

Chytré úložné systémy pro správu zásob 

Oddělení informačních 
technologií nebo správa zařízení

Doplňte chytrý 
úložný systém
novými 
zásobami

Manažerské informace
Chytrý úložný systém 
pro správu zásob

Ověřování pomocí 
PIN kódu nebo 
přístupové karty

Automatizované přehledy 
o stavu zásob
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Chytré úložné 
systémy  
pro maloobchod

Bezpečný osobní úložný prostor pro vaše 
zaměstnance a návštěvníky

Chytré úložné 
systémy pro 

osobní potřebu

Chytré úložné 
systémy pro 

správu zásilek

Chytré úložné 
systémy pro 

správu zásob / 
Chytré úložné 
systémy pro 

správu majetku

Chytré úložné 
systémy pro 

maloobchody

Service Advantage
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Klikni a vyzvedni

K předávání položek skrz systém se prostřednictvím 
jednorázového kódu pro dodání a jednorázového kódu pro 
výdej využívá  poukázek na dodání. V oddělení informačních 
technologií může být systém předem naplněn náhradními díly 
nebo soupravami dílů, a k dodávce může také dojít po podání 
zvláštní žádosti o vybavení.  Jakmile je vybavení dodáno do 
systému a uživatel získá k vyzvednutí této položky oprávnění, 
je uživateli zaslán kód pro výdej (prostřednictvím e-mailu, 
textové zprávy apod.), který poté zadá nebo naskenuje čtečkou 
čárových kódů, a tak otevře příslušná dvířka a umožní vyzvednutí 
odpovídajících položek. K dispozici jsou také rozhraní RESTful 
APIs, které umožňují vytváření a správu poukázek na objednání 
z externích systémů.   Apex již tento systém využil pro propojení 
se systémem ServiceNow.  Apex nyní využívá fungujícího systému 
se ServiceNow, Remedy a dalšími ITSM aplikacemi.  

Služba Klikni a vyzvedni odhalila 
neefektivní oblasti:
• Neefektivní proces 
• Dlouhé čekací doby
• Nižší zákaznická zkušenost
• Požadavky na úložný prostor
• Odvádění personálu z prodejny
 

Co zákazníci skutečně chtějí?
• Flexibilitu - vyzvednout položky v čase, který jim vyhovuje
• Dobrou zákaznickou zkušenost - žádné fronty nebo 

čekací doby
• Dobrý zákaznický servis - personál, který jim pomůže
• Možnost samoobsluhy - mít možnost samostatně provádět 

jednoduché úkony

Systém zaručuje nepřetržitou dostupnost.
Vyzvednout objednávku nezabere více 
než 15 sekund
Manuálně více než 3 minuty



Kromě zřejmých finančních 
výhod uvidí maloobchodníci také 
významné zlepšení každodenních 
procesů:

• Všechny objednávky budou načteny před otevřením obchodu 
- čas zaměstnanců je tak lépe využit

• Zaměstnanci se mohou soustředit na výdělečné činnosti / 
merchandising / zákaznický servis

• Zákazník využívající služby Klikni a vyzvedni nemusí trávit 
čas ve frontě u pokladny - obsloužení zákazníků tak probíhá 
rychleji a netvoří se fronty

• Vnitřní i venkovní použití - poskytnutí nepřetržité dostupnosti

Všechny značky a/nebo názvy produktů jsou ochranné známky jejich příslušných vlastníků.  Specifikace a vzhled se mohou změnit bez 

předchozího upozornění. Barva skutečného produktu se může lišit od barvy v brožuře.  Obrázky v této brožuře nejsou skutečnými 

fotografiemi a mohou se objevit drobné rozdíly v detailech. Copyright © 2019 Ricoh Europe PLC. Všechna práva vyhrazena. Tuto 

brožuru, její obsah a/nebo rozvržení nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti Ricoh Europe PLC měnit ani upravovat, 

zčásti nebo zcela ji kopírovat a/nebo začlenit do jiných děl.
www.ricoh-europe.com

Více informací naleznete na:

service.advantage@ricoh-europe.com

www.linkedin.com/company/ricoh-europe-service-advantage/

www.ricoh-europe.com/business-services/additional-services/service-advantage/

service.advantage@ricoh-europe.com
mailto:service.advantage%40ricoh-europe.com?subject=service.advantage%40ricoh-europe.com
mailto:service.advantage%40ricoh-europe.com?subject=service.advantage%40ricoh-europe.com
www.linkedin.com/company/ricoh-europe-service-advantage/
http://www.ricoh-europe.com/business-services/additional-services/service-advantage/

