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Naše společnost se zabývá v první řadě výrobou, importem a distribucí vážicí techniky. Za téměř 30 
let jejího fungování se spousta věcí velmi změnila a posunula kupředu, a to technicky, legislativně i 
organizačně. Po celou dobu se snažíme dosáhnout maximální efektivity při vedení skladů, účetnictví 
a zakázek a také o dosažení přehledu o zboží v našich skladech – to se týká několika stovek modelů 
a typů vah a dalších zařízení, a také několika tisíců položek náhradních dílů a drobného příslušenství.

Již dlouhodobě naše firma využívá informační a účetní systém Pohoda, který umí zvládnout spoustu 
záležitostí od vedení skladů po obchodní nabídky, ale přece jenom nedokáže všechno. V minulých 
letech jsme se pokoušeli naskladňovat jednotlivé váhy dle jejich typu a výrobního čísla, a to přímo 
při fyzickém ukládání zboží z kamionu do skladu, což se nám zdálo žádoucí a efektivní. Použili jsme 
k tomu poměrně drahé přenosné datové terminály, avšak ty se nedokázaly popasovat s formátem 
čárových kódů na našem zboží (obsahují výrobní číslo i kód produktu) a z toho důvodu to 
nefungovalo. Datové terminály nebyly schopné vypreparovat kód produktu z výrobního čísla a 
správně přiřadit výrobní číslo, a tak se opět musela spousta informací zadávat ručně do 
informačního systému v počítači.

Až v tomto roce jsme narazili na funkční řešení. Firma bMobile navrhla a implementovala řešení 
přesně pro naši potřebu, které nám umožnilo přiřadit nové kódy produktů ke skladovým kartám a 
také vykrývat příjemky včetně zaevidování evidenčních čísel ke správné zásobě. Překvapilo mě, že 
takové řešení funguje jednoduše, bez dalšího terminálu či jiného zařízení, a to na chytrém telefonu s
foťákem, který má už dnes každý z našich pracovníků. Když má takový telefon nějakou poruchu, 
nebo spadne na zem, okamžitě je v záloze další, se kterým se může pokračovat v práci; u jiného 
zařízení bychom v případě poruchy nemohli v naskladňování pokračovat a museli bychom čekat na 
jeho opravu. Rovněž vyhledávání v zásobách a v příjemkách je v systému bMobile Server téměř 
okamžité.

Firma bMobile se chopila našeho požadavku se vstřícným přístupem a poměrně rychle, během 
několika týdnů, naprogramovala funkční systém pro naskladňování zboží. Po několika letech jsme 
tak konečně uspokojivě vyřešili tuto část našeho businessu…
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