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Máte už svého robota?



Není Vaše profese na řadě?



Životní cyklus profesí
Už víte jaká bude Vaše další profese?



Backoffice

• Mají ji všichni (i start-ups)

• Vyžaduje ji NEJEN legislativa

• Nejedná se o jednotnou agendu

• Příklady:

Faktury a smlouvy

Mzdy a personální agenda

Správa majetku a drobného majetku

Telefony a PC

Správa zakázek – podpora prodeje

= osoba operující v pozadí kanceláře 

Je to snad údržbář, majitel kancelářských prostor nebo tichý společník?





Hurá do toho !

https://www.youtube.com/watch?v=VqwL7GnxiI0


Outsourcing

Mezi hlavní výhody patří 
zejména:
•Úspora provozních nákladů 
„neproduktivních“ procesech

•Eliminace souvisejících 
technologických investic

•Přenesení zodpovědnosti a 
rizik na poskytovatele služby

•Vyšší kvalita služeb na 
základě znalostí a zkušeností 
externího partnera 
(technologie, legislativa)



A konečně ukázka

• Automatický proces expedice

• Primárně vytvořeno jako testovací procedura

• Má 24 kroků

• 3 různé technologické aplikace

• Ručně cca 25 minut



Kroky vzorového procesu

• 1. SAP založeni zakázky

• 2. SAP založeni dodávky

• 3. SAP generováni skladových příkazů

• 4. SAP přirazeni skladových příkazů do fronty uživatele

• 5. TRX nabrání zboží do manipulační jednotky

• 6. TRX konsolidace MJ

• 7. SAP přirazeni příkazu na kontrolu dodávky 

• 8. TRX kontrola materiálu (vysypaní MJ a překontrolovaní 
kompletnosti )

• 9. TRX kurýrní buffer - opětovná konsolidace MJ po kontrole 

• 10. SAP vytvořeni trasy - spojuje všechny dodávky v jednom 
směru

• 11. TRX nesetříděny vozík = všechny MJ na trase

• 12. TRX setříděný vozík = podle pořadí rozvozu

• 13. TRX vytvořeni nakládky

• 14. TRX naplněni nakládky (MJ ze setříděného vozíku)

• 15. SAP vytvořeni vybaveni (řidiči se přiřazuje auto, mobil a 
platební teminál)

• 16. SAP přiraženi vybaveni na trasu

• 17. TRX uzavření nakládky

• 18. APV otevřeni -> aplikace pojízdné výdejny

• 19. APV potvrzeni vyjeti řidičem

• 20. APV otevřeni v pořadí dodávky na trase

• 21. APV potvrzeni přijetí k zákazníkovi

• 22. APV potvrzeni převzetí zboží zákazníkem a platby 
řidičem

• 23. APV potvrzeni vráceni se na sklad

• 24. TRX vrácení vybavení řidiče zpět na sklad



Prostor pro Vaše dotazy

Děkuji Vám za pozornost 


