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Představení služby

• Nezávislá technologie datového napojení na dopravce přímo z vašeho systému pomocí API

• Aktuální podpora 32 hlavních dopravních společností (přes 250 služeb)

• Česká, slovenská i celosvětová doprava
• Paletové, balíkové i listovní zásilky
• V rámci city logistiky se zvyšuje význam odběrných míst

• Pomáháme expedovat přes 3 000 000 balíků a 195 000 palet měsíčně

• Využívá nás přes 2 500 firem

• Zachováváme smlouvy včetně cen mezi dopravcem a klientem

• Integrace s WMS

• Expanze do zahraničí



Napojení dopravci



Integrační partneři: e-shop platformy

a další…

https://www.balikobot.cz/reference


Integrační partneři: ERP, WMS systémy a fulfillmenty





ÚSPORA ČASU
spojená s expedicí

AUTOMATICKÁ KONTROLA
adresních údajů

TISK ŠTÍTKŮ
přímo z rozhraní klienta

UZAVÍRÁNÍ
denních dávek

SLEDOVÁNÍ ZÁSILEK
z administrace klienta

ZLEPŠENÍ MARKETINGU
a doručitelnosti díky Track statusu

SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
na pracovníky expedice

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL
ke kontrole při předávání dopravci

PŘÍMÝ PŘENOS DAT
k dopravci pomocí API napojení



Sledování zásilek
a zlepšení marketingu

Tracklink – notifikace zákazníkovi po uzavření svozu

• Sníží počet hovorů na podpoře ze škatulky „Kde je zásilka?“

Přehledná tabulka na klik u dokladu, kdy a kde se zásilka „napípla“

• Podrobná zpětná vazba vám nebo volajícímu zákazníkovi

Track Status – aktuální stavy zásilek přímo ve vašem systému

• Automatický e-mail s poděkováním ihned po doručení
• Navolávání nevyzvednutých zásilek – zvýšení doručitelnosti
• Identifikace ztracených zásilek – včasné vyřešení problému
• Automatické posílání faktury e-mailem po doručení
• Okamžité info o stornované/odmítnuté zásilce



Reference

a stovky dalších…

https://www.balikobot.cz/reference


Expedujeme o 15 % více zásilek
Případová studie

Představení firmy

• GUMEX, spol. s r.o. – Velkoobchod s pryžovým a plastikářským 
zbožím. Nabízíme také úpravu zboží na míru tak, aby stačilo jen 
vzít je a namontovat. Výhodami, kterých si cení naši zákazníci 
proti konkurenci, jsou: šíře sortimentu, individuální přístup, 
rychlost, skladová dostupnost a kvalita.

• 25 let na trhu
• 3 300 zásilek měsíčně
• 13 000 m2 firemních ploch
• 150+ zaměstnanců
• HELIOS informační systém



Původní stav

• Před zavedením služby expedovali 3 zaměstnanci 
(fakturantka, skladník a dispečer).

• Skladník zásilku připravil a označil interním identifikačním 
štítkem, fakturantka vystavila fakturu a následně dispečer 
dopravy vygeneroval štítek ze systému dopravce (probíhaly 
časté výpadky a nutnost úprav), který nalepil na zásilku a k ní 
přidal vystavenou fakturu.



Výsledek
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