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Nadgradite zastarelo papirno poslovanje ter svoji       

terenski in skladiščni ekipi zagotovite ažurne podatke

tam, kjer jih potrebuje in ko jih potrebuje, sebi pa 

omogočite hitrejše analize in takojšnjo reakcijo. Ključ 

do nižjih stroškov in višje produktivnosti so ažurni po-

datki.

Mora biti blago tudi pri vas vedno ob pravem času na

pravem mestu? Poskrbite za sledljivost blaga, komi-

sioniranje in inventure. Urejeno skladišče je temelj 

uspešnega poslovanja. Sistem za vodenje skladišča 

omogoča učinkovito in točno upravljanje z blagom, 

ki se giblje skozi takšen proces. Celotno skladiščno 

poslovanje od sprejemanja, odlaganja, vzdrževanja 

skladišča ter izdajanja blaga kupcem se spremlja v 

realnem času z namenskimi napravami in ustrezno 

računalniško podporo. V primeru nepopolno ali ne-

pravilno označenega blaga, to storimo znotraj rešitve 

WMS.

LEOSS WMS // PODPORA SKLADIŠČNIM LOGISTIČNIM PROCESOM
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LEOSS SISTEMSKE REŠITVE 
Naše celovite rešitve krepijo zmožnosti vašega poslovanja. Vaš informacijski sistem
dopolnjujejo s sposobnostmi naše tehnologije za maksimalno učinkovitost.
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MOBOS TERENSKA PRODAJA
Orodje, s katerim postavite pravila poslovanja,              

obvladujete prodajo, v svoj ERP sproti vnašate po-

datke, ažurno in natančno analizirate stanje ter svoji 

terenski ekipi omogočite boljšo prodajo. Centralizira-

no vodenje, optimizacija prodajnih procesov, vnaša-

nje podatkov v informacijski sistem na mestu nastan-

ka dokumenta in kontrola dela delavcev so pogoste 

podjetniške želje, ki se lahko uresničijo z uporabo naše 

programske opreme. Terenska prodaja med ključne 

dele poslovanja vašega podjetja, je zelo pomembno, 

da je ta dobro organizirana in informatizirana.

LEOSS MOBOS // PODPORA TERENSKIM LOGISTIČNIM PROCESOM

MOBOS POSPEŠEVANJE PRODAJE
Kako postati hitrejši od konkurence, prilagodljivej-

ši, inovativnejši in zato preprosto boljši? Izboljšajte 

učinkovitost dela vaše ekipe na terenu, optimizirati                                                                           

prodajne procese in pridobiti podatke nujne za                            

planiranje prodaje in nabave. Vnašanje podatkov v 

informacijski sistem se prestavlja k stranki na mes-

to ustvarjanja dokumenta. V primerjavi z ročnim               

procesom se doseže pohitritev in zmanjšanje napak 

pri vnašanju podatkov (pretipkavanju) ter takojšnje 

pošiljanje v sistem in naprej na pripravo za dobavo.  

To je prava formula za uspeh!

MOBOS TERENSKO SERVISIRANJE
Poenostavite beleženje in dokumentacijo servisnih 

posegov, pregledov in drugih storitev in se ognite      

pisanju na list in kasnejšemu pretipkavanju. Opravlja-

te storitve servisiranja na terenu? Pri tem pogosto 

zamenjate kakšen rezervni del in nato pišete serijske 

številke na list papirja? Se kdaj zgodi, da v pisarni 

zatem težko razberejo serijsko številko, kar povzro-

či nevšečnosti? Temu se lahko izognete z rešitvijo       

Terensko servisiranje, s katero poenostavimo beleže-

nje in dokumentacijo servisnih posegov, pregledov in 

drugih storitev. 
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Kako hitreje in ceneje, predvsem pa natančneje po-

pisati osnovna sredstva? V različnih organizacijah 

(podjetjih, šolah, agencijah, ...) se vsaj enkrat letno 

srečamo z nalogo, da z inventuro preverimo stanje 

osnovnih sredstev. Podatki, ki jih dobimo na podlagi 

inventure, vplivajo tako na višino osnovnega kapita-

la kot na poslovni izid, zato je treba popis narediti          

natančno. Popisujemo namreč vsa osnovna sredstva 

in primerjamo dejansko stanje s knjižnim. Ko opra-

vimo še ustrezno uskladitev, dobimo podatke, ki jih   

vključimo v bilanco poslovanja. V nadaljevanju opisa-

na rešitev vključuje vse, kar potrebujete za hitro in na-

tančno inventuro: ročni terminal, program in nalepke.

LEOSS INVOS // INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV

LEOSS TrackIS je rešitev, namenjena podjetjem,             

ki z internetom stvari uvajajo pametno proizvodnjo 

in jim omogoča avtomatizirati proizvodne proce-

se, povečati obseg proizvodnje in znižati stroške v                 

proizvodnih obratih. Vse to se zagotovi s sledenjem 

proizvodov skozi posamezne faze proizvodnje, za kar 

je uporabljena sodobna RFID tehnologija identifici-

ranja. Ključni element te rešitve predstavljajo RFID 

odzivniki, s katerimi so direktno označeni posame-

zni proizvodi ali pa so namesto proizvodov označeni         

zaboji, vozičk ali nosilci, s katerimi  te proizvode pre-

mikamo skozi proizvodne procese. Z izbiro ustreznih 
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LEOSS TRACKIS // SLEDENJE PROIZVODNIH PROCESOV

RFID odzivnikov je možno takšno rešitev uporabiti tudi v zahtevnih okoljskih pogojih. Programski del rešitve 

TrackIS s povezovanjem več različnih RFID čitalnikov ustvari infrastrukturo, ki zagotavlja popolno vidljivost 

in sledenje proizvodov v realnem času, ob tem pa hkrati rešuje probleme, ki se pri komuniciranju z RFID 

odzivniki zaradi elektromagnetnih motenj in odbojev EM valovanj od kovin pojavljajo v proizvodnih okoljih.  

Zbrane podatke pošilja v informacijske sisteme za programsko podporo vodenja proizvodnih procesov. 

Zaradi modularnosti rešitve je možno z izbiro različnih osnovnih gradnikov rešitev prilagoditi specifičnim 

zahtevam posameznih uporabnikov.
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PROCESNA AVTOMATIZACIJA

INDUSTRIJSKO LASERSKO OZNAČEVANJE
Vedno več je zahtev po dolgoročni sledljivosti                      

izdelkov. Lasersko označevanje jo vsekakor zago-

tavlja brez kakršnegakoli repro materiala in s tem           

povezanih stroškov ter umazanije. Na voljo je                                                      

globoko površinsko graviranje ter “nežno” žarjenje za 

spremembo zgolj barve površine materiala. Laser se 

lahko vključi neposredno v proizvodno linijo ali se ga 

uporabi povsem ločeno.

STROJNI VID
Ko branje črtne kode ni dovolj in želimo tudi možnost 

branja, javljanja, odločanja na podlagi alfanumeričnih 

znakov, raznih oblik, barv ali fizičnih (ne)pravilnosti 

na izdelkih, govorimo o strojnem vidu. Tu so nam v 

pomoč kamere za strojni vid, ki vsebujejo potrebna 

orodja za hitro vzpostavitev želenega delovanja.
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VALIDACIJA IN VERIFIKACIJA 
ČRTNIH KOD
Črtna koda je običajno v zelo slabem stanju, če ni ber-

ljiva. Običajno je možno slabšanje črtne kode zazna-

ti že mnogo prej in tako ustrezno ukrepati. Najbolj 

zanesljivo je sprotno preverjanje z integracijo čitalca 

s funkcijo ocenjevanja kvalitete črtne kode v pro-

ces označevanja, velikokrat pa zadostuje tudi redno 

občasno preverjanje z verifikatorjem črtne kode. Sk-

upaj z verifikacijo ali posebej pa se lahko opravlja še 

validacija črtne kode, s čimer zagotovimo še njeno 

vsebinsko ustreznost.

SISTEMI ZA UPRAVLJANJE Z ETIKETAMI 
(INTEGRACIJE LMS - SAP, ...)
V večini podjetij je tisk raznih etiket (logistične, pro-

duktne, proizvodne,...) nujno zlo. Večina sistemov 

(poslovodni, proizvodni) je glede tega področja zelo 

okornih, popravki so dolgotrajni, naloge posameznih 

sodelavcev pri kreiranju, tiskanju, kontroli pa nejasne. 

Zato v te sisteme integriramo LMS (Label Manage-

ment System), ki skrbi za vse prej omenjene tegobe. 

Integracija je tako globoka, da imamo občutek, da 

tiskamo iz matičnih sistemov.

ESL - PRICER (REŠITVE DIGITALIZACIJE 
FIZIČNIH TRGOVIN)
Zadnja leta je veliko govora o omni-channel pristopu 

podjetij do svojih kupcev. V digitalnem svetu je temu 

enostavno zadostiti, v kolikor pa je en izmed kanalov 

tudi fizična trgovina, pa nastane problem, ko je po-

trebna hitra reakcija pri spremembah atributivnih 

podatkov prodajnega artikla ali pri implementaciji 

sodobnih modelov prodaje. Z ESL sistemi odpravite 

ravno te zagate in zadostite modernim pristopom ko-

munikacije s kupci.
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STROJNA OPREMA

OZNAČEVANJE
Za označevanje blaga, polizdelkov, osnovnih sredstev, oskrbovancev idr. lahko v različnih aplikacijah upo-

rabljamo različne tiskalnike. Vendar se je v praksi pokazalo, da so za določene aplikacije nekateri tiskalniki 

primernejši od drugih. Bolj kot tip tiskalnika je vrsta aplikacije tista, ki determinira način označevanja. Najti 

je treba ustrezni material nalepk oz. etiket, tip folije, lepila. S ciljem, da lahko na nalepkah izpisane podatke 

identificiramo s čitalci ali mobilnimi terminali.

INDUSTRIJSKI 
TISKALNIKI

ETIKET

NAMIZNI 
TISKALNIKI 

ETIKET

PRENOSNI 
TISKALNIKI

ETIKET

RFID 
TISKALNIKI

 VGRADNI KIOSK 
TISKALNIKI 

(OEM)

 TISKALNIKI 
KARTIC

ENOTE ZA
NAVIJANJE

ETIKET

APLIKATORJI 
NALEPK

BARVNI 
TISKALNIKI 

ETIKET

POS
TISKALNIKI

DODATKI
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IDENTIFIKACIJA
Za odčitavanje podatkov poskrbimo s čitalci, brez katerih ne moremo izkoriščati prednosti črtne kode 

(hiter in natančen vnos podatkov). Zajem s čitalci odpravlja napake, ki so pogoste pri ročnem vnašanju 

podatkov (pretipkavanje). Izbira je velika, posamezni modeli pa so posebej prilagojeni določenim aplikaci-

jam. Tako npr. industrijski bolj ustrezajo višjim zahtevam odpornosti na padce v primerjavi s fiksnimi, ki so 

načeloma namenjeni uporabi v trgovini.

INDUSTRIJSKI 
ČITALNIKI 

ČRTNIH KOD

ROČNI
ČITALNIKI

ČRTNIH KOD

PULTNI
ČITALNIKI

ČRTNIH KOD

VGRADNI MODULI 
ZA ODČITAVANJE 

ČRTNIH KOD

 RFID ČITALNIKI  VERIFIKATORJI
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MOBILNI TERMINALI
Pomembno konkurenčno prednost pri poslovanju ponujajo mobilni terminali z vgrajenim čitalcem črtne 

kode. Njihova uporaba bistveno skrajša čas dela. Terminali omogočajo sporten, hiter in natančen zajem 

podatkov v črtnih kodah in RFID. Odlikuje jih visoka stopnja robustnosti in odpornosti na vremenske vplive, 

ergonomija, velik in na dotik občutljiv zaslon, majhna poraba energije in dolga življenjska doba.

MOBILNI
TERMINALI

(ANDROID OS)

MOBILNI
TERMINALI

(MICROSOFT OS)

MOBILNI
TERMINALI

(LASTNIŠKI OS)

DODATKI
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POTROŠNI MATERIAL
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PAPIRNE
NALEPKE

TISKALNI
TRAKOVI

SINTETIČNE
NALEPKE

KARTICE

TISKALNI
TRAKOVI

ZA KARTICE

TERMALNI
PAPIR ZA
RAČUNE

VŠIVNE
ETIKETE

TISKALNI
TRAKOVI ZA 

VŠIVNE ETIKETE

KARTONČKI 
IN OBESNE 

ETIKETE

RFID ETIKETE 
IN ODZIVNKI

SPECIALNE
ETIKETE S

ČRTNO KODO

ZAPESTNI
TRAKOVI
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SERVIS / PODPORA / STORITVE

• Lastni servis za vso strojno opremo

• Storitev tiska etiket, všivnih etiket, lasersko označenih ploščic

• Pomoč pri zagonu strojne opreme, svetovanje o pravi izbiri strojne opreme

ZAKAJ LEOSS?

Smo eni od pionirjev 
avtomatske identifikacije.

Pri uvajanju pospeševanja poslovanja z uporabo 
avtomatskega identificiranja smo bili med prvimi 
v Sloveniji.  Na tem področju imamo desetletja 
izkušenj in lahko vsakemu naročniku načrtujemo 
in sestavimo najboljšo rešitev za njihove potrebe.

Pospešitev poslovanja 
vedno ukrojimo po naročniku. 

Naša ekipa inženirjev naredi vse, da stranka 
ne dobi le delujoče rešitve, ampak idealno. 
Dolgoletni naročniki nas poznajo kot odlične 
poslušalce in odpravljalce težav. Izboljšan 
proces, programske rešitve in izbor opreme 
vedno popolnoma prilagodimo unikatnosti 
naročnika.

Z vrhunsko podporo 
nikdar ne boste ostali sami. 

Naše stranke so naši partnerji, za katere tudi po 
nakupu skrbimo z enako zagnanostjo, ki nas je 
pripeljala do rešitve. Z ekipo LEOSS ste dobili 
sodelavce, ki bodo skrbeli za vas, tako da bodo 
vsi izzivi pod nadzorom.

Smo dolgoletni partner 
najambicioznejših podjetij. 

Zaupajo naj najbolj zahtevni in ambiciozni vodje 
uspešnih slovenskih podjetij, ki so uspešna tudi 
na mednarodnih trgih. Že desetletja delamo 
tudi za priznana slovenska podjetja, ki delajo za 
priznane svetovne korporacije.
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