
Konec chaosu v POS
Jak zajistit, aby realizace a správa  
ka!dého Point of Sale projektu byla 
efektivn"j#í a p$ehledn"j#í? 

Na v!rob" a#instalaci Point of Sale (POS) mate-
riál$ se podílí mnoho osob na stran" v!robce, 
klienta a#prodejce. %ím je projekt rozsáhlej&í, 
tím vzr$stá pravd"podobnost, 'e se realizace 
neodehraje zcela hladce. A#s#t"mito problémy 
se pot!ká (ada )rem vyu'ívající podporu 
v#míst" prodeje. Jednou z#nich je i#Bud"jovic-
k! Budvar, kter! ka'doro*n" realizuje (adu 
projekt$ v#oblasti POS propagace.

„Kdy' chcete na prodejny umístit stovku 
stojan$, tak od chvíle v!roby a' po instalaci 
v#obchod", projde projekt rukama (ady lidí. 
Obchodní zástupci (e&í umíst"ní, logistika-
p(epravu, instala*ní t!my stojany montují. 
Na v&echno dohlí'í marketing. Pokud chybí 
d$kladná koordinace a#p(ehled o#stavu, mo-
hou nastat komplikace,“ popisuje mana'erka 
podpory prodeje Budvaru Al'b"ta Eignerová.

Obecn" v"t&inou putuje (ízení POS rea-
lizací chaoticky n"kolika cestami. %ím více 
kanál$, tím roste mo'nost ztráty d$le'ité 
informace, zapadnutí termínu nebo ztráta 
kontroly nad rozpo*tem.

In -store komunika*ní agentura Dago p(i&la 
se softwarem, kter! jednotlivé fáze integruje 
do jednoho místa a#v#celém procesu vzniku, 
realizace a#evidence zapojuje do (ízení v&ech-
ny aktéry. „Informa*ní systém zjednodu&il 
a#zp(ehlednil efektivnost závoz$, instalaci, 
a#také následnou evidenci a#správu. Klient$m 
p(iná&í ucelen! p(ehled o#v&ech jejich POS 
a#na konci je s#mnohem v"t&í jistotou spoko-
jen! maloobchodní i#koncov! zákazník,“ vy-
sv"tluje Lucie Michajlov, která v!voj softwaru 
zast(e&uje spole*n" s#dal&ími kole+y z#Dago.

KA!D" U!IVATEL MÁ SV#J POHLED
Dodavatel, zákazník, logistika i#sklad jsou 
v#systému propojeni on -line. Klient sleduje 
v#reálném *ase zakázku v#ka'dé fázi. Pomocí 
fotogra)í a#poznámek od instala*ních t!m$ 
vidí, 'e POS médium je umíst"no v po'ado-
vaném stavu na správném míst", a#v#p(ípad" 
pot(eby m$'e jednodu&e v#systému 'ádat ná-
pravu. „Kdy' se poda(í udat objednané stoja-
ny b"hem prvního dne, zákazník to okam'it" 

registruje v#systému, a#ví, 'e musí doobjednat 
dal&í,“ popisuje Lucie Michajlov. Na logistick! 
software p(e&li i#v#Budvaru, a#dokonce se na 
tvorb" *áste*n" podílí.

„Osv"d*ila se nám funkce takzvan!ch 
dashboard$, kde ka'd! u'ivatel vidí v#systé-
mu jen to, co pot(ebuje. V praxi se obchodní 
zástupce zam"(í na prodejnu. Do systému 
zadá rozm"ry a komponenty, které pot(ebuje 
k instalaci regálového systému. Tento návrh 
online schválíme a zadáme k v!rob" a dodání 
zákazníkovi,“ zmi,uje Al'b"ta Eignerová.

HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPC#
Sou*ástí softwaru je mapa zobrazující 
umíst"ní prost(edk$ in -store komunikace 
v#prodejnách. „Díky tomu vidíme umíst"ní 
a#druh POS, a#kde jsou naopak prázdná místa. 
M$'eme podniknout kroky k#posílení *innosti 
obchodního zástupce v#pat(i*né oblasti“ do-
dává Eignerová z#Budvaru. Obchodní zástupci 
mohou b!t prost(ednictvím dat ze systému 
také hodnoceni. Zákazník má p(ehled o#tom, 
jak byl kter! zástupce aktivní a#kde se mu 
poda(ilo POS umístit. Informace se promítají 
do vyhodnocovacích stránek a#souhrnn!ch 
report$ s#pat(i*n!mi srovnáními v!konu.

Slo'it"j&í in -store aktivity jako pokladní 
zóny, regálové systémy *i celá nápojová odd"-
lení v'dy sestávají z#mnoha komponent$. In-

stalují se v#r$zn!ch velikostech a#variantách. 
V#t"chto p(ípadech systém sám vyhodnocuje 
a#na základ" p(edchozího odbytu navrhuje 
a#informuje o#nutnosti dal&í v!roby a#nasklad-
n"ní sou*ástí, které by brzy mohly chyb"t 
a#komplikovat plynulost instalací. 

Optimalizuje se tím nejen v!roba a#sklado-
vé zásoby, ale p(edev&ím )nan*ní prost(edky, 
které klient alokuje pouze na pot(ebné díly. 
-ízené dodávky z#produkce na sklad eliminují 
prodlevy.

U! JE STOJAN STA!EN"?
Software nachází své uplatn"ní také jako 
archiv realizovan!ch zakázek, lze v#n"m 
)ltrovat mezi aktivními i#neaktivními 
projekty. „Stávalo se, 'e se na nás klienti po 
dlouhé dob" obraceli s#dotazem typu ‚Máme 
v#tom obcho.áku je&t" regálové *elo, nebo 
u' je sta'ené?‘ Nejen'e se v#systému mohou 
p(esv"d*it o#stavu POS, ale také zjistí, jak bylo 
úsp"&né,“ objas,uje Lucie Michajlov.

V#Budvaru se systémem pracují ji' p(es rok. 
„Je pro nás velkou v!hodou, 'e software fun-
guje jako 'iv! organismus. Neustále se aktu-
alizuje a#vyvíjí a#m$'eme si ho uzp$sobovat, 
jak pot(ebujeme. Zatím jeho prost(ednictvím 
(ídíme POS v#obchodech, ale do budoucna 
uva'ujeme také o#zapojení on -trade,“ uzavírá 
zku&enost Al'b"ta Eignerová. 
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