
Sledljivost se začne s pravilno 
označitvijo izdelkov

Kaj pravijo drugi

Zaupajo nam številna uspešna podjetja

Ustrezno označevanje izdelkov je temelj za sledljivost skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo. Označevanje izdelkov 
mora biti izvedeno v skladu s standardi oskrbovalne 
verige in s čim manjšimi stroški ter napakami. Napačna 
etiketa je pogosto ozko grlo nabavne verige, saj povzroča 
nedobave in obremenjuje številne resurse. Z digitalno 
preobrazbo svojega sistema za označevanje pa boste 
bistevno zmanjšali stroške in napake ter optimizirali 
poslovne procese v oskrbovalni verigi.  

“Ne glede na sistem, ki ga uporabljajo v posameznih 
enotah, je uporabljena vedno ustrezna šablona in 
posledično so etikete vedno enotne. Pri prejšnjih 
sistemih nas je vedno skrbelo, da bi neuspešno prestali 
revizijo, kar bi seveda zelo negativno vplivalo na naš 
promet.”

Anton Škof
vodja informatike, Krka d.d.

“S Frontman LMS smo želeli naše deklaracije uskladiti 
z novo uredbo, ki je med drugim določala odebelitev 
alergenov in minimalno velikost pisave. Špica nam je 
ponudila celovito storitev, od idejne zasnove pa vse 
do zagona in implementacije projekta. Zahvaljujoč 
njihovemu delu se danes lahko pohvalimo z učinkovitim 
sistemom za pripravo deklaracij.”

Primož Ulčar
vodja opisanega projekta na Rudnidis d.o.o.

Označevanje in sledenje

Podjetja, ki se odločijo za modernizacijo 
oskrbovalne verige začnejo tam, kjer je to 
najbolj potrebno -  pri digitalni preobrazbi 
sistema za označevanje. Zavedajo se, da 
enotne in kakovostne etikete povečuje 
agilnost oskrbovalne verige, zmanjšujejo 
drage napake in dvigujejo prodajo.

Centralizirano 
označevanje in 
tiskanje etiket za 
oskrbovalno verigo 
prihodnosti
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Špica International je vodilni ponudnik informacijskih 
rešitev na področju označevanja in sledenja. V 30 letih 
delovanja je izgradila odlično bazo znanja in kompetenc 
ter s svojimi rešitvami učinkovito izboljšala procese v 3.000 
organizacijah različnih velikosti in panog.

Oglejte si prikaz 
delovanja rešitve 
Frontman LMS



Nabor opreme, ki jo uporabljamo 
v Špicinih rešitvah

Odkrijte potenciale v svoji 
oskrbni verigi

Vsi delci sistema za označevanje 
štejejo

V globalni oskrbovalni verigi se podjetja soočajo z vedno 
bolj kompleksnimi zahtevami glede označevanja, ki 
postaja kritičen faktor konkurenčnosti. Digitalizacija 
procesa označevanja ni alternativa, temveč edina prava 
odločitev. Frontman LMS je celovit sistem za označevanje, 
a katerim boste lahko na stroškovno učinkovit način 
digitalno preobrazili vaš sistem označevanja.

Nizka kvaliteta v procesu označevanja povzroča številne 
skrite stroške – nedobave blaga, reklamacije, poškodbe 
in celo fi nančne kazni. S transformacijo sistema za 
označevanje boste prihranili številne skrite stroške, 
skrajšali pot blaga do tržišča in tako dvignili zadovoljstvo 
strank.   

Nižji stroški dela

Centralizirano upravljanje in predloge 
nalepk omogočajo enostavnejše delovne 
procese, zato ne potrebujete dodatnih IT 
strokovnjakov. 

Višja prodaja

Sistem za etiketiranje omogoča agilnejše 
opremljanje izdelkov z etiketami, zato 
lahko izdelke hitreje ponudite trgu in 
bolje servisirate vaše naročnike

Zagotovljena kakovost

Dokumentni sistem zagotavlja 
usklajenost in točnost podatkov ter s 
tem standardizirane procese.

Integriteta podatkov

Povezava med sistemom LMS in 
poslovnim informacijskim sistemom 
omogoča avtomatizirano izmenjavo 
podatkov brez napak.

Oblikovanje nalepk z orodjem NiceLabel Designer

Uporabniku prijazen vmesnik je narejen po vzoru 
MS Word, zato dodatno izobraževanje ni potrebno. 

Tiskanje nalepk z NiceLabel Powerforms in 
Automation

Nalepke lahko tiskate ročno iz spletne aplikacije ali 
tiskanje povežete z vašim poslovnim sistemom in 
ga avtomatizirate.

Upravljanje označevanja z NiceLabel Control 
Center

Je platforma za upravljanje etiket. Omogoča 
centralizirano oblikovanje etiket, zagotavlja 
sledljivost ter nadzor priprave in tiskanja etiket 
ter podpira procese potrjevanja.

Oprema

Oprema, ki se uporablja za označevanje in sledenje 
artiklov, mora biti prilagojena proizvodnim in 
skladiščnim okoljem in ne sme ovirati procesa dela. 

Potrošni material

Pri nas lahko naročite kvaliteten potrošni material 
za tiskalnike nalepk. Skrbimo za stalno kakovost in 
hitre dobave potrošnih materialov. Etiket nikoli ne 
zmanjka.

Storitve

Špicini strokovnjaki vam lahko pomagajo pri 
zasnovi in namestitvi in zagonu sistema za 
označevanje ter pri vzdrževanju in servisiranju.  FIND

Prenosni terminali 
Napredni terminali 
za lažje skladiščno 
poslovanje.

Čitalci črtne kode 
Različni tipi čitalcev 
črtne kode različnih 
cenovnih razredov.

Nice label  
Programska oprema za 
oblikovanje in nadzor nad 
tiskanjem etiket.

Tiskalniki nalepk 
Omogočamo nakup ali najem 
vrhunskih tiskalnikov nalepk.

Potrošni material 
Omogočamo nakup 
potrošnega materiala za 
tiskalnike.



Nabor opreme, ki jo uporabljamo 
v Špicinih rešitvah

Odkrijte potenciale v svoji 
oskrbni verigi

Vsi delci sistema za označevanje 
štejejo

V globalni oskrbovalni verigi se podjetja soočajo z vedno 
bolj kompleksnimi zahtevami glede označevanja, ki 
postaja kritičen faktor konkurenčnosti. Digitalizacija 
procesa označevanja ni alternativa, temveč edina prava 
odločitev. Frontman LMS je celovit sistem za označevanje, 
a katerim boste lahko na stroškovno učinkovit način 
digitalno preobrazili vaš sistem označevanja.

Nizka kvaliteta v procesu označevanja povzroča številne 
skrite stroške – nedobave blaga, reklamacije, poškodbe 
in celo fi nančne kazni. S transformacijo sistema za 
označevanje boste prihranili številne skrite stroške, 
skrajšali pot blaga do tržišča in tako dvignili zadovoljstvo 
strank.   

Nižji stroški dela

Centralizirano upravljanje in predloge 
nalepk omogočajo enostavnejše delovne 
procese, zato ne potrebujete dodatnih IT 
strokovnjakov. 

Višja prodaja

Sistem za etiketiranje omogoča agilnejše 
opremljanje izdelkov z etiketami, zato 
lahko izdelke hitreje ponudite trgu in 
bolje servisirate vaše naročnike

Zagotovljena kakovost

Dokumentni sistem zagotavlja 
usklajenost in točnost podatkov ter s 
tem standardizirane procese.

Integriteta podatkov

Povezava med sistemom LMS in 
poslovnim informacijskim sistemom 
omogoča avtomatizirano izmenjavo 
podatkov brez napak.

Oblikovanje nalepk z orodjem NiceLabel Designer

Uporabniku prijazen vmesnik je narejen po vzoru 
MS Word, zato dodatno izobraževanje ni potrebno. 

Tiskanje nalepk z NiceLabel Powerforms in 
Automation

Nalepke lahko tiskate ročno iz spletne aplikacije ali 
tiskanje povežete z vašim poslovnim sistemom in 
ga avtomatizirate.

Upravljanje označevanja z NiceLabel Control 
Center

Je platforma za upravljanje etiket. Omogoča 
centralizirano oblikovanje etiket, zagotavlja 
sledljivost ter nadzor priprave in tiskanja etiket 
ter podpira procese potrjevanja.

Oprema

Oprema, ki se uporablja za označevanje in sledenje 
artiklov, mora biti prilagojena proizvodnim in 
skladiščnim okoljem in ne sme ovirati procesa dela. 

Potrošni material

Pri nas lahko naročite kvaliteten potrošni material 
za tiskalnike nalepk. Skrbimo za stalno kakovost in 
hitre dobave potrošnih materialov. Etiket nikoli ne 
zmanjka.

Storitve

Špicini strokovnjaki vam lahko pomagajo pri 
zasnovi in namestitvi in zagonu sistema za 
označevanje ter pri vzdrževanju in servisiranju.  FIND

Prenosni terminali 
Napredni terminali 
za lažje skladiščno 
poslovanje.

Čitalci črtne kode 
Različni tipi čitalcev 
črtne kode različnih 
cenovnih razredov.

Nice label  
Programska oprema za 
oblikovanje in nadzor nad 
tiskanjem etiket.

Tiskalniki nalepk 
Omogočamo nakup ali najem 
vrhunskih tiskalnikov nalepk.

Potrošni material 
Omogočamo nakup 
potrošnega materiala za 
tiskalnike.



Nabor opreme, ki jo uporabljamo 
v Špicinih rešitvah

Odkrijte potenciale v svoji 
oskrbni verigi

Vsi delci sistema za označevanje 
štejejo

V globalni oskrbovalni verigi se podjetja soočajo z vedno 
bolj kompleksnimi zahtevami glede označevanja, ki 
postaja kritičen faktor konkurenčnosti. Digitalizacija 
procesa označevanja ni alternativa, temveč edina prava 
odločitev. Frontman LMS je celovit sistem za označevanje, 
a katerim boste lahko na stroškovno učinkovit način 
digitalno preobrazili vaš sistem označevanja.

Nizka kvaliteta v procesu označevanja povzroča številne 
skrite stroške – nedobave blaga, reklamacije, poškodbe 
in celo fi nančne kazni. S transformacijo sistema za 
označevanje boste prihranili številne skrite stroške, 
skrajšali pot blaga do tržišča in tako dvignili zadovoljstvo 
strank.   

Nižji stroški dela

Centralizirano upravljanje in predloge 
nalepk omogočajo enostavnejše delovne 
procese, zato ne potrebujete dodatnih IT 
strokovnjakov. 

Višja prodaja

Sistem za etiketiranje omogoča agilnejše 
opremljanje izdelkov z etiketami, zato 
lahko izdelke hitreje ponudite trgu in 
bolje servisirate vaše naročnike

Zagotovljena kakovost

Dokumentni sistem zagotavlja 
usklajenost in točnost podatkov ter s 
tem standardizirane procese.

Integriteta podatkov

Povezava med sistemom LMS in 
poslovnim informacijskim sistemom 
omogoča avtomatizirano izmenjavo 
podatkov brez napak.

Oblikovanje nalepk z orodjem NiceLabel Designer

Uporabniku prijazen vmesnik je narejen po vzoru 
MS Word, zato dodatno izobraževanje ni potrebno. 

Tiskanje nalepk z NiceLabel Powerforms in 
Automation

Nalepke lahko tiskate ročno iz spletne aplikacije ali 
tiskanje povežete z vašim poslovnim sistemom in 
ga avtomatizirate.

Upravljanje označevanja z NiceLabel Control 
Center

Je platforma za upravljanje etiket. Omogoča 
centralizirano oblikovanje etiket, zagotavlja 
sledljivost ter nadzor priprave in tiskanja etiket 
ter podpira procese potrjevanja.

Oprema

Oprema, ki se uporablja za označevanje in sledenje 
artiklov, mora biti prilagojena proizvodnim in 
skladiščnim okoljem in ne sme ovirati procesa dela. 

Potrošni material

Pri nas lahko naročite kvaliteten potrošni material 
za tiskalnike nalepk. Skrbimo za stalno kakovost in 
hitre dobave potrošnih materialov. Etiket nikoli ne 
zmanjka.

Storitve

Špicini strokovnjaki vam lahko pomagajo pri 
zasnovi in namestitvi in zagonu sistema za 
označevanje ter pri vzdrževanju in servisiranju.  FIND

Prenosni terminali 
Napredni terminali 
za lažje skladiščno 
poslovanje.

Čitalci črtne kode 
Različni tipi čitalcev 
črtne kode različnih 
cenovnih razredov.

Nice label  
Programska oprema za 
oblikovanje in nadzor nad 
tiskanjem etiket.

Tiskalniki nalepk 
Omogočamo nakup ali najem 
vrhunskih tiskalnikov nalepk.

Potrošni material 
Omogočamo nakup 
potrošnega materiala za 
tiskalnike.



Sledljivost se začne s pravilno 
označitvijo izdelkov

Kaj pravijo drugi

Zaupajo nam številna uspešna podjetja

Ustrezno označevanje izdelkov je temelj za sledljivost skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo. Označevanje izdelkov 
mora biti izvedeno v skladu s standardi oskrbovalne 
verige in s čim manjšimi stroški ter napakami. Napačna 
etiketa je pogosto ozko grlo nabavne verige, saj povzroča 
nedobave in obremenjuje številne resurse. Z digitalno 
preobrazbo svojega sistema za označevanje pa boste 
bistevno zmanjšali stroške in napake ter optimizirali 
poslovne procese v oskrbovalni verigi.  

“Ne glede na sistem, ki ga uporabljajo v posameznih 
enotah, je uporabljena vedno ustrezna šablona in 
posledično so etikete vedno enotne. Pri prejšnjih 
sistemih nas je vedno skrbelo, da bi neuspešno prestali 
revizijo, kar bi seveda zelo negativno vplivalo na naš 
promet.”

Anton Škof
vodja informatike, Krka d.d.

“S Frontman LMS smo želeli naše deklaracije uskladiti 
z novo uredbo, ki je med drugim določala odebelitev 
alergenov in minimalno velikost pisave. Špica nam je 
ponudila celovito storitev, od idejne zasnove pa vse 
do zagona in implementacije projekta. Zahvaljujoč 
njihovemu delu se danes lahko pohvalimo z učinkovitim 
sistemom za pripravo deklaracij.”

Primož Ulčar
vodja opisanega projekta na Rudnidis d.o.o.

Označevanje in sledenje

Podjetja, ki se odločijo za modernizacijo 
oskrbovalne verige začnejo tam, kjer je to 
najbolj potrebno -  pri digitalni preobrazbi 
sistema za označevanje. Zavedajo se, da 
enotne in kakovostne etikete povečuje 
agilnost oskrbovalne verige, zmanjšujejo 
drage napake in dvigujejo prodajo.

Centralizirano 
označevanje in 
tiskanje etiket za 
oskrbovalno verigo 
prihodnosti

Špica International d.o.o.
Pot k sejmišču 33, SI-1231 Ljubljana, Slovenija

www.spica.com  •  T: +386 1 5 68 08 00  •  info@spica.com
© Špica International, julij 2019

Špica International je vodilni ponudnik informacijskih 
rešitev na področju označevanja in sledenja. V 30 letih 
delovanja je izgradila odlično bazo znanja in kompetenc 
ter s svojimi rešitvami učinkovito izboljšala procese v 3.000 
organizacijah različnih velikosti in panog.

Oglejte si prikaz 
delovanja rešitve 
Frontman LMS



Sledljivost se začne s pravilno 
označitvijo izdelkov

Kaj pravijo drugi

Zaupajo nam številna uspešna podjetja

Ustrezno označevanje izdelkov je temelj za sledljivost skozi 
njihovo celotno življenjsko dobo. Označevanje izdelkov 
mora biti izvedeno v skladu s standardi oskrbovalne 
verige in s čim manjšimi stroški ter napakami. Napačna 
etiketa je pogosto ozko grlo nabavne verige, saj povzroča 
nedobave in obremenjuje številne resurse. Z digitalno 
preobrazbo svojega sistema za označevanje pa boste 
bistevno zmanjšali stroške in napake ter optimizirali 
poslovne procese v oskrbovalni verigi.  

“Ne glede na sistem, ki ga uporabljajo v posameznih 
enotah, je uporabljena vedno ustrezna šablona in 
posledično so etikete vedno enotne. Pri prejšnjih 
sistemih nas je vedno skrbelo, da bi neuspešno prestali 
revizijo, kar bi seveda zelo negativno vplivalo na naš 
promet.”

Anton Škof
vodja informatike, Krka d.d.

“S Frontman LMS smo želeli naše deklaracije uskladiti 
z novo uredbo, ki je med drugim določala odebelitev 
alergenov in minimalno velikost pisave. Špica nam je 
ponudila celovito storitev, od idejne zasnove pa vse 
do zagona in implementacije projekta. Zahvaljujoč 
njihovemu delu se danes lahko pohvalimo z učinkovitim 
sistemom za pripravo deklaracij.”

Primož Ulčar
vodja opisanega projekta na Rudnidis d.o.o.

Označevanje in sledenje

Podjetja, ki se odločijo za modernizacijo 
oskrbovalne verige začnejo tam, kjer je to 
najbolj potrebno -  pri digitalni preobrazbi 
sistema za označevanje. Zavedajo se, da 
enotne in kakovostne etikete povečuje 
agilnost oskrbovalne verige, zmanjšujejo 
drage napake in dvigujejo prodajo.

Centralizirano 
označevanje in 
tiskanje etiket za 
oskrbovalno verigo 
prihodnosti

Špica International d.o.o.
Pot k sejmišču 33, SI-1231 Ljubljana, Slovenija

www.spica.com  •  T: +386 1 5 68 08 00  •  info@spica.com
© Špica International, julij 2019

Špica International je vodilni ponudnik informacijskih 
rešitev na področju označevanja in sledenja. V 30 letih 
delovanja je izgradila odlično bazo znanja in kompetenc 
ter s svojimi rešitvami učinkovito izboljšala procese v 3.000 
organizacijah različnih velikosti in panog.

Oglejte si prikaz 
delovanja rešitve 
Frontman LMS


