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MOBILNA PRODAJA IN SKLADIŠČE V POVEZAVI Z IS 
PANTHEON (študija primera) 
 

V okviru svojega poslovanja ima Carsystem d.o.o. (www.carsystem.si) 
tudi skladišče barv in lakov za potrebe avtomobilske industrije. Za 

vodenje poslovanja uporabljajo poslovno-informacijski sistem Datalab 
Pantheon™. Da bi si v skladišču in tudi pri prodaji na terenu olajšali 

delo, se zanašajo na tehnologijo črtne kode. Ta zagotavlja hiter in 
zanesljiv vnos podatkov ter njihovo obdelavo. Celovita rešitev pokriva 

področje vnašanja podatkov v skladišču in vozilih (prevzem, izdaja, 
medskladiščni prenosi). 

 
Prodaja na terenu 

Svoje izdelke tržijo z ambulantno prodajo, kar v teoriji pomeni, da se 
prodajalec vozi od kupca do kupca, pri čemer vsak kupec sproti izbira 

blago iz zaloge, ki jo ima prodajalec na svojem vozilu. Tak način prodaje 
lahko informacijsko zelo dobro podpremo (MOBOS Terenska prodaja - 

celovita rešitev za mobilno prodajo) z uporabo prenosnih računalnikov oz. 

terminalov in tiskalnika na posebej prirejenem nosilcu. Prodajalec blago 
dostavlja sam na mesta prodaje (bodisi nadaljnjim prodajalcem ali 

končnim kupcem) in na mestu dostave natisne dokument (račun ali 
dobavnico). V primeru rešitve za Carsystem se vrši ambulanta prodaja 

kot opisano s to razliko, da prodajalec običajno že ima naročilo, na podlagi 
katerega pri stranki izda blago. To stori tako, da pri stranki s 

terminalom naredi dejanski dokument, podatki pa se ob vrnitvi v 
matično podjetje prenesejo v Pantheon.  

 
Označevanje 

Večina izdelkov pride v njihovo skladišče 
že označenih. Za neoznačene izdelke 

delavec natisne nalepke s črtno kodo s 
pomočjo termalnega tiskalnika Zebra, ki 

je lahko tudi mobilen, s čimer se prihrani 

veliko časa in zmanjša človeške napake.  
 

Uporabljena oprema: 
 robustni ročni računalnik Symbol 

MC3000 
 iglični tiskalnik Epson LQ300 s 

posebnim nosilcem 
 celovita rešitev za mobilno prodajo 

MOBOS Terenska prodaja 
 

http://www.carsystem.si/
http://www.datalab.si/
http://www.datalab.si/
http://www.mleoss.com/#!feildsalesslov2/c19kj
http://www.leoss.si/index.php?vie=list&var1=32
http://www.leoss.si/index.php?vie=list&var1=32
http://www.leoss.si/index.php?vie=prod&id=2007061808311331
http://www.leoss.si/index.php?vie=list&var1=11
http://www.leoss.si/index.php?vie=list&var1=13
http://www.leoss.si/index.php?vie=prod&id=2005090209384646
http://www.leoss.si/index.php?vie=prod&id=2005090209384646
http://www.leoss.si/index.php?vie=prod&id=2007061808311331
http://www.mleoss.com/#!feildsalesslov2/c19kj
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Sodi vodenje skladišča ali prodaja na terenu med ključne dele vašega 

poslovanja?  
 

Vas zanima, kako sistem deluje? Vabljeni na ogled v LEOSS d.o.o., ki je 
za uporabnike PANTHEON-a™ pripravil tudi IT logistične rešitve - sistem  

MOBOS (www.mleoss.com). Gre za rešitve, kot je skladišče, terenska 
prodaja, zbiranje naročil na terenu in s tem povezano pospeševanje 

prodaje. Telefon je (01) 530 90 20, GSM: 040 480 006, faks: 01 530 90 
40. Lahko nam pošljete tudi E-pošto: leoss@leoss.si. Več na www.leoss.si. 

Kako do nas? Poglejte na zemljevidu. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.mleoss.com/
mailto:leoss@leoss.si
http://www.leoss.si/
http://zemljevid.najdi.si/search_maps.jsp?q=leoss+dunajska+106&tab=maps
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PREDNOSTI ČRTNE KODE IN RFID 

Specializirali smo se za razvoj inovativnih in do uporabnikov prijaznih 

rešitev, ki pogosto temeljijo na tehnologiji črtne kode. Delujemo na 
področju avtomatske identifikacije in mobilnega zajema podatkov. Med 

svoje prednosti uvrščamo več kot 20 let izkušenj o označevanju in 
identifikaciji, zagotavljanju sledljivosti, pomoči pri avtomatizaciji 

poslovnega procesa ter izdelavi programov po naročilu. 
Sodelujemo z najuglednejšimi svetovnimi proizvajalci specialne opreme za 

navedena področja in smo velik dobavitelj te opreme. Za vse izdelke iz 
našega programa zagotavljamo vzdrževanje v lastnem servisu. Da je 

poslovanje z nami enostavno dokazuje več kot 2500 zadovoljnih rednih 
strank (reference). 

 
Imamo široko paleto rešitev, izdelkov in storitev, s katerimi pomagamo 

pospešiti poslovni proces, optimizirati stroške in povečati kakovost. Naše 
rešitve so prilagodljive, nadzorovane in učinkovite. Zato vas vabimo, da 

nam predstavite svoje potrebe in predlagali vam bomo rešitev. Oglejte 

si Črtice – kratke zgodbe o uspešni rabi črtne kode in RFID, v katerih 
morda dobite kakšno idejo za olajšanje dela, ki ga opravljate vi ali katera 

od vaših strank. Mesečno izdajamo brezplačne E-novice iT GIBaNJe, ki so 
dosegljive na tej povezavi (prijava na novice tukaj ali s klikom semkaj). V 

povečani skrbi za stranke pa smo uvedli Pomoč uporabnikom na 
daljavo in Sistem za anonimno sporočanje mnenj. Vse pomembne 

povezave pa najdete tukaj. 
 

TIPIČNE APLIKACIJE: 
 zbiranje naročil in pospeševanje prodaje: MOBOS Zbiranje naročil in 

pospeševanje prodaje  
 ambulantna prodaja (mobilna prodaja in paketna dostava): MOBOS 

Terenska prodaja   
 urejeno skladiščno poslovanje: MOBOS Skladišče 

 INVENTURA OSNOVNIH SREDSTEV 

 ELEKTRONSKO PRIKAZOVANJE CEN artiklov na prodajnih policah 
trgovin 

 TERENSKO SERVISIRANJE 
 enostavna rešitev za pomoč pri delu v skladišču: REGAL 

 POPIS ŠTEVCEV  
 oblikovanje in izdelava kakovostnih ID kartic: TISKANJE KARTIC   

 programske REŠITVE PO MERI 
 prikrojena rešitev za TISKANJE ETIKET PO MERI VAŠE APLIKACIJE 
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