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Jak jsme snížili reklamace
z 28 % na 0,21 %
Logistika Kilpi
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Příběh o zvýšení rychlosti a spolehlivosti logistiky 
outdoorového oblečení.
Přijetí a naskladnění kompletních skladových zásob, napojení a přizpůsobení se ERP systému klienta nebo nastavení logistických 

procesů za 3 měsíce... 

Konečný výsledek? 

Logistika s výrazným snížením v počtu reklamací, efektivní adaptací (ne)čekaným sezónním výkyvům nebo kvalitnější komunikací 

s klienty a zákazníky. Přečtěte si příběh, který jsme u nás ve Skladonu začali psát na přelomu léta a podzimu 2019.

Druh: outdoorové a sportovní oblečení

Aktuální počet kusů na skladě: > 500 000

Počet SKU: 14 000+

B2C ks položek
B2B ks položekB2C

B2B

Prodejní kanály: B2B klienti, kamenné prodejny, e-shop

PRODUKT

OBJEDNÁVKY

ZAJÍMAVOSTI

ZEMÍ PRODEJE ZAMĚSTNANCŮ
49 50

%25:75 %10:90
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Logistická cesta Kilpi

01
POSLEDNÍ EXTERNÍ LOGISTICKÝ PARTNER

„Stávalo se, že v uličce, kde jsme měli uskladněny produkty pro již přijaté objednávky, 

zrovna operoval vysokozdvižný vozík. Vstup do této uličky byl okamžitě zakázán  

a například 30 000 kusů zboží se stalo nedostupným.“

* Nedostupnost zboží k okamžitému vychystávání

RESPONDENT Z KILPI

Pavel Kovář
Logistics Manager, Kilpi

outsourcing – vlastní řešení – outsourcing

Poslední externí  

logistický partner

 ■ Křížení tras manipulační techniky s pracovníky > 

časové prodlevy

 ■ Primární používání 4 m regálů*

 ■ Dohledávání SKU v krabicích na paletách*

 ■ Vysoké procento nedohledaného zboží*

 ■ Nesystémová kontrola vychystávaného zboží  

(např. nepoužívání skeneru)

 ■ Vysoký počet reklamací (28 % ze všech objednávek)
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VLASTNÍ ŘEŠENÍ

„Naším cílem bylo převedení logistiky k nám, zvládnout vzniklou situaci a zajistit 

fungující logistiku po celou zimní sezónu.“

Vlastní řešení:

říjen, 2018

 ■ Vysoký náklad za pronájem skladu

 ■ Dlouhodobý smluvní závazek při pronájmu skladu

 ■ WMS: vysoká vstupní investice a potřebné personální kapacity

 ■ Investice do vybavení: skladovací, manipulační a hardware

 ■ Zabezpečení skladu

 ■ Zdvojnásobení počtu zaměstnanců z 50 na 100

 ■ Zvýšení nákladů na řízení zaměstnanců

 ■ Formální problémy se zaměstnanci

 ■ Další náklady spojené s pojištěním, poplatky za energie a údržbu

 ■ Nastavování intralogistiky „od nuly“

 ■ Zvýšené nároky na administrativu: BOZP, PO, úklid a hygiena aj.

 ■ Efektivnější odbavování objednávek

 ■ Snížení počtu reklamací na 11,5 %

 ■ Vlastní kontrola nad logistikou
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03
BOD ZLOMU – AUDIT LOGISTIKY

„Logistiku jsme chtěli předat jako „balíček“ někomu, kdo ji už má zvládnutou systémově, procesně, 

personálně i vybavením. Hledali jsme partnera, který nám zajistí rychlé a správné odbavování B2B i B2C 

objednávek, bude mít prokazatelnou zkušenost a nabídne konkurenční cenu našemu vlastnímu řešení.“

04
SKLADON – VYJEDNÁVÁNÍ

„Když jsme porovnávali cenu  s outsourcingem logistiky, tak nám vyšlo zhruba o 10-15 % levnější vlastní 

řešení. Porovnávali jsme ale náš tehdejší stav. Když k tomu připočtu veškeré investice a kvalitu odváděné 

služby, tak je pro nás varianta outsourcingu výrazně výhodnější.“

* 95 % SKU připraveno k okamžitému vychystávání

VÝSLEDEK - Přechod na outsourcing logistiky

Bod zlomu:

duben, 2019

Vyjednávání:

květen, 2019

 ■ Moderní distribuční centrum

 ■ Strategická poloha poblíž slovenského a 

polského trhu

 ■ Dostatečná skladová kapacita

 ■ Spolehlivý a robustní systém

 ■ Možnost kustomizace a škálování

 ■ Regálové police s max. výškou 2 m*

 ■ Paletové pozice pro dlouhodobou zásobu  

a mimosezónní zboží

 ■ Odpovídající vybavení: skenery, 

manipulační technika, hardware a další 

pomůcky

 ■ Procesy přizpůsobeny požadavkům B2B   

i e-commerce logistiky

 ■ Otevřená a profesionální komunikace

 ■ Důraz na kvalitu služby

 ■ Flexibilita klientovým požadavkům

 ■ Vlastní IT tým
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05
SKLADON – IMPLEMENTACE

„Při implementaci služby jsem kvitoval dvě vlastnosti Skladonu: otevřená komunikace  

a viditelná snaha zvládnout napojení v dohodnutém termínu.“

POSTUP

 ■ Sestavení projektu onboardingu na míru ERP systému

 ■ Alokace členů projektového týmu

 ■ Nastavení kontrolních bodů, komunikační matice a analýza rizik v projektu

 ■ Pravidelné společné schůzky a tzv. sprinty

 ■ Spárování a ověření oboustranné systémové komunikace

 ■ Zaškolení ve Skladon aplikacích

 ■ Nastavení harmonogramu převozu zboží

 ■ Proškolování provozních týmů dle požadavků Kilpi, včetně balicích procesů

 ■ A další

VÝSLEDEK 

Z prvotních obav, které vznikaly z důvodu tlaku na rychlost před blížící se sezónou, 

se implementační fáze stihla stále v termínu. Nebyla tak ohrožena nadcházející hlavní 

prodejní sezóna.

Implementace:

červenec/srpen, 2019

BEST PRACTICES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Volba vhodného období pro přechod na outsourcing logistiky  - vyhnout se sezónní špičce

Důkladná příprava na vstupní jednání, co se týče detailů fungování a spolupráce

Dostatečná časová rezerva pro plánování převozu zboží

Převoz části sortimentu, na kterém se nastaví a odzkouší logistické procesy a IT transakce

Důsledná kontrola a kvalita v plánování IT úkolů

Po celou dobu snaha udržet otevřenou komunikaci
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SNÍŽENÍ PRŮMĚRNÉHO POČTU REKLAMACÍ 

NA ZODPOVĚDNOST SKLADU

VÝSLEDEK: FLEXIBILNÍ, EFEKTIVNÍ A SPOLEHLIVÁ  SLUŽBA S OTEVŘENÝM PARTNEREM

 „Obecně musím říct, že se úroveň logistiky dostala úplně do jiných čísel, nemusíme řešit prioritizaci zásilek, vše odchází dle domluvy.“

* Zmanipulované kusy zboží = součet přijatých 

a expedovaných kusů zboží za jeden týden; výše normy 

se odvíjí od sezónnosti

* V některých týdnech až 50 % u stálých a ověřených klientů 

** Průměrná chybovost vychystávání ve fulfillmentu je 0,49 %

Příklady kalendářních týdnů 2019/2020
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NEVYSVĚTLITELNÝ ÚBYTEK ZÁSOB V %*

EFEKTIVNĚJŠÍ PŘIZPŮSOBOVÁNÍ  SE 

(NE)ČEKANÝM VÝKYVŮM  V OBJEDNÁVKÁCH DALŠÍ VÝHODY

>45 2

* Průměrný nevysvětlitelný úbytek zásob za rok 2020 je ve Skladonu 0,23 %. Průměr ve fulfillmentu obecně je 0,65 %.

* Hladina se stále snižuje, z velké části pozůstatek z prvotního naskladňování

Vlastní řešení

(1,5 měsíce)

Skladon

(2 dny)

Kalendářní týdny 2019 / 2020

 ■ Výrazné zkvalitnění ve spolehlivosti v předávání 

logistických informací B2B partnerům

 ■ Více prostoru a zaměření  se na oddělení 

prodeje, marketingu aj.

 ■ Snížení počtu zaměstnanců firmy ze 100 na 50

0 %
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HODNOCENÍ NA ZÁVĚR

CO VÁM SUBJEKTIVNĚ PŘINESLA NAŠE SLUŽBA?

„Větší pohodu a klid. Jednoznačně. Je to pro nás servis, který funguje  a vím, že když přijdu s čímkoli z logistiky, tak to Skladon zařídí. 

Ke snaze vyjít vstříc se přidalo i potřebné know-how.“

SPLNILA SLUŽBA VAŠE VSTUPNÍ OČEKÁVÁNÍ?

„Ne na 100 %, ale neváhal bych Skladon oslovit znovu. Překvapilo mě, jak rychle se vše nastavilo a dalo do pořádku. Outsourcing 

logistiky se Skladonem hodnotíme jako správný krok, ve spoustě věcech bych nečekal, že to bude fungovat tak dobře. Díky aktuální 

kvalitě služby máme dokonce prostor k řešení nadstavbových záležitostí jako je zjednodušený dropshipping nebo fungování 

celního skladu.“

„Největší změnu, kterou ve firmě pociťuji, je, že po outsourcingu funguje logistika spolehlivě.“

JAKUB NOVÁK, CEO KILPI
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michal.tylecek@skladon.cz

+420 774 448 397

MICHAL TYLEČEK

Chief Sales Officer

DISTRIBUČNÍ CENTRUM

Průmyslová 377, 742 51, Mošnov

KANCELÁŘE PRAHA

Zlatnická 10, 110 00, Praha - Nové Město

linkedin.com/company/skladon/

www.skladon.cz

instagram.com/skladon.cz

fb.com/skladon


