
WMS TRIS
KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO ŘÍZENÍ LOGISTIKY

SKLADY

SPEDICE

DOPRAVA

DISPEČINK



WMS

TMS

DISPEČINK

TRIS = Modulární systém
TRIS TMS →  Spediční a crossdockový modul
TRIS DISPEČINK → Dispečink rozvozových a svozových aut (sledování aut)
TRIS POD → On-line skanování dodacích listů v mobilním telefonu (POD)
TRIS DOKUMENTY Správa elektronických dokumentů k zakázce, výdejce, faktuře, atd
TRIS WEB Náhledy Vašich zákazníků na sklad (skladové zásoby, pohyby atd.)

DOKUMENTY

WEB

POD



TRIS = Transakční Informační Systém 

Zahájení vývoje systému v roce 1999 

Vize tvůrců systému TRIS

Efektivní řízení skladů, Spedice, Doprava, Dispečink 

Jednoduché propojení systému s jinými aplikacemi uživatele 

Servis a cenová dostupnost 

Cílová kategorie uživatelů

Obchodní / logistická firma - Kdokoliv s logistickou platformou 

Zvláštní přidaná hodnota 

Procesní analýza předcházející vlastní implementaci 

17-TI LETÁ BOHATÁ HISTORIE SYSTÉMU TRIS 
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Jedna z největších obchodních firem s bytovým 

textilem v ČR provozující e-commerce a síť 

kamenných obchodů – sídlo Hradec Králové 

GAPLOX - optimalizace distribuce B2C (ČR, SK, 

HU, AUT) a zásobování prodejen, WMS TRIS  

Největší výrobce ohřívačů vody v CEE, 

součást švédské skupiny NIBE – sídlo Dražice

GAPLOX = optimalizace B2B distribuce 

(ČR,EU,RU), logistický audit, návrh kapacity a 

vnitřního uspořádání nového skladu (5500m2)

Vůdčí e-commerce společnost v oblasti ženské 

módy – centrální sklad Říčany 

GAPLOX – optimalizace distribuce B2C 

(ČR,SK,RO) a zásobování výdejen B2B, vývoj a 

integrace modulu Track&Trace do ERP klienta

Vůdčí výrobce displejů z vlnité lepenky, člen 

německé skupiny STI – v.z Rumburk

GAPLOX = optimalizace distribuce (B2B) 

hotových  výrobků ČR, EU, sledování KPI, 

reporting a 

Koncern zabezpečující přepravu a logistiku zboží 

po celém světě, součást německých drah

TRIS = logistický modul pokrývající provozní 

operace v rámci ČR ve všech log.centrech firmy

Rakouská spediční a logistická společnost 

zabývající se logistikou zboží svých klientů. 

Součást rakouských státních drah (OBB).

TRIS = logistický modul pokrývající provozní 

operace v log.centru v Rudné u Prahy

Výrobní firma vyrábějící vlastní bazény, doplňky

Velkoobchod bazénových technologií 

TRIS = logistika výrobnách materiálů a hotových 

výrobků 

Česká spediční a logistická firma s více 

pobočkami na Moravě. 

TRIS = logistický modul, dopravní modul a 

distribuční modul pokrývající provozní operace 

v rámci ČR
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2 identické souběžně probíhající projekty pro české logistické a 

přepravní společnosti organizující skladování a dodávky materiálu v 

segmentu automotive. 

TRIS = dodávka kompletního logistického modulu pro plně 

automatizované sklady v nově dokončených skladech (2x10.000 m2) 

Centrála společností Krupka (resp.Žalany)

Předpokládané dokončení 

implementace 12//2018 (resp.2/2019)

Ostrý provoz od 12/2018 (resp. 3/2019) 

Logistická dceřiná společnost koncernu Foxconn se sídlem v 

Pardubicích realizující veškeré přepravní a logistické potřeby 

koncernu Foxconn

TRIS = dodávka přepravního plánovacího systému pro pobočky 

Jusda CZ a SHARP NL

Centrála společnosti Pardubice  

Předpokládané dokončení 12/2018

Ostrý provoz 1/2019



SKLADOVÁ KARTA

SKLADOVÁ 

LOKACE

Inventury

Reporty volně definované

SPE

VNA

CRD

../../VIDEO/VNA.mp4


PROČ WMS TRIS?

- Příjemné uživatelské prostředí – Windows

- Propojitelnost s jinými systémy zákazníka (ERP)

- Dokonalý přehled o pohybech, umístění a toku jednotlivých SKU

- Řízené zaskladnění, dotování a organizace příjmových a expedičních zón

- Vyčíslení stavů zásob (metody FIFO, FEFO, LIFO)

- Uživatelské reporty a výstupy (.xls) na míru zákazníkovi 

- Automatické kalkulace a fakturace za skladování včetně VAS

- Podpora práce se čtečkou čárových kódů

- Přehledné a jednoduché zpracování Inventur (celkové, dílčí, na artikl, atd.) 

- Support a další vývoj  / Tris Multi-licence

MODUL SPEDICE  CROSS DOCK DISPEČINK



TRIS SE PROPOJÍ S VAŠÍM SYSTÉMEM

Prodejní modul - Kasa 

OBJEDNÁVKY VRATKY POLOŽKY CENÍKY 

CENTRÁLNÍ ČÍSELNÍKY FAKTURY OPRAVNÉ 

DAŇ. DOKLADY INVENTURY
XML, CSV, SQL 

či jiné standardní formáty
XML, CSV, SQL 

či jiné standardní formáty

TRIS zaúčtuje vystavenou fakturu

dle nastavené předkontace do 

účetní osnovy ERP systému

TRIS vystaví fakturu či dodací 

list na zákazníka 

Prodejny jsou napojeny na 

modul Kasa TRIS. 

Evidence, interní přesuny, 

platby, prodejní doklady, 

inventury

Kompletní manažerský výstup

ABC analýza, inventury, hodnoty 

skladů, Prodejní statistiky, marže, 

Přehledy objednávek, dostupné 

zboží + další zákazníkem 

parametrizované reporty  

(osobní odběr)

ODBĚRATELÉ / ZÁKAZNÍCI

(EDI komunikace)

NEBO SE SYSTÉMEM VAŠEHO ZÁKAZNÍKA – UKLADATELE 

ZPĚT

DOPRAVCI

VAŠE FIRMA



Seznam 

skladových karet

SKLADOVÉ OPERACE – skladová karta

Skladová karta

Možnost zadat množství

parametrů (logistické, prodejní,

statistické ke každé 

skladové kartě) 

ZPĚT DÁLŠÍ



SKLADOVÁ KARTA – historie umístění v mapě lokací

Skladová karta – detailní přehled historického umístění vybrané položky (skladové karty) v mapě lokací

Vazba na příjemky (příjmové zakázky) či výdejky (výdejové zakázky)

ZPĚT



SKLADOVÁ KARTA – historie pohybů položky

Skladová karta – detailní přehled historických pohybů s vazbou 

na příjemky (příjmové zakázky) či výdejky (výdejové zakázky)

ZPĚT



Seznam skladových karet

EVIDENCE PŘÍJEMEK

Příjemky od dodavatelů

EDI komunikace

Stavy zakázek, Statusy

Přehledy zakázek - příjemek

ZPĚT



DEFINICE SKLADOVÉ LOKACE

Přehledný grafický systém úpravy jednotlivých lokací na skladě

Množství parametrů v detailu lokace 

ZPĚT DÁLŠÍ



Přehledný grafický systém lokační evidence uskladněných artiklů 

Historie průtoku artiklů lokací 

Historie skladovaného artiklu  

OBSAH SKLADOVÉ LOKACE

ZPĚT



Seznam skladových karet

EVIDENCE VÝDEJEK

Výdejové zakázky od zákazníků

EDI komunikace

Stavy zakázek, Statusy

Přehledy zakázek - výdejek

ZPĚT



GRAFICKÝ PŘEHLED ZAPLNĚNOSTI

Grafický přehled zaplněnosti jednotlivých lokací, dle jednotlivých zákazníků (ukladatelů)

ZPĚT



Fakturace za jednotlivé ukladatele (klienty)

Přehledná fakturace dle jednotlivých zpoplatněných operací včetně VAS 

ZPĚT DÁLŠÍ



Přehled vydaných faktur za skladování

Přehledná evidence vydaných faktury za jednotlivé klienty včetně info o splatnosti 

a zda je faktura uhrazena

ZPĚT



Reporty – volně parametrizované pro Sambular

Množství volně definovaných reportů (xls.) – upravených pro potřeby zákazníka. 

Možnost zpřístupnit vybrané reporty ON-Line pro jednotlivé ukladatele, kteří tak mají 

svojí skladovou zásobu neustále na očích. 

ZPĚT



ZPĚT



ZPĚT



ZPĚT



ZPĚT



ZPĚT



ZPĚT



ZPĚT

Mobilní terminál Chainway C6000 / 2D imager

Android

Telnet

Cena cca 14,000,- Kč 



ZPĚT



CRD

WMS



ZPĚT DÁLE



ZPĚT DÁLE

Vyplnění údajů k nové 

zakázce



ZPĚT DÁLE

Vyplnění výnosů a nákladů k 

nové zakázce 

(výnosový a nákladový řádek) 

Lze zadat více řádků – např. 

Pojištění / jako výnos od zákazníka 

a náklad od dopravce

VÝNOSY ZAKÁZKY

NÁKLADY ZAKÁZKY



ZPĚT

Speditér – disponent má před 

očima kompletní základní 

informace o každé jednotlivé 

zakázce

Možnost filtrování dle různých 

parametrů

Možnost filtrování dle statusů 

jednotlivých zakázek 



ZPĚT

Automatické odeslání

potvrzení objednávky 

zákazníkovi. Po realizaci 

vystaví fakturantka FV 



ZPĚT

Automatické odeslání

objednávky dopravy

přepravci. Ten po realizaci 

přepravy zasílá PF



ZPĚT



ZPĚT

Automatické odeslání

FV zákazníkovi

DÁLE



ZPĚT

Faktura vystavená v systému 

TRIS se automaticky přenáší 

ON-LINE do vašeho účetnictví



ZPĚT

Z automatického reportu 

může disponent kontrolovat, 

zda byla faktura od zákazníka 

zaplacena 



ZPĚT DÁLE



ZPĚT



SPE

WMS



ZPĚT

Založení crossdockové 

(sběrkové) ZAKÁZKY

Rozkliknutí crossdockové 

(sběrkové) ZAKÁZKY –

V Zakázce seznam 

jednotlivých ZÁSILEK

Rozkliknutí a vyplnění Zásilky

DÁLE



DÁLEZPĚT

Výběr přednastavených 

ceníků, svozů a rozvozů



Automatická kalkulace

Dle přednastavených 

paritních tabulek a ceníků 

systém sám vykalkuluje 

náklady na svozy a rozvozy 

dané zásilky

ZPĚT

VÝNOSY ZÁSILKY

NÁKLADY ZÁSILKY (svoz, ameta, rozvoz) 



ZPĚTZPĚT

DISPEČINK

Seznam zásilek k rozvozu / svozu

Dispečer vybírá – kombinuje zásilky, které se 

mu hodí do rozvozového / svozového auta 

DÁLE



ZPĚTZPĚT Parametry jednotlivých svozových / 

rozvozových aut

DÁLE

Založení nového rozvozového / svozového 

auta (dopravní zakázky)



ZPĚTZPĚT

Automatické odeslání 

dopravci



ZPĚT

Automatické odeslání

FV zákazníkovi

DÁLE



ZPĚT

Faktura vystavená v systému 

TRIS se automaticky přenáší 

ON-LINE do vašeho účetnictví



ZPĚT

Z automatického reportu 

může disponent kontrolovat, 

zda byla faktura od zákazníka 

zaplacena 



ZPĚT DÁLE



ZPĚT

Automatické odeslání

dopravci



ZPĚT

Automatické 

odeslání

dopravci či 

zákazníkovi



ZPĚT



ZPĚT


