Obrátkovost zboží a doba obratu – nadstavba Helios Orange
od společnosti Saperta s.r.o.
Potřebujete vědět kolik zásob máte tzv. „ležáky“?
Jste si jistí, že vaše zásobování funguje dobře?
Chcete vědět, jestli nákup odpovídá požadavkům výroby a obchodu?
Víte jaké byly stavy skladu k určitému dni?
Pomocí našeho modulu Obrátkovost zboží a doba obratu získáte nástroj se skvělým poměrem
výkon/cena.
Přínosy modulu Obrátkovost zboží a doba obratu pro podnik:









rychlé vyhodnocení, které položky jsou na skladech pouze tzv. „ležáky“ – k nim lze přiřadit různé
akce – např. úkol obchodním zástupcům/na e-shopu nabízet za sníženou cenu a následně lze
sledovat, jak se daří tyto položky bez pohybu redukovat
Stavy skladu jako podklad pro výpočet obrátkovosti a doby obratu jsou napočítávané po dnech většina konkurenčních řešení zobrazuje průměrné měsíční stavy
Lze filtrovat podle středisek, zboží, apod.
Na základě historické zkušenosti lze vytvořit předpověď za jak dlouho se zboží prodá
Lze použít i jako podklad pro controlling nákupčích - kontroluji jestli dodržuje minima a maxima
zboží
Jednoduché a srozumitelné zobrazení složitých dat
Získáte know how jak s vyhodnocenými daty dále pracovat (jak se rozhodovat na základě
získaných informací)
Velmi příznivý poměr výkon/cena

Okamžitý efekt
Zbytečně naplněné sklady je zlý sen každé firmy. Rychle a správně rozhodnout, které zásoby jsou
potřebné, a které jen zhoršují cash-flow firmy není jednoduché vyhodnotit – pokud tedy nevyužijete našeho
modulu Obrátkovost zboží a doba obratu.
Okamžitá návratnost investice
Pro jednoho zákazníka znamenalo zavedení vyhodnocení obrátkovosti zboží a doby obratu příležitost, jak
zredukovat zásoby téměř o 30 %. Zavedení modulu Obrátkovost zboží a doby obratu přineslo zjištění, že
ze zásob, které na sklonku roku 2014 byly v hodnotě cca. 17 mil. Kč, lze zredukovat položky v celkové
hodnotě více než 5 mil Kč a v současné době je již většina nadbytečných zásob zredukována.

Obrátkovost a doba obratu zásob za volitelné období a dimenze
Doba obratu zásob vyjadřuje rychlost obratu zásob za zvolené období. Čím více se ukazatel blíží
hodnotě 0, tím více se zboží prodává a přináší ekonomický efekt. Ukazatel se počítá podle následujícího
vzorce: průměrný stav zásob x počet dní v zadaném období / celkový výdej v zadaném období .
Obrátkovost zásob je pro změnu ukazatel, který vyjadřuje počet obrátek průměrných skladových zásob,
vypočtených za dané období, za jeden den. Čím větší hodnoty dosahuje, tím rychleji se zásoby otáčí a jsou
efektivnější. Matematicky jde o převrácenou hodnotu obratu zásob.
Oba dva ukazatele lze v modulu Obrátkovost zásob vyhodnocovat za jakékoliv klouzavé období i
porovnávat různá období mezi sebou.
Co lze v modulu Obrátkovosti zboží a doby obratu vyhodnocovat?
Finanční stav - aktuální finanční stav za kmenové karty zboží
Průměrný stav - průměrný finanční stav za sledované období
Doba obratu - doba obratu zásob
Obrátkovost - obrátkovost zásob
Poslední příjem - poslední příjem na sklad
Poslední výdej - poslední výdej na sklad
Dny od výdeje - počet dní od posledního výdeje
Další ukázkou může být výpočet obrátkovosti za sortimentní skupiny zboží:

Finanční stav - finanční stav bez souvisejících a dodatečných souvisejících nákladů
Včetně DSN - finanční stav včetně souvisejících a dodatečných souvisejících nákladů
Ukázka - výpočet obrátkovosti podle skupin zboží dle dodavatelů zadaných na kmenu zboží

O společnosti Saperta s.r.o.
Saperta s.r.o. na trhu s informačními systémy působí již 15 let. Poskytuje komplexní dodávky ve vývoji,
poradenství a implementaci podnikových informačních systémů - ERP systém Helios Orange. Specializuje
se na moderní efektivní řešení pro obchodní i výrobní firmy – především nástroje pro skladové
hospodářství, reporting, controlling, elektronického obchodování a elektronické výměny dat patří k naprosté
špičce.

