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Produktový list 

 

 

 

Název produktu:       Automatizace skladové evidence 

 
Popis produktu: 
Proces Automatizace skladové evidence je finální částí projektu Optimalizace zásobování oddělení 
léky a materiálem. Při automatizaci skladové evidence se ruční zápisy do skladového informačního 

systému nahrazují zápisy prostřednictvím datových terminálů, pomocí nichž jsou realizovány 
příjmy, výdaje a další operace na jednotlivých pracovištích, jako jsou např. předispozice a 
inventury. 
 

 
Datový terminál: 
Přenosný datový terminál je malý, výkonný mobilní terminál se čtečkou čárových kódů. Datové 
terminály pracují buď v režimu off-line, což je vhodné pro práci na příručních skladech, nebo v on-line 
režimu, což je výhodné na centrálních skladech a v lékárnách.  Terminály jsou ideálním řešením pro 
následující operace: 

 příjem a výdej léků a materiálů 

 předispozice na jiný sklad (oddělení, stanice) 

 inventury 
 

 
Přínosy datových terminálů: 

 úspora času při příjmu zboží a při výdeji zboží do spotřeby 

 snížení chybovosti při zadávání dat 

 okamžitá informovanost o stavu skladů 

 úspora času při provádění inventur 

 
Nasazení datových terminálů předpokládá: 

1. Instalaci komunikačního modulu, který zabezpečuje komunikaci mezi datovými 
terminály a logistickým IS 

2. Přípravu datové základny – naplnění databáze logistického IS čárovými kódy 
3. Pořízení a instalace datových terminálů včetně aplikačního SW 

 
Orientační harmonogram: 

1. Příprava datové základy  - cca 1 měsíc 

2. Dodací lhůta pro terminály od externího dodavatele – 6 týdnů 

3. Instalace, zaškolení personálu – cca 2 týdny 
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Složení ceny: 
 komunikační modul 

 datová základna 

 datové terminály včetně komunikační jednotky, aplikačního a komunikačního SW, 
instalace, zprovoznění, zaškolení a dozoru při startu 

 

 
Popis a základní údaje o terminálu CipherLab: 

 laserový snímač čárových kódů 

 snímač 2D kódů 

 pohodlná a odolná klávesnice 

 přehledný osvětlený display 

 možnost bezdrátové komunikace Bluetooth nebo WiFi 

 rozšiřitelná paměť (SD karta) 

 USB komunikační jednotka 

 velká kapacita baterie – výdrž 124 hodin 

 odolnost při pádu z 1,2m 

 možnost antibakteriální úpravy 
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