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Přední prodejce s koncepcí Fast-Fashion požadoval inventurní řešení, 
které by poskytlo veškeré podrobnosti o každé jednotce, aby bylo možné 
přesněji analyzovat zásobu zboží
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Přední značkový prodejce s koncepcí Fast-Fashion, který vlastní více jak 500 
poboček ve Velké Británii a Irsku vyžadoval pomoc od RGIS. Prodejce má transakční 
web, který dodává zboží přibližně do 66 zemí v celém světě. 

 POŽADAVEK

Přední prodejce s koncepcí Fast-Fashion požadoval inventurní řešení, které by poskytlo 
veškeré podrobnosti o každé jednotce, aby bylo možné přesněji analyzovat zásobu 
zboží, takže od RGIS požadoval, aby poskytl následující:
• Národní pokryt
• Inventuru je třeba dokončit v pracovní době bez narušení prodeje, zaměstnanců 

nebo zákazníků
• Hlášení, které by poskytlo veškeré podrobnosti o každé jednotce, včetně:

• SKU
• Styl
• Barva
• Velikost

 ŘEŠENÍ

Přední maloobchodní prodejce rychlého módu uzavřel partnerství se společností 
RGIS za účelem dokončení podrobného projektu inventarizace v obchodech 
a poskytl následující: 
• Zkušené týmy RGIS úzce spolupracovaly s obchody, aby dohodli časové omezení 

vytvořili jsme program šitý na míru zákazníkovi
• RGIS udržoval pravidelný kontakt se všemi vedoucími prodejen
• Zkontrolovali jsme jak přípravu ve skladu, tak na prodejní ploše
• Kontroly přesnosti provedené ve všech oblastech počítání

 VÝSLEDEK

Přední maloobchodní prodejce s koncepcí Fast-Fashion zjistil, že externím 
zadáním Požadovaného projektu inventarizace společnosti RGIS, bylo dosaženo 
následujících výsledků:
• Vylepšená přesnost a dostupnost v obchodě díky vyšší úrovni podrobností 

v rámci reportů 
• Vytvořili jsme program šitý na míru zákazníkovi
• Odpovídající data poskytla menší výpadky zásob v obchodech, což znamenalo, 

že bylo k dispozici více produktů pro zákazníky
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