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Logistika v online obchodě: 

Elektronické obchodování se rozvíjí náhle a prudce - už léta zřetelně roste 

v Německu podíl elektronických nákupů. Jenv roce 2015 se prostřednict-

vím elektronického obchodování zrealizovalo cca. 40 miliard eur, za 2016 

to  bylo právě 44 miliard eur. (Zdroj: Statista) – Tento boom se udrží i 

nadále, převážně v případě elektronického obchodování v oblasti módy/

příslušenství, spotřební elektroniky/elektra nebo odvětví médií. Ale i 

spousta jiných odvětví je bude následovat. Momentálně lze stěží stanovit 

prognózy vývoje podniků jednotlivých oborů.

Rostoucí množství objednávek na internetu - ale i výkyvy, kterým je 

elektronický obchod vystaven - staví podniky před celou řadu výzev. Ve 

Vašem oboru logistiky se musíte zaměřit na vysokou rychlost a stále 

kratší termíny dodání, podle toho, jaký je právě pracovní den, přichází v 

mnohých dnech zřetelně více, v jiných dnech mnohem méně objednávek. 

V elektronickém obchodě následuje po dnech, ve kterých se konají re-

klamní akce jako „Black Friday“, zejména vysoký nárůst objednávek a 

požadavků na dodávky a v období vánoční sezóny je nutné zvýšit kapaci-

ty nad určitý časový rámec. V elektronickém prodeji je navíc nutné zvlád-

nout vysoký nárust reklamací.

Takto budete dobře připraveni na veškerý vývoj
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Kde se dříve zasílalo zboží distributorům po 

celých paletách, se dnes odesílají jednotlivé 

balíčky přímo koncovým zákazníkům. Struktu-

ra skladu musí být vybudována a uzpůsobena 

odpovídajícím způsobem. 

Dealeři elektronického obchodního styku 

musejí umět zareagovat nejen na překotně se 

měnící počty vytížení, nýbrž i na sezónní 

výkyvy.

To znamená: 

V případě skladování a komisního uspořádání 

zboží se požaduje nejvyšší míra flexbility. 

Čistě automatizované skladové hospodářství 

a komisní uspořádání zboží v sobě obsahují 

vysoké pořizovací náklady a mají smysl, 

pokud je nutné zpracovávat velké počty 

stejnorodých produktů. Velmi obtížně lze 

reagovat na sezonní výkyvy nebo stále se 

měnící rozměry výrobků a počty výrobků,  

což je většinou zpravidla spojeno s vysokými 

náklady.

Jaké se rýsují trendy?
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Ideální řešení pro podniky,  
zabývající se elektronickým  
obchodováním:

Větší pružnost v elektronickém obchodování, při poměrně nízkých nákladech na 

investice nabízejí zpravidla ještě stále ruční zařízení, jako např. vícepodlažní sys-

témy skladovací techniky BITO.

Nejen menší podniky je dokáží ocenit, především velké podniky elektronického 

obchodování rozpoznaly výhody, které s sebou nese smíšená forma z automatizo-

vaného a ručně ovládaného skladového hospodářství a komisního uspořádání 

zboží. Právě v případě velkých odbytových výkyvů, co se sezónního prodeje týče, 

může reagovat distributor elektronického obchodování rychle a pružně v případě 

použití ručních zařízení a zaměstnání sezónních pracovníků  a tím kompenzovat 

výkyvy mnohem jednodušeji a nákladově efektivněji .

Vícepodlažní regálové systémy BITO jsou vhodné na použití v jednopodlažních 

skladovacích prostorech a prostorech s komisním zbožím jako i na instalaci ve 

vícepatrovém zařízení. Používají se převážně ke skladování a komisnímu uložení 

skladových jednotek, které nejsou uloženy na paletách, k uskladnění malých dílů v 

přepravkách nebo jinému přeskladnění příp. pro volně skladované zboží. Jsou 

vhodné jak pro příčné tak i pro podélné uložení skladovaného zboží.

Kromě toho lze doplnit vícepodlažní systémy skladovací techniky BITO (i doda-

tečně) o spoustu dalších dodatečných součástí, aby bylo možné uložit do 

regálových systémů bezmála všechny představitelné díly.

Ruční zařízení pro co největší flexibilitu v  
elektronickém obchodování.
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Ruční podlažní a  
vícepodlažní  
systémy skladovací  
techniky BITO
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Velký trend ve zhuštěném  
skladování:

Průmyslová plocha je drahá a v 

mnoha aglomeracích vzácná - 

zde lze často docílit pouze 

skladu zaměřeného na usklad-

nění do výšky, přičemž lze i 

navzdor menší ploše vytvořit 

velkou  skladovací kapacitu. U 

podniků, zabývajících se elekt-

ronickým obchodováním, které 

potřebují pro svou realizaci 

vzrůstajícího množství zakázek 

nové a větší plochy, může být 

zřízení vícepodlažního systému 

často záchranným řešením.

Vícero úrovní lze tak využít jako skladovací 
plochu a prostor na uložení komisního zboží, 
aby se např. rychloobrátkové zboží uložilo na 
nejnižší úroveň a nejvyšší úrovně skladování 
byly použity pro dlouhoobrátkové zboží.

S vícepodlažními systémy BITO lze bez 
problémů přesunout vícero komisních zón 
pro uložení zboží do výšky. Obvyklá je při 
tom technologie stavby dvou- nebo  
třípatrových zařízení.

Vícepodlažní regálové systémy BITO na velké 
množství skladovaného zboží na malé ploše
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Maximální využití  
prostoru prostřednictvím  
kompaktního uložení  
na vícero úrovních.

 

 

Využití existujícího objemu haly hraje 

podstatnou roli především také v 

elektronickém obchodě.

Montáž vícepodlažního regálového 

systému umožňuje efektivní, dobré 

využití prostoru, protože vede ke 

znásobení plochy budovy.  

Tím, že lze pracovat na vícero úrovních 

současně, je možné, zpracovat výrazně 

více zakázek při stejném množství 

vynaloženého času.
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Podlažní regálový systém ve vícepod-

lažním uspořádání - ať už jako samost-

atné řešení nebo jako část celkového 

řešení - jsou rovněž ideální,  a to za 

účelem zvýšení stupně využití plochy 

skladové haly nepřímo a tím se stávají 

velmi významným faktorem hospodár-

nosti komisního a regálového sklado-

vacího systému v oblasti elektro-

nického obchodování.

Vícepodlažní zařízení BITO, stejně jako 

skladová řešení skladovací techniky 

BITO, jsou koncipována jako pro-

myšlená systémová řešení.

Systém tak předem stanovuje, že 

právě při  montáži vícepodlažního 

systému mohou být regálové konst-

rukce použity jako nosné prvky me-

ziúrovní. To šetří náklady.

Aby bylo možné zvýšit ekonomické 

využití skladovacího systému, lze 

doplnit vícepodlažní zařízení BITO 

například speicálně upravenými 

přepravními prostředky, jako jsou 

nákladní výtahy nebo stupačkovými 

přepravníky, aby se zboží mohlo 

přepravit z jedné úrovně na druhou 

bez problémů a bez dlouhých tras.
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Celá řada dodatečných rysů  
za účelem nejlepšího  
možného uspořádání skladu pro 
účely elektronického obchodu.

Ruční zařízení jako např. vícepodlažní systémy lze prostřednictvím 

zaměstnanců řídit pružně. To je velká výhoda právě pro elektronický 

obchod, aby se dalo reagovat na extrémní výkyvy při zatížení. 

Za účelem optimalizace průběhu komise budou vícepodlažní zařízení 

doplněna elektronickými systémy, skenováním barkodů, systémem  

pick-by-light nebo - stále častěji -také systémem pick-by-voice, stejně 

jako je tomu v případě uskladnění v policích. Regálové systémy BITO jsou 

technicky vybavitelné všemi dodatečnými rysy, takže na jedné straně je 

umožněno, uskladňovat chaoticky, a na druhou stranu lze s tímto  

příslušenstvím velmi dobře optimalizovat dráhy komisních pracovníků
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Základní výhody vícepodlažních zařízení  
pro elektronický obchod

+  Je možné zvyšovat stupeň využití prostoru až do 100% 

+  Vyšší stupeň využití plochy 

+  Je možný způsob komisního uložení na více úrovních současně  

+  Získání dodatečné skladovací plochy, plochy na komisní uložení  

 a montážní plochy

Výhody systému regálů BITO
+  Vhodné pro všechny druhy kusového zboží 

+  Velmi pružný a měnitelný co do montáže a rozdělení regálů 

+  Snadná montáž 

+  Snadno měnitelné podmínky přizpůsobitelné 

+  Nízké pořizovací náklady

Výhody systému na  
první pohled
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Specifické výhody  
vícepodlažních systémů BITO

+  Bezšroubová zasunovací montáž všech základních stavebních součástí 

+  Podpěrný rám vcelku - bez dodatečných nárazových  spojů 

+  Vysoká nosnost a stabilita všech regálů prostřednictvím vyztužovacích  

 traverz a dodatečných úhlopříčných vazeb. 

+  Proměnlivé rozdělení výšek polic prostřednictvím přestavitelnosti   

 regálů bez šroubování 

+  Dobře schůdné schody vícepodlažního systému s ochranným  

 zábradlím 

+  Funkční příslušenství 

+  Provedení povrchu leskle pozinkováno  

 (na přání lze potáhnout plastem)

Výhody systému na  
první pohled
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Příklady z praxe a užití

Od roku 2012 je podnikatelská 

skupina Bünting činná na myTi-

me.de v celostátním elektro-

nickém obchodu s potravinami. 

Sortiment zahrnuje více jak 

34.000 výrobků a vedle čerst-

vých výrobků jako jsou ovoce a 

zelenina, výrobky z ryb a uzeniny, 

mlékárenské výrobky a mražené 

potraviny také výrobky z oblasti 

drogerie, živočišné stravy nebo 

domácí potřeby. Zákazník si může 

vybrat z rozličného sortimentu a 

jednoduše objednat online -myTi-

me.de dodává dle požadovaného 

termínu až ke dveřím.

Užití:  
Úložný systém BITO slouží myTime.de k 
přípravě a komisi rozdílných výrobků v 
případě ruční manipulace se zbožím.  
Neexistuje žádné trvalé úložiště na zboží, 
jednotlivé výrobky jsou uskladněny tam, kde 
je místo. Zaměstnanci zboží odebírají z regálů 
BITO ručně.

Regál BITO určený na elektronický obchod  
s potravinami na MyTime.de
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Výhody  
systému

+ Rozsáhlý sortiment distributorů elektronického obchodu s 

potravinami lze pružně uskladnit do regálů BITO a jednoduše 

jej připravit.

+ Používají se regály BITO typu EL. Zkombinováním dvojitých a 

jednoduchých regálových řad s maximální celkovou délkou 

17.054 mm může podnik elektronického obchodování op-

timálně využít svůj existující skladovací prostor. Za účelem 

jednoduchého čištění jsou dna regálů natřeny rázuvzdornou 

vrstvou, odolnou proti poškrábání, v barevném odstínu světle 

šedé RAL7035.
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BITO-Lagertechnik Bittmann GmbH 

představuje inovativní skladovací  

techniku. Jako jeden z mála  

dodavatelů kompletní skladovací  

techniky vyrábí regálové, přepravkové, 

kompletační a přepravní systémy pro 

všechny obory. Jsme mezinárodně 

působící společnost s aktuálně více než 

70.000 zákazníky a patříme k nejsilně-

jším hráčům na evropském trhu.

Skladovací technika Made in Germany 

Jako tradiční rodinný podnik jsme sice 

celosvětově aktivní, ale stále jsme silně 

svázáni se svým regionem.

Od založení firmy v roce 1845 je naše 

sídlo s centrální správou, vývojem a 

výrobou pevně ukotvené v našem 

domácím regionu.

 
O nás:

Globální hráč s  
láskou k regionu
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+  VHODNÉ SKLADOVACÍ SYSTÉMY PRO KAŽDÝ OBOR,  

KAŽDÝ VÝROBEK A KAŽDOU FIRMU. 

Sestavili jsme pro Vás výběr velice zajímavých projektů, na kterých  

chceme ukázat, že dokážeme nabídnout optimálně přizpůsobená  

řešení pro nejrůznější požadavky nejrůznějších oborů. 

https://www.bito.com/cs-cz/reference/ 

+  NALEZNETE SEZNAM NAŠICH EVROPSKÝCH LOKALIT: 

www.bito.com/de-de/unternehmen/standorte-weltweit

 

 

+  RICHIEDI UN VYBERTE SI SVOU OSOBNÍ KONTAKTNÍ OSOBU: 

https://www.bito.com/cs-cz/kontakty/zadost-o-kontakt/ 

 

 

+  VYBERTE SI Z VÍCE NEŽ 5.000 PRODUKTŮ ONLINE  

https://shop.bito.com
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BITO SKLADOVACÍ TECHNIKA CZ S.R.O. 

Sezemická 2757/2 

Horní Počernice 

CZ-193 00 PRAHA 9 

Tel.: +420 270 006 021 

Fax: +420 270 006 022 

info@bito.cz 

www.bito.com


