
Chytrá technologie, která sdílí volnou 
kapacitu samoobslužných boxů všem



Pomáhá firmám s rychlejší expedicí zásilek

Pomáhá expedovat přes 18 milionů balíků a 2 miliony palet ročně

Integrován do více než 60 systémů (ERP, WMS systémy a eshop platformy)

Je využíván více než 2 500 platícími klienty

 Obsluhuje každou desátou zásilkou v České republice



Lockers.ai – Efektivní sdílení samoobslužných boxů

Odesílatelé

Provozovatelé boxů

Dopravci

Spotřebitelé

Větší počet výdejních míst pro 
své zákazníky 

Poskytují k využití kapacitu 
volných schránek

Rozšiřují si počet výdejních 
míst

Získávají nový komfortní 
způsob doručení

Lockers.ai
od Balikobot.cz



Lockers.ai sjednocuje přístup k boxům 
a monetizuje jejich kapacitu

Spravuje přidělené kapacity boxů bez komplikace s individuálními nastaveními 
jejich majitelů

Komunikuje vhodnost a dispozici pozic boxu

Zajišťuje, zjednodušuje a standardizuje Váš přístup ke komerčnímu využití 
samoobslužných boxů 



V tuto chvíli již integrováno 
a připraveno:

• Blocks (provozovatelé boxů)
• Pilulka (E-shop dopravce, majitel boxů)
• Alza (provozovatel boxů)
• Cubesave

Aplikace Lockers.ai ve verzi MVP 
připravena v souladu s plánem

• CMS
• Demoshop
• Widget

Lockers.ai – stav vývoje aplikace & integrace 
subjektů k 01.10.2021



Majitelé boxů:
• Penguin Box
• OX Point
• 3id
• WeDo boxy (Mallboxy)

V procesu integrace či v jednání

Lockers.ai – stav vývoje aplikace & integrace 
subjektů k 01.10.2021

E-commerce platformy:
• Shoptet

Dopravci:
• Hlavní páteřní dopravci
• Liftago, Airway

Spuštěna  registrace pro Odesilatele

Příprava pilotních případů



Váš E-shop napojením na Lockers.ai získá

Moderní typ doručení preferovaný spotřebiteli:
• Flexibilita času vyzvednutí zásilky (24/7)

• Anonymní a bezkontaktní vyzvednutí

• Bezpečnost

Snadnou integraci nových míst a sítí boxů bez dalších nákladů

Monitoring a upozornění v případě rizika dodatečných nákladů 
z nevyzvednutí zásilky

Typ doručení srovnatelný s vedoucími hráči e-commerce

Více než 850 nových míst k odběru Vašeho zboží s 



E-shopy v rámci této akce získávají:

Lockers.ai – Registrace E-shopů do 
platformy od speciální nabídkou od 10.6.2021

Přednostní integraci v platformě Lockers za výhodných 
podmínek (bez poplatků za integraci a ve zrychleném režimu) 

Využití služby Lockers.ai zdarma po dobu prvního měsíce od 
začátku doručování a dále s výhodnou cenou 1,- Kč za  schránku 
po celou dobu pilotního provozu a bez poplatku za správu. 



Co potřebujete pro zahájení spolupráce 
s Lockers.ai

Existující napojení na službu Balíkobot

Integraci do služby Lockers.ai (zajistíme)

V případě, že Váš dopravce dosud není integrován do Lockers.ai napojení Dopravce, 

který tuto službu již poskytuje

Zajistit dodržení rozměru zásilek, které posíláte do boxů

Uzavřená smlouva mezi Vámi a Balíkobot na službu Lockers.ai



Martin Coufal
martin.coufal@balikobot.cz

+420 603 807 505
www.Lockers.ai

Těšíme se na spolupráci

https://lockers.ai/

