
 
 

 

Equinox Europe padės persiorientuoti į e-prekybą 

 

 
Plintant COVID-19 Lietuvoje ir pasaulyje, nemaža dalis verslo dalyvių susiduria su poreikiu pertvarkyti 
procesus ir adaptuotis prie greitai besikeičiančios situacijos rinkoje. Prekyba vis sparčiau keliasi į internetines 
parduotuves, o tai neišvengiamai sąlygoja logistikos procesų pertvarkymą iš mažmeninės prekybos į 
elektroninę prekybą.  
 

 

Verslui faktiškai perėjus prie e-komercijos, bet toliau dirbant pagal mažmeninės prekybos 
sandėlio organizavimo principus, prekių surinkėjai kiekvieną kartą, vykdant surinkimo 

procesą, nueis apie 20 kartų ilgesnį kelią, renkant tą patį eilučių kiekį. 

 
Kas iš esmės pasikeičia, pereinant nuo mažmenos link e-komercijos?  
 

1. Ženkliai išauga atskirų užsakymų kiekis. 

                                         

2. Kiekvienas užsakymas tampa smulkesnis, t.y. eilučių kiekis kiekviename užsakyme sumažėja. 

                                         

3. Prekių surinkimo būdas, kiekvieną užsakymą apdorojant atskirai, tampa nebeefektyvus. 

                                         

4. Efektyviausias būdas vykdyti surinkimą – apjungti kelis smulkius užsakymus į stambesnę grupę. 

                                         

5. Sekantis žingsnis – išskirstyti surinktas prekes į atskirus užsakymus, atlikti pakavimą į siuntas. 

                                         

6. Pasikeičia siuntų pristatymo organizavimas, pasirinkimas tarp kurjerių tampa daug platesnis.  

                                         

7. Atsiranda poreikis apdoroti kiekvieno kurjerio skirtingo formato siuntų lipdukus ir manifestus.  

 

  

  

  

  

  

  



 
Būdami logistikos procesų optimizavimo lyderiais Lietuvos rinkoje paruošėme sprendimą, kaip su jūsų esama 
sandėlio infrastruktūra greitai ir sklandžiai persiorientuoti į elektroninę prekybą.  
 

Koks kliento indėlis, diegiant šį sprendimą? 

➢ Įgyvendinamas, turint ribotus išteklius 

➢ Pritaikytas greitam diegimui nuotoliniu būdu, neeikvojant laiko sąnaudų 

➢ Nereikalauja pilno sandėlio valdymo sistemos diegimo 

➢ Išvengiama papildomų resursų (pvz., fizinio serverio) įsigijimo 

Kokia šio sprendimo nauda?  

➢ Pasiekiamas greitas rezultatas 

➢ Užtikrinamas sklandus perėjimas nuo mažmenos link e-komercijos 

➢ Perorganizuojama užsakymų surinkimo eiga ir kiti esminiai pertvarkos reikalaujantys procesai 

➢ Surikiuojamos kritinės spragos sandėlio logistikos procesuose 

➢ Atliekami išsamūs mokymai sandėlyje dirbančiam personalui 

Ką papildomai užtikrina šis sprendimas? 

➢ Specializuotas WMS Vision produkto esminių funkcionalumų modulis 

➢ Debesų technologijoms paremtas sprendimas  

➢ Visos reikalingos darbui priemonės iš vienų rankų 

➢ Esant poreikiui, greitas sandėlio infrastruktūros paruošimas skaitmenizuotam darbui 

➢ Skubus bevielio tinklo ir radijo ryšio įrangos tiekimas 

➢ Per 25 metus sukaupta sėkminga logistikos optimizavimo specialistų patirtis 
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