
1

36

PRŮMYSL 4.0 V PRAXI

8–10

NOVASPORT:
Od papíru 
k automatickému 
sběru dat

11–13

Ivan Marinec: 
Automotive  
a ponaučení 
z e-commerce

14–15

TAL 2021: 
Inovace 
v logistice

18–19

5 tipů pro 
úspěšný start 
automatizace

20–21

HELLA GROUP: 
Kapacita skladu 
vzrostla téměř 
o polovinu

Be Digital. Faster.
since 1996



3

Obsah

Trendy, rozhovory, případové studie a technologie z oblasti 
digitalizace logistiky, výroby a dodavatelského řetězce
neprodejný výtisk

vydává: AIMTEC a. s. I adresa: U Prazdroje 2807/8, 301 00 Plzeň 
telefon: +420 377 225 215 I e-mail: aimtec@aimtecglobal.com 
web: www.aimtecglobal.com/aimagazine

připravili: Zdeněk Eliáš, Tereza Drahoňovská, Daniel Dorňák, Marie Nováková 
a Michaela Cutlacová
grafická úprava: Beneš & Michl 
registrace: MK ČR E 14979 
ISSN 2464-5257
tisk: TYPOS
použité materiály: Aimtec, NOVASPORT, HELLA GROUP, AIM PARTNERS, 
Zebra Technologies, Shutterstock 
datum vydání: 20. 8. 2021

36

Nebojte se 
neprošlapaných 
cest
Je to 25 let, co jsme s Romanem Žákem založili Aimtec.

Je to 19 let, co vyšel první AIMagazine.

V Aimtecu jsme vždycky rádi zkoušeli věci, které byly na svou dobu 
revoluční. 

Když jsme v roce 1996 začínali řešit integrace, byli jsme vůbec první 
v Česku, kdo se touto oblastí zabýval. Být o krok napřed se nám ale vždy 
vyplatilo, a to i za cenu, že jsme si občas trochu nabili ústa. Bez odřených 
kolen se přece jen učí těžko.  

Když jsme v roce 2009 pořádali první cyklistický závod Aimtec Open Race, 
mnozí nechápali, proč IT firma fušuje do sportovních akcí. Dnes je ale náš 
pravidelný závod známý většině cyklistů a představuje pro nás srdeční 
záležitost, na kterou se všichni každý rok těšíme a která nám pomáhá šířit 
pozitivní atmosféru.

Když jsme v roce 2002 četli v prvním čísle AIMagazinu o projektu, kde 
jsme v automotive výrobě nahrazovali fax EDI komunikací, jen málokdo 
by odhadl, že o devatenáct let později budeme v rukou držet třicáté šesté 
číslo s referencemi z firem jako NOVASPORT či HELLA.

Letos slavíme dvacáté páté narozeniny naší firmy a pokud bychom měli 
jak Aimtecu, tak AIMagazinu něco popřát, bylo by to jednoduché. Od-
vahu riskovat, ale zároveň trpělivost a výdrž věci udržovat a starat se o ně 
i v době, kdy nikomu z nás není zrovna hej.

Doufám, že v nejnovějším čísle AIMagazinu najdete inspiraci ke zmíně-
ným odvážným činům, stejně jako tipy, jak vytrvat a zvyšovat efektivitu 
projektů a firem!

Jaroslav Follprecht
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Zlepšení detailního přehledu
o výrobě pomocí SappyMES 

Digitalizace materiálových 
toků a poloautomatizace 
skladové logistiky 
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SappyWMS dohlíží na tok 
materiálu v Learu
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kvality a plánování výroby
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jan.vapenik@aimtecglobal.com | +420 724 912 223

„Chcete také úspěsně využívat
 Aimtec Sappy? Kontaktujte nás.“ 

Jan Vápeník
Business Development Manager SAP
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Učili jsme se 
za pochodu, slušnost 
a dobré vztahy ale pro 
nás byly vždy prioritou
Rozhovor s Jaroslavem Follprechtem

Aimtec slaví 25 let od svého založení. Proto jsme neodolali 
a zeptali se jednoho ze zakladatelů, Jaroslava Follprechta, 
na to, co se změnilo, jaké události firmu nejvíce formovaly, 
ale i na to, jak těžké pro něho bylo a je skloubit pracovní 
a osobní život.

Řekni mi, čím je pro tebe Aimtec uni-
kátní. Změnilo se ti nějak jeho vnímání 
v průběhu doby?

To se pro mě nemění. Stále to je úcta 
k základním hodnotám, jako je respekt 
mezi kolegy, zkrátka vytvoření příjem-
ného a slušného prostředí. To může být 
v dnešní době docela nenormální, ale 
myslím, že v Aimtecu se nám to daří. 

Co je pro Aimtec dalším plánovaným 
milníkem jeho vývoje?

Pracujeme na velkém množství změn, 
které ale vnímám spíš jako přirozený 
rozvoj a reakci na trendy v oboru, tech-
nologický rozvoj a situaci na trhu. Mezi 
ně patří například téma cloudu. Sklo-
ňuje se ve všech divizích. Přechod se týká 
každé fáze dodávky – od obchodní přes 
realizační až po podporu zákaznického 

systému – a znamená skutečnou změnu 
v myšlení lidí. Připravujeme také interní 
podpůrné systémy, abychom je mohli 
prostřednictvím cloudových řešení zpří-
stupnit zákazníkům a kvalitu dodávky 
posunout na vyšší úroveň.

Než jste s Romanem Žákem Aimtec za-
ložili, odcházeli jste z velké firmy, kde 
vám vadila její zkostnatělost. Dnes má 
Aimtec 200 lidí a globální působnost… 

Museli jste v tomto ohledu někdy dělat 
kompromisy?

Tehdy jsme pracovali pro evropskou 
firmu, která měla asi 300 lidí a byla od-
koupena nadnárodní společností s více 
než 70 tisíci zaměstnanci po celém světě. 
Je logické, že pro takový kolos je přiro-
zená určitá „neflexibilita“ v rozhodování 
a odosobnění v mezilidských vztazích. 
Nemožnost poskytnout zákazníkům 

poptávaná řešení, která by jim přinesla 
skutečnou přidanou hodnotu, a nemož-
nost plně využít lidský potenciál byly 
jedny z hlavních důvodů, proč jsme zvo-
lili vlastní cestu.

Ke zkostnatělosti pro mnoho lidí patří 
řád a pravidla, těm se ale nevyhneme 
i vzhledem k oblasti našeho působení. 
V profesionálním světě automotive doda-
vatelů, kde platí jasné a pevné normy, by 

žádná punková firma neobstála. V Aim-
tecu je pro nás důležitý inovativní duch 
a dostatečný prostor, jak se přizpůsobit 
trhu a tomu, co potřebuje, ruku v ruce 
se snahou o to, zachovat si lidskou tvář, 
umožnit zaměstnancům se plně realizo-
vat a pečovat o dobré vztahy mezi lidmi.

Co bys označil jako milníky, kdy se 
Aimtec nejvíce posunul nebo naučil 
něco, co mu v budoucnu pomohlo?

První milník na nás čekal hned při 
vzniku firmy. Neuvědomili jsme si, že pů-
vodních sedm zakladatelů Aimtecu spo-
juje dvě firemní kultury. My s Romanem 
jsme do toho šli s cílem založit výběro-
vou firmu, orientovanou na to, přinést 
zákazníkům to nejkvalitnější ze světa in-
formatiky. Odmítali jsme úplatky a pro-
spěchářství. Narazili jsme ale na dalšího 
z majitelů, jehož pohled se lišil a který 
přicházel s projekty nevyhovujícími 
našemu standardu. Tehdy jsme si řekli, 
že to nemáme zapotřebí a nechceme se 
hned na začátku zprotivit našim hodno-
tám. Rozhodli jsme se proto s některými 
kolegy se rozloučit a dál tvořit firmu 
podle svých představ.

Další milník přišel v roce 2000 s takzva-
ným „milénium problémem“. Týkal se 
toho, že u počítačů, kde byl tehdy rok 
identifikován pouze posledními dvěma 
číslicemi, se najednou objevily po čísle 
99 dvě nuly, to znamená, že se záznam 
s nimi zařadil na začátek letopočtu. Ni-
kdo netušil, co se stane, jestli letadla 
spadnou, auta přestanou jezdit… Očeká-
vali jsme, že nám tato situace v IT oboru 
přinese spoustu nových příležitostí, ale 
všichni se zalekli a rozvojový byznys se 
prakticky zastavil. Firma stála před ko-
lapsem. Tehdy jsme byli čtyři majitelé, 
druzí dva navrhovali skončit. Nám s Ro-
manem to ale přišlo líto a rozhodli jsme 
se, že uděláme vše, abychom přežili. Vy-
platilo se to, složitou situaci jsme ustáli. 

S krizí v automobilovém průmyslu v roce 
2009 jsme se posunuli ještě dál. Došlo 
nám, že musíme firmu transformovat 
tak, abychom se „zabezpečili“ a více se 
dívali do budoucna, plánovali a zaměřili 
se na zisk. Jako zdravá firma.

A
im

te
c
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Jak se měnilo interní fungování firmy? 
Právě s formováním strategie se určitě 
pojí mnoho rozhodnutí, která ovlivnila 
i zákazníky.

Určitě. Patří sem například změna na-
šeho obchodního procesu a přechod od 
zaměření na samostatné firmy k zamě-
ření na korporace a firemní uskupení. Cí-
lem tohoto typu firem, obzvláště ve světě 
automobilových dodavatelů, je standar-
dizace procesů napříč celou společností. 
Toho jsme využili a doladili jsme způsoby 
dodávky, abychom mohli po realizaci 
úspěšného pilotního projektu standardy 
„rolovat“ z centrály na jednotlivé pobočky 
při zachování flexibility jejich procesů 
s přidanou hodnotou. Znamenalo to ale 
zásadní změnu fungování Aimtecu od 
marketingu přes obchodní oddělení až po 
dodávku a podporu našich klientů.

Zařadil bys mezi události, které Aimtec 
ovlivnily, také pandemii koronaviru?

Ano, v dobrém i zlém. Vzhledem k tomu, že 
Aimtec je od počátku budován s cílem ma-
ximálního využití moderních technologií 
jako „paperless company“, s možností pro 
zaměstnance pracovat odkudkoliv, byli 
jsme naštěstí na přechod na práci z do-
mova připraveni. Určitou část projektů 
jsme byli schopni dodávat vzdáleně už 
před koronavirem. Pandemie však způ-
sobila to, že teď už dokážeme dodávat pro-
jekty bez fyzické přítomnosti úplně, jako 
tomu bylo při nedávné dodávce do jižní 
Afriky. Posun, který pandemie odstarto-
vala, vidím v tom, že pro celý svět začal 
být online přístup normální. Nedovedu si 
představit, že bychom si před dvěma roky 
domluvili online schůzku třeba s ředite-
lem závodu v Německu. Naopak dnes je 
to běžné. Negativně Aimtec samozřejmě 
poznamenalo to, že jsme se nemohli se-
tkávat mezi sebou, což pro nás bylo vždy 
zásadní. Distančně je těžké, až nemožné 
zacvičovat mladé kolegy. Klesá efektivita 
dodávek. Mizí kolektivní kreativita.

S ohledem na všechno zmíněné – co bys 
poradil nastupující generaci podnika-
telů, kteří přemýšlejí o tom, že by chtěli 
založit vlastní firmu?

Je důležité si říct, jakou firmu vlastně 
chtějí založit. Za našich dob jsme se učili 

za pochodu, na řešení problémů pro nás 
nikdo neměl žádný návod. Firmu jsme 
formovali podle toho, jak jsme tehdy 
vnímali svět. Že by měla stát na hodno-
tách a na dlouhodobé práci. Je pravda, že 
nás tehdy nenapadlo, že jednou budeme 
slavit 25 let od vzniku Aimtecu. Dnes ale 
vidím, že firmy často vznikají proto, aby 
byly úspěšně vyexitovány. To pak platí 
úplně jiná pravidla. V každém případě je 
třeba vytrvat, nebát se riskovat.

A poslední, trochu „soft“ otázka. Jak 
se ti po těch 25 let dařilo skloubit práci 
a soukromý život?

Já i Roman jsme až trochu úchylně orien-
tovaní na organizovanost osobního ži-
vota. Náš přístup je možné shrnout do 
několika jednoduchých pravidel. Sepsat 
si všechno, co je v životě důležité v pro-
fesní i osobní rovině, a následně mezi to 
rovnoměrně dělit čas i přízeň. Ano, občas 
se to může zdát nepříjemné a je třeba se 
k tomu někdy i nutit. Musíme ale myslet 
na to, že když jedna věc vypadne, potře-
bujeme se umět opřít o ty ostatní. Proto je 
třeba věnovat čas všemu. Dá se to naučit.

Tereza Drahoňovská

Jaroslav Follprecht
CEO, Aimtec 

je výkonným ředitelem a místopřed-
sedou představenstva společnosti 
Aimtec, kterou v roce 1996 spoluza-
kládal s Romanem Žákem. Dnes oba 
vedou firmu s globálním působením, 
která má kolem 200 zaměstnanců 
a obrat přes 350 milionů korun. 

Absolvoval Západočeskou univer-
zitu v Plzni, obor elektronické po-
čítače a systémy řízení. Ve volném 
čase si rád vyrazí na snowboard nebo 
na koloběžku.
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Od papíru 
k automatickému 
sběru dat

O společnosti NOVASPORT

Firma NOVASPORT byla založena ma-
teřskou společností LEKI v roce 1992. 
S rychlým růstem firmy přišlo v roce 
1999 rozhodnutí vybudovat nové pro-
story v Tachově a navýšit tak výrobní 
kapacity i počet zaměstnanců. 

Kolekce lyžařských, turistických a vy-
cházkových holí pro zimní i letní se-
zónu, v rozličném technickém a de-
signovém provedení, se rozrostla na 
téměř 400 modelů. Brzy k nim přibylo 
i další sportovní vybavení jako ruka-
vice. Skupina LEKI vyváží produkty do 
celého světa.

S ohledem na každoroční růst se firma 
NOVASPORT zaměřila na zvýšení pro-

Komplexní MOM řešení pro logistiku 
a výrobu výrazně zvýšilo efektivitu 
závodu a přineslo automatický sběr 
dat i plánování výroby

D
ig

it
al
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Cíle projektu

Viditelnost stavu jednotlivých zakázek 
a rychlé plánování zdrojů, to vše po-
staveno na datech přímo z výroby – to 
byly primární cíle projektu. V cestě ale 
stálo několik překážek. Veškerá reali-
zace zakázek fungovala na základě pa-
pírového plánování, sběr dat probíhal 
nekoordinovaně a kmenová data byla 
nepoužitelná. Výrobu zpomalovaly také 
nejednotné procesy. Bylo třeba kme-
nová data vyčistit, zavést komplexnější 
monitoring a ve stejném čase také začít 
plánovat podle nově nastavených pra-
videl. V závodu NOVASPORT se proto 
rozběhly dva projekty současně – jeden 
s cílem poskytnout maximum informací 
o stavu výroby, druhý měl nastavit plá-
nování závodu.

Aimtec řešení: DCIxMES 
a Asprova

Aimtec nasadil specifická řešení pro di-
gitální obraz stavu výroby a pro následné 
pokročilé plánování, které je integrováno 
se stávajícím ERP systémem společnosti 
NOVASPORT, a také sběr správných dat. 
Nebylo proto nutné ERP systém měnit.

Vznikla jednotná datová základna pro 
celý závod z manuálních a automatic-
kých pracovišť, od lidí i strojů. Na ní 
je postaveno plánování objednávek 
včetně garance jejich úspěšné a včasné 
realizace. Plynule se tak lze posouvat 
mezi výrobou, logistikou a kvalitou bez 
nutnosti kontroly člověkem, což je jed-
ním ze specifik MOM projektů, jakým 
byl i tento.

9

duktivity a efektivity výroby a kapacity 
výrobních zdrojů cestou prohloubení 
digitalizace procesů. 

Nový způsob práce si vyžádal novou tech-
nologii pro přesné a rychlé plánování na 
základě relevantních dat. Nástroje pro 
digitalizaci a optimalizaci procesů zajis-
tila firma Aimtec s komplexním řešením 
typu MOM (Manufacturing Operations 
Management), které maže hranice mezi 
logistikou a výrobou. 

Projekt zahrnoval zavedení online sběru 
dat z výroby a skladů v reálném čase, 
nový systém plánování a transparentní 
správu zakázek. 

Na naše data se nyní lze zcela spoleh-
nout. Díky nim víme, že je materiál do-
stupný, a již nedochází k přerušení vý-
roby. Dokážeme tak zajistit, aby linka 
finální montáže běžela kontinuálně 
bez jakýchkoliv prostojů, což dříve ne-
bylo často možné.

Díky novému způsobu fungování jsme 
získali možnost predikovat na dobu 
až jednoho roku, simulovat různé 
scénáře a identifikovat úzká místa ve 
výrobě. Přestože čistění dat pro nás 
znamenalo velkou časovou investici, 
rozhodně se vyplatila. Zkrátila se doba 
inventury a naše plány nyní prakticky 
vždy splníme.

Robert Reiss 
jednatel společnosti NOVASPORT

Nové technologie

Dotykové terminály a televize na úrovni 
jednotlivých pracovišť: 

> zobrazení stavu zakázek 
na pracovištích,

> ulehčení monitoringu řídícímu 
pracovníkovi výroby díky 
přehlednému souhrnu na jednom 
místě.

Úspora času plánovačů díky návrhu 
výrobního plánu:

> absence zjišťování stavu a návrhu 
plánu,

> řešení konfliktů plánovačem 
bez nutnosti zabývat se jinými 
komplikacemi.

Stupeň digitalizace

Velkým krokem bylo zajištění automa-
tického sběru dat a rychlého plánování 
díky nadstavbovému řešení dodanému 
Aimtecem. Zcela odpadlo manuální za-
znamenávání stavu výroby, což umož-
nilo kompletní přesun od papíru a tužky 
k digitalizovanému přehledu o stavu 
zakázek v reálném čase, ať už jde o vi-

Před implementací

> Výroba a montáž 1,2 milionu 
hůlek ročně.

> Desetistupňová výroba.

> Výrobní procesy v jedenácti 
odděleních na ploše téměř 
12 000 m².

> Předávání know-how osobně 
bez jednotných postupů.

> Řízená vícestupňová výroba 
s velkým počtem závislých 
procesů.
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Po implementaci

> Zásobování výroby na základě 
reálné potřeby s automaticky 
vydávanými požadavky.

> Komplexní řešení pro 
plánování a sběr dat 
integrované do stávajícího 
ERP systému.

> Úspora času plánovačů 
rychlým a přehledným 
plánováním zakázek.

> Zkrácená doba inventury 
a kontinuální chod finální 
montážní linky bez přerušení.

zualizaci stavu dílny, plnění plánu či 
chod strojů. Díky komplexnímu MOM 
přístupu se logistika, výroba a kontrola 
kvality propojily do jednoho řízeného 
procesu, data se však i nadále ukládají do 
příslušných databází, které fungují oddě-
leně, nebo jako celek.

Další nadstavbová řešení 
implementovaná v závodu:

> Doplnění řešení s cílem pokrytí všech 
oblastí výroby a logistiky.

> Systém pro řízení logistických 
procesů DCIx WMS.

> Portál pro správu a komunikaci 
dodavatelů.

> Systém řízení kvality v celém 
výrobním procesu od příjmu po 
expedici.
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Hlavní benefity

> Nárůst celkové kapacity 
výroby o 20 %. 

> Výrazné zkrácení doby 
inventury o více než 4 dny 
díky vyšší kvalitě dat.

> Vizualizovaný přehled 
o jednotlivých zakázkách. 

> Kontrola kvality 
integrovaná do celého 
výrobního procesu od 
příjmu přes výrobu po 
expedici.
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Automotive by si 
měl vzít ponaučení 
z e-commerce 
ve využívání dat 
a v digitalizaci
Rozhovor s Ivanem Marincem

Pokud chce člověk uspět, měl by se učit od těch 
nejlepších. Proto jsme pozvali k rozhovoru Ivana 
Marince, který má bohaté zkušenosti z výroby 
a řízení logistiky v automobilovém průmyslu. 
Za více než dvacet let získal v této oblasti jedinečný 
přehled, a má tak co říct k současné turbulentní 
situaci i k trendu digitalizace v automobilové výrobě. 
Požádali jsme ho o tipy a zkušenosti, na kterých 
založil vlastní společnost. 

aimtecglobal.com/aimagazine

Objevte svět digitalizace
výroby a logistiky.

Trendy, rozhovory, případové
studie, nejnovější technologie.
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Jaké jsou vaše tajné tipy ohledně pro-
vozního managementu ve výrobním 
závodě? Myslíte si, že existují nějaké 
„obvyklé chyby“? 

Společnosti často investují obrovské 
částky do nových vyspělých zařízení 
a technologických vylepšení, a přitom 
si nedovedou poradit s tím, že všechny 
úrovně managementu ve výrobních zá-
vodech potřebují pro správné rozhodo-
vání spolehlivá, pravdivá a kompletní 
data. Jak efektivně řídit výrobu, když 
jsou data chybná, nebo dokonce chybějí? 
To nelze. Vnímám to tak, že management 
tuto oblast poněkud podceňuje – myslím 
tím nutnost shromažďovat kompletní 
data a zajistit jejich celistvost.

Některé společnosti se hlásí k digita-
lizaci a Průmyslu 4.0, vytyčí si pro tyto 
oblasti strategie a cíle, ale popravdě 
mnohdy nedokážou využívat ani ty nej-
základnější funkce SAP. Proč? Protože 
uživatelé nedůvěřují datům. A proč jim 
nevěří? Protože jejich data jsou opravdu 
chybná. Řekněme si otevřeně – kolik 
z vás dostává přehledy plnění KPI stále 
ještě v Excelu?

Podle mého názoru z toho existuje 
pouze jediná cesta ven: rozběhnout – 
nebo pokud už existuje, pak podpořit 
– tým, který má na starosti údržbu dat 
systému SAP/MES s cílem zlepšovat je-
jich správnost a integritu. Existuje na to 
opravdu dobrý nástroj nazvaný DEEP. 

Shromažďuje všechna základní data 
ze systému SAP, vytváří datové bloky 
a označuje chybějící nebo nesprávná 
data. Skvělý nástroj!

A moje druhé doporučení manažerům: 
Nedovolte, aby se vám na stůl dostávaly 
výkazy v Excelu. Jednoduše je zakažte 
a vyžadujte výkazy KPI výhradně z ERP 
nebo MES. Pak nejlépe poznáte, jak na 
tom vaše společnost s digitalizací do-
opravdy je. 

Kde vidíte největší výzvy nebo naopak 
největší příležitosti v současné logis-
tice automobilového průmyslu?

V posledním desetiletí došlo obecně 
k neuvěřitelnému pokroku, a to všude. 
Automatizace, digitalizace, robotizace 
a IoT zkrátka všechno změnily a otevřely 
nové perspektivy. Firmy, které zůstanou 
analogové, nepřežijí. 

Trend budoucnosti je zřejmý: všechny 
společnosti budou muset přehodnotit 
způsob, jakým řídí nepřímé procesy – 
mám na mysli dodavatelský řetězec, 
interní logistiku, nákup, zásobování 
a další. Budou muset automatizovat 
a digitalizovat.

Uvedu příklad: pro přepravní štítky exis-
tuje standard VDA/GTL. Těmito štítky se 
běžně označují palety a lze je použít i pro 
systém WMS v interní logistice firem. 
Mnoho společností ale na příjmu nebo 
při vstupní kontrole stále ještě ozna-
čuje každou paletu vlastním interním 
štítkem. Proč to dělají? Je to nákladný 
postup a snadno při něm dojde k chybě v 
důsledku nesprávného označení. 

Anebo si vezměme proces objednávání 
nákladní dopravy nebo výběr přepravce. 
Při něm by měli na e-maily nebo telefo-
náty všichni zapomenout. Ať je ten pro-
ces digitální a stoprocentně kompati-
bilní! Je to docela jednoduché a zaručeně 
to ušetří polovinu administrativní práce. 

Zvyšování mezd je nezastavitelné, takže 
společnosti musejí přizpůsobit své pro-
cesy novým trendům – aby byly jedno-
dušší, rychlejší a chytřejší.

Příležitosti k dalšímu zlepšování je 
vždy dobré vymezit pozitivně, ale po-
kud to obrátíme – s jakými problémy 
se v současnosti potýkáme? A mají ře-
šení?

Největší výzvou jsou aktuálně narušené 
dodavatelské řetězce. V dnešní době 
je nejobtížnější překážkou nedostatek 
elektronických součástek. Kvůli němu 
se výroba v automobilkách každou chvíli 
zastavuje a vedle výrobních hal jsou za-
parkované až desítky tisíc nedokonče-
ných automobilů. 

Zároveň v posledních měsících prudce 
vzrostly náklady na námořní a leteckou 
dopravu, například náklady na FCL (Full 
Container Load) jsou nyní čtyřikrát vyšší, 
a výrazně se prodloužily dodací lhůty ně-
kterých komodit. Jelikož omezení budou 
trvat ještě řadu měsíců, je na čase dostat 
dodávku dílů pod kontrolu zavedením 
systému monitorování zásilek v reálném 
čase. Nemůžete „jet naslepo“ – potřebu-
jete mít kontrolu dodávky. Pro dodávky 
ze zámoří se to nyní stává nutností. 

S jakými problémy se vaši zákazníci po-
týkají nejčastěji? 

Výrazně poklesl počet nových modelů 
aut uváděných na trh. Jednak kvůli le-
gislativním tlakům na zásadní snížení 
emisí CO2, jednak kvůli tomu, že nepa-
nuje úplně jasná stoprocentní shoda 
v tom, že budoucností Evropy jsou pouze 
elektromobily. Životnost modelových 
řad se prodlužuje a uvádění nových mo-
delů se odkládá. Tato nejistota kompli-
kuje plánování zdrojů v projektovém 
řízení mnoha Tier 1 a Tier 2 dodavatelů.

Jako řešení našim zákazníkům navrhu-
jeme svěřit úplnou nebo částečnou pří-
pravu projektu odborné firmě s kvalifiko-
vanými experty. 

Dalším aspektem, který nabývá na dů-
ležitosti, je rostoucí komplexita. Naši 
zákazníci musejí oproti minulosti spra-
vovat a plánovat mnohem více položek, 
produktů a technologií. To je dáno tím, 
že OEM zvyšují počty různých modelů ve 
svém portfoliu, ale průměrný počet vyro-
bených jednotek se snižuje. Uvedu pří-
klad: model ŠKODA OCTAVIA se původně 

vyráběl pouze na montážní lince v Mladé 
Boleslavi v počtu 1 200 automobilů 
denně. Na této montážní lince se nyní 
vyrábí také model Enyaq; to znamená, že 
linka denně produkuje pouze 800 vozů 
Octavia a k tomu 400 vozů Enyaq. Pro 
Tier 1 dodavatele to znamená větší míru 
komplexity. A větší komplexita znamená, 
že s tužkou a papírem už to nezvládnete. 
Proto musíte digitalizovat, abyste si udr-
želi efektivitu a konkurenceschopnost. 

Pravděpodobně se shodneme, že člo-
věk se nejvíce poučí ze svých vlastních 
chyb. Došel jste v této oblasti k tako-
vému ponaučení? Máte nějakou zku-
šenost, která vedla k „okamžiku pro-
zření“?

Vždy jsem považoval dodavatelský ře-
tězec a logistiku v automobilovém prů-
myslu za nejvyšší standard a vzor pro 
ostatní odvětví průmyslu a služeb. Ni-
kdy neutuchající snaha o zajištění do-
statečně robustních procesů, extrémně 
zkrácené dodací lhůty a synchronizace 
procesů – to stále zůstává na vynika-
jící úrovni. Právě teď mě však fascinuje 
sektor logistiky v e-commerce. V minu-
lých letech bylo dosaženo obrovského 
pokroku v digitalizaci procesů, automa-
tizaci skladových procesů a plánování 
a monitorování dopravy. Myslím, že na 
nás všechny dělá velký dojem, jak např. 
Alza.cz provádí svůj byznys nebo jak 
rychle umí Rohlik.cz dodat potraviny 
do našich domovů. E-commerce nám 
ukazuje, že vždy existuje prostor pro 
další vylepšování procesů. Klobouk dolů. 
Pojďme si – a teď se obracím k nám, fana-
tikům automobilového průmyslu – osvo-
jit způsob uvažování, jaký vidíme v sek-
toru e-commerce. Alespoň v něčem. 

Tereza Drahoňovská

Odborník na oblast logistiky a vý-
roby v automobilovém průmyslu 
s více než dvacetiletou praxí v oboru. 
Jeho specializací jsou data a jejich 
přesnost, ale také práce se systémy 
SAP, MES, Asprova a mnoha dalšími. 
Profesní dráhu zahájil ve společnosti 
ŠKODA AUTO v oddělení předsériové 
logistiky, poté pokračoval ve firmě 
Saint-Gobain jako manažer logistiky. 
Ve společnosti Magna působil jako 
ředitel logistiky, později výrobní ředi-
tel a generální ředitel závodu. Po od-
chodu z KOSTAL Group, kde pracoval 
na pozici provozně-technického ředi-
tele, založil vlastní společnost posky-
tující interim management a projek-
tové řízení a poradenství zaměřené na 
dodavatelský řetězec, logistiku a vý-
robní procesy. 

aimpartners.cz

Ivan Marinec
Managing Partner, AIM PARTNERS

Ivan Marinec bude jedním z řečníků na konferenci 
Trends in Automotive Logistics 2021, která se bude konat 
21. září 2021 v Plzni.

Získejte další tipy, jak na data a digitalizaci. 
Zarezervujte si své místo již dnes!

talconference.com
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TAL 2021: 
Inovace 
v logistice
Společnost idealworks 
vychází z přístupu 
„Digital First“

Společnost idealworks, dceřiná firma skupiny BMW, 
vznikla v listopadu loňského roku odštěpením 
z mateřského koncernu, který je jejím stoprocentním 
vlastníkem. V tomto kroku bylo jasné sdělení. Mnichovský 
startup, který spolupracuje s tak významnými hráči 
jako NVIDIA Corporation, ADLINK Technology a SICK, 
přetváří autonomní logistiku a mění způsob fungování 
inteligentních robotů. S Michaelem Schneiderem, 
CEO společnosti idealworks, jsme mluvili o prvním 
roce fungování firmy, o jejích plánech na příští rok 
a o příspěvku, se kterým přijede na konferenci TAL 2021 
(Trends in Automotive Logistics). 

Michaeli, proč idealworks nesmí 
uniknout naší pozornosti?

V idealworks přetváříme logistiku ve 
prospěch našich zákazníků. Nejsme 
jen další nový startup. Naše odborné 
znalosti přesahují mnohem dál. Vznikli 
jsme jako spin-off divize logistických 
inovací BMW Group založená v roce 
2015 a klademe si za cíl nabízet řešení 
problémů, s nimiž se obor logistiky 
potýká. Naše řešení se osvědčují ve vy-
soce komplexních prostředích. Vývoj 
v idealworks probíhá interně s využi-
tím vlastních zdrojů firmy. Díky tomu 
můžeme nabídnout pestrou paletu ře-
šení, která vycházejí ze skutečných po-
třeb zákazníka a jsou plně integrovaná. 
Příkladem jsou náš inteligentní a ko-
laborativní autonomní mobilní robot 
iw.hub, unikátní kompaktní řídicí jed-
notka iw.brain a cloudový software pro 
správu vozového parku AnyFleet, kom-
patibilní s VDA 5050. Tyto produkty pa-
tří mezi největší inovace nabízené na 
trhu a připravené pro budoucnost.

Společnost idealworks existuje ne-
celý rok. Jak je na tom teď, kdy se blíží 
první výročí jejího založení?

Z dodavatele vnitropodnikových ře-
šení se stala samostatná společnost. 
V rámci této proměny jsme dokázali 
využít naše odborné znalosti a stali 
jsme se všestranným poskytovatelem 
inovativních logistických řešení pro 
hardware, software a služby i mimo au-
tomobilový průmysl. Prozatím se zamě-
řujeme na společnosti ve všech průmy-
slových odvětvích v Evropské unii a ve 
Velké Británii, než se příští rok vydáme 
na další zahraniční trhy v zámoří. 

Říká se, že první rok podnikání je nej-
těžší. Odnesli jste si z něj nějaká pona-
učení?

Řekněme to tak, že první rok života 
firmy byl dost náročný kvůli všeobecně 
známým vnějším okolnostem, které 
stále ještě mají a dlouhodobě budou 
mít dopad na celkovou náladu v byz-
nysu. Přesto jsme dokázali nejen zvlád-
nout zásadní období prvních měsíců, 
ale také úspěšně realizovat pilotní pro-
jekty u významných zákazníků a pro-

dávat své produkty mnoha různými 
digitálními cestami. Celková situace 
nám poskytla čas potřebný k nastavení 
procesů pro vstup do další fáze inovací, 
v níž jsme dali prostor otevřené, fle-
xibilní komunikaci a firemní kultuře 
a také agilnímu vývoji hned od počátku 
projektu. A nejdůležitější ponaučení? 
Organizace mají svou hierarchii, ná-
pady ne.

Jaké máte plány na příští měsíce 
a druhý rok života firmy? 

Usilovně pracujeme na zavedení pří-
stupu, jehož středobodem je sám zá-
kazník. Takový přístup nejlépe vyho-
vuje požadavkům našich klientů na 
inovativní, flexibilní a víceúčelová ře-
šení. Nejde jen o to, představit produkty 
a firmu novým potenciálním zákaz-
níkům z nejrůznějších průmyslových 
oborů; jde také o to, vymyslet opravdu 
neotřelé způsoby prezentace. V příš-
tích několika měsících budeme nabízet 
zájemcům ukázky v rámci akce iw.hub 
Demo Days, která nás přivede přímo 
na místo k potenciálnímu zákazníkovi. 
Vedle toho jsme se rozrostli na tým 
přibližně čtyřiceti zaměstnanců a pra-
covní kolektiv budeme dále rozšiřovat. 
Trh autonomních logistických sys-
témů má obrovský potenciál, jak v Ev-
ropě, tak i za jejími hranicemi. Z toho 
chceme dále těžit. A samozřejmě po 
této cestě chceme dojít daleko – v mezi-
národním měřítku. 

Renomovaný expert z oblasti auto-
mobilového průmyslu s rozsáhlými 
mezinárodními zkušenostmi přináší 
společnosti idealworks vynikající 
leadership na strategické i provozní 
úrovni. Během více než 17 let práce 
konzultanta a manažera v automo-
bilovém průmyslu ve společnostech 
Rolls-Royce Motor Cars a BMW Group 
se podílel na úspěšných projektech 
transformace podniků.

idealworks.com

Michael Schneider
CEO, idealworks 

Proslýchá se, že idealworks vystoupí 
na konferenci TAL 2021…

Je to tak. Přijede náš Digital Design Lead 
Dylan Sheppard a já. Naše prezentace 
bude o přístupu k vývoji AMR a o tom, 
jak využíváme technologie jako např. 
platformu NVIDIA Omniverse k mno-
hem rychlejší a snazší integraci našich 
produktů do ekosystémů nových zákaz-
níků. Od ostatních společností v této 
oblasti nás odlišuje digitální přístup. 
Nejsme jen hardwarová společnost, 
která dodává zákazníkům hotová řešení. 
Naším posláním jako poskytovatele lo-
gistických služeb je mít za tím vším mo-
dulární a výkonnou sadu technologií, 
která nám umožní přizpůsobovat náš 
software a zůstat flexibilní, abychom 
dokázali naplňovat nové potřeby zákaz-
níků. To je pro nás velké téma, které se 
do jednoho rozhovoru nevejde. Těšíme 
se na to, až ho v září na konferenci TAL 
představíme podrobně. 

Marie Nováková

Chcete se k nám připojit na konferenci Trends in Automotive 
Logistics a dozvědět se více o logistice budoucnosti?

Zaregistrujte se na stránkách
talconference.com
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Digitalizace 
a automatizace 
dodavatelského řetězce 
v Rausch & Pausch
Rozhovor s Janem Stočesem

Již více než 70 let je společnost RAPA známá jako 
specialista na technologii elektromagnetických ventilů. 
Nedávno oslavila 100 let své existence. Dnes se pod touto 
značkou vyrábějí hydraulické a pneumatické komponenty 
a systémová řešení pro automobilový průmysl a pro řadu 
zákazníků ve zdravotnictví a průmyslu. Firma má přibližně 
1 000 zaměstnanců a ve spolupráci s Aimtecem se 
zaměřila na řešení nedostatku know-how v oblasti integrací 
a na digitalizaci dodavatelského řetězce. O detailech 
řešení jsme se bavili s Janem Stočesem, ředitelem Cloud & 
Integration Solutions v Aimtecu.

E
D

I &
 B

2B

RAPA působí jako zcela ideální zákaz-
ník pro EDI řešení. S jakými problémy 
se společnost potýkala? 

Firma RAPA již využívala EDI řešení, 
pomocí kterého komunikovala se svými 
zákazníky a několika dodavateli. Dostala 
se ale do fáze, kdy nebyla schopna plně 
a včas vyřešit jejich požadavky. Interní IT 
zaměstnanci sice měli zkušenosti s EDI, 
bez klasického EDI specialisty ale chy-
bělo expertní know-how. V kombinaci 
s rostoucími požadavky tak IT většinou 
zbýval čas pouze na řešení primárních 

EDI problémů. Protože hrozil nárůst 
chybných ASN a s tím spojených zatíže-
nek, RAPA oslovil Aimtec – a tak jsme za-
čali pracovat na migraci do ClouEDI. 

Setkali jste se s něčím, co je pro tuto 
firmu specifické?

Společnost RAPA dodává především pro 
automobilový průmysl a kromě sídla 
v bavorském Selbu má také dceřiné spo-
lečnosti v Severní Americe a Číně. V auto-
mobilovém průmyslu je automatizovaný 
nákup zboží velmi komplexní a zároveň 

nesmírně důležitý pro zajištění hlad-
kého průběhu výroby. Proto je celý pro-
ces dodávek podporován systémem EDI 
(Electronic Data Interchange). Řešení za-
jišťující výměnu informací mezi zákaz-
níky a dodavateli je proto nezbytné. To 
platí zejména v souvislosti s tím, že spo-
lečnost RAPA musí být schopna bezpro-
blémové výměny strukturovaných dat se 
zákazníky v rámci časově kritických vý-
robních metod, jako je Just in Time nebo 
synchronní zásobování výroby.

EDI vyřešila aktuální problémy RAPA. 
Obstojí ale systém i v budoucnu? Na co 
všechno jste řešení připravovali?

V první fázi šlo primárně o to, vyřešit 
požadavky zákazníků. To znamenalo 
odesílat datově bezchybná ASN a snížit 
množství zatíženek. V druhé fázi přišla 
na řadu digitalizace a automatizace do-
davatelského řetězce. RAPA má desítky 
dodavatelů a díky jejich integraci probíhá 
výměna zpráv zcela automaticky, navíc 
za monitoringu a validace ze strany Aim-
tecu. Odpadá tak nutnost ručního objed-
návání nákupčím, generování PDF a ná-
sledné zasílání e-mailem, který nemusí 
vždy dorazit. Místo toho systém sám vy-
tvoří odvolávku a přeposílá ji dodavateli. 

Jan má dlouhodobé zkušenosti 
v oblasti automotive, EDI, logis-
tiky a řízení korporátních pro-
jektů. V Aimtecu stál u zrodu 
cloudových služeb a od roku 
2019 vede celou divizi Integrace, 
která se specializuje na dodávku 
služeb v oblasti EDI, B2B komu-
nikace a API implementací.

Jan Stočes
Cloud & Integration Solutions 
Director, Aimtec

V automotive jsou běžné zatíženky za 
nedoručené nebo chybné ASN zprávy 
nebo etikety. Cíl firem RAPA i Aimtec byl 
shodný – žádná zatíženka, která by mohla 
ohrozit rating našeho zákazníka. I přesto, 
že ERP systém nebyl na začátku migrace 
připraven na některé požadavky, zejména 
v oblasti specifických informací v EDI zprá-
vách vyžadovaných ze strany automobilek 
(vlastník obalu, DUNS čísla), řada imple-
mentací se podařila brzy, také díky dočas-
ným, ale spolehlivým workaroundům.

Klára Jechová, EDI Consultant

projektu RAPA, Aimtec

Na co jsi v rámci dodávky projektu nej-
více pyšný?

Na způsob spolupráce, který jsme si 
nastavili. Vedení RAPA má jasnou vizi 
a uvědomuje si, jak důležité je mít kva-
litní pracovníky a jak cenný je jejich čas. 
Proto je pro firmu výhodou, že jí Aimtec 
umožní naplno digitalizovat dodava-
telský řetězec a že bude připravena na 
nové projekty. 

Spolupráce se společností Aimtec byla 
vždy vysoce profesionální, spolehlivá 
a závazná. Aimtec díky svým zkuše-
nostem a kompetencím úspěšně do-
končil náš projekt migrace v termínu, 
kvalitě i rozpočtu – dosáhli jsme všech 
cílů projektu, které jsme si stanovili. 
Jsme rádi, že můžeme se společností 
Aimtec spolupracovat, již jsme zahájili 
další projekty rozšíření EDI.

Thomas Schott, 
viceprezident pro IT, RAPA

Tereza Drahoňovská
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Zapálený vůdce s vizí 
i osobní zodpovědnost 

Vůdčí osobností v automatizačních 
projektech často nemusí být ani majitel, 
ani CEO firmy. Místo nich do hry 
vstupuje ten, kdo zná detailně všechny 
procesy, má důvěru lidí a prostor pro 
vysvětlení a následnou realizaci své 
vize – manažer logistiky. Může se stát, 
že zmíněné pozice jeho roli částečně 
suplují, vždy jim ale bude něco chybět – 
většinou hlavně expertiza a čas.

RIZIKO: Co když zapáleného vůdce pro 
automatizační projekt nemáte?

Pokud chybí dlouhodobá vize ideálního 
stavu logistiky, projekt se často zasekne 
již v přípravné fázi a realizace se nikdy 
nedočká. Jestliže vedoucí projektu neví, 
co vlastně chce, nedokáže vytvořit ani 
požadavky pro nabídky dodavatelů. 
Kvůli zmatenému zadání nepomůže 
ani sebešikovnější dodavatel. Raďte se 
a vzdělávejte, skvělým pomocníkem jsou 
například referenční návštěvy závodů, 
kde už podobný systém funguje.

Silný interní tým, o který 
se lze opřít 

Opravdu je tým tak zásadní? Máte přece 
schopného manažera logistiky s jasnou 
vizí! Přestože má váš lídr představu, 
co, jak a proč, až se zkušeným týmem 
ji dokáže rozpracovat do funkčních 
kroků, které vyhovují jednotlivým rolím 
a funkcím logistiky. Často se stává, že se 
projekt odloží kvůli nejistotě v interním 
týmu. Důvěra je totiž zcela zásadní. 

RIZIKO: Co když silný interní tým 
nemáte?

Jedna vůdčí osobnost se postará 
o nastartování projektu, jednotlivci 
ale může brzy dojít dech. Může se 
zdát, že spolupráce s lidmi s různou 
specializací projekt zdrží, šanci na 
úspěch i udržitelnost řešení to ale 
radikálně zvyšuje! 

Automatizace logistických 
a výrobních procesů jede 
na plný plyn. Napomohl 
tomu neustálý tlak na 
efektivitu, ale i digitální 
transformace a posun 
k větší nezávislosti na 
lidském kapitálu. Jak využít 
potenciál automatizace 
logistiky a výroby na 
maximum a zajistit hladký 
průběh projektu? 

5 tipů pro úspěšný 
start automatizace
Nastartujte projekt 
automatizace 
vaší výroby a logistiky
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Zkušený technologický 
partner vysvětlí pro i proti

Během naší praxe jsme se nesetkali ani 
s jediným projektem, který by došel až 
k realizaci bez partnerů. Technologický 
partner totiž odvrátí nejednu katastrofu. 
Přináší zkušenosti z desítek až stovek 
projektů, vše vysvětlí na konkrétních 
příkladech a pokud věci nepůjdou 
podle plánu, doporučí, kudy se vydat. 
Technologický profík poukáže na 
mantinely, zachová vaše požadavky 
a vyloučí cokoliv, co by bylo příliš drahé 
nebo riskantní.

RIZIKO: Co když silného 
technologického partnera 
nenacházíte?

Každá změna nebo přesun k jinému 
poradci přináší utopené náklady, ale 
i přerod projektu. Proto se vyplatí 
do výběru investovat čas, hledat 
spolupracovníky, kterým budete věřit, 
a sdílet vizi zmíněnou výše. Ověřte 
si, že vám potenciální technický 
partner dovede vysvětlit své postoje 
a doporučení. A hlavně, že chce v první 
řadě přijít s řešením vašeho problému.

Podpora celé firmy vám 
umete cestu

Automatizační projekt se dotkne 
celé firmy. V přípravné fázi proto 
nezapomínejte zapojit klíčové uživatele 
– a to nejen z logistiky, ale i z IT, 
kvality, výroby a často i dílny. Pokud 
se vám podaří už v tomto bodě zahájit 
otevřenou diskusi o ideálním výsledku 
projektu pro všechny strany, máte napůl 
vyhráno. 

RIZIKO: Co když chcete držet pouze 
základní tým a další kolegy do něho 
nezahrnete?

Výsledek automatizačního projektu 
musí fungovat plošně. Pokud některou 
z oblastí opomenete, její fungování se 
může značně zkomplikovat a zhoršit. 
Navíc hrozí rezistence vůči novému 
řešení, která může způsobit, že se 
řešení jednoduše nikdy nezačne 
používat. Dodáte totiž něco, co vaši 
zaměstnanci nechtějí.

Flexibilní systémový 
integrátor vám umožní růst

Systémový integrátor zajistí i řešení 
nestandardních stavů, zná scénáře, 
které vás mohou potkat, a zajistí, že se 
skutečně přibližujete k vytyčenému 
cíli. Ptejte se po důkazech a hledejte 
partnera, ne pouhého dodavatele. 
Kvalitní systémový integrátor počítá 
s tím, že se zadání i podmínky v průběhu 
projektu mění, že za pár let budete 
chtít zapojit novou technologii. To je 
totiž běžnou součástí automatizačních 
projektů!

RIZIKO: Co když zvolíte nevhodného 
systémového integrátora?

Projekt rozjedete i s méně zkušeným 
systémovým integrátorem. Záhy se ale 
mohou začít objevovat problémy. Ať 
už jde o omezení výsledného řešení, 
chybějící návaznosti nebo nemožnost 
posunout se dál, inovovat. Jakmile 
na podobné komplikace narazíte, 
může být pozdě. Výměna řešení nebo 
integrátora je velmi drahá, proces 
stavby systému navíc vaše firma právě 
absolvovala. Systémový integrátor 
bude vaším partnerem minimálně na 
deset let. Řešení musí být nadřazené 
technologii. I proto je dlouhodobá vize 
naprosto klíčová.

Tereza Drahoňovská
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Komplexní řešení včetně 
částečné automatizace 
s návratností 29 měsíců

O HELLA GROUP a Hella 
Innenleuchten–Systeme 
Bratislava

HELLA je globální rodinná společnost 
kotovaná na burze cenných papírů, která 
zaměstnává zhruba 36 tisíc zaměstnanců 
přibližně v 35 zemích světa. Skupina vy-
víjí a vyrábí osvětlovací a elektronické 
komponenty a systémy, jako technolo-
gický lídr je již více než sto let důležitým 
partnerem automobilového průmyslu 
na trhu s autopříslušenstvím. S téměř 
8 tisíci zaměstnanci pracujícími ve vý-
zkumu a vývoji je HELLA jedním z nejdů-
ležitějších inovačních motorů trhu. 

S rozvojem Skupiny stála slovenská 
pobočka společnosti před problémem, 
kterému čelí velké procento našich zá-
kazníků, a to před nutností výrazné op-
timalizace skladu a jeho kapacity bez 
přerušení běžného provozu. Realizují 

se tady totiž JIT/JIS projekty pro sedm 
modelů automobilů. Mezi zvažovanými 
řešeními byly jak ASRS (Automated Sto-
rage and Retrieval System) řešení, tedy 
plně automatizovaný sklad, tak prodlou-
žení regálů a jednoduché zúžení uliček 
s výměnou čelních vozíků. Nakonec ale 
vyhrála zcela jiná varianta – částečně au-
tomatizovaný sklad. 

Kapacita skladu 
vzrostla téměř 
o polovinu

Před implementací

> Konvenční paletové regály 
a vysokozdvižné vozíky

> Bez existence předávacích/
výdejových míst

> Pět uliček šířky 3,6 m
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Cíle projektu

Požadavky na efektivnější fungování 
skladu a zvýšení jeho kapacity zasaho-
valy do několika oblastí. Kromě snahy 
zavést prvky automatizace se HELLA 
také snažila opustit externí skladování 
dílů a navýšit kapacitu interního skla-
dování o 45 %, to vše bez nutnosti rozši-
řovat prostory. Dalšími cíli bylo zvýšení 
bezpečnosti práce a komfortu pro za-
městnance skladu a snížení chybovosti. 
Implementace musela probíhat za pro-
vozu 24/7, nebylo možné přerušit výrobu. 
To vše podléhalo podmínce, aby byl celý 
systém integrován do IT infrastruktury 
s interface na ERP systém.

Po implementaci

> Dvě uličky široké 1,45 m 
s double deep storage

> Předávací pozice zapracované 
v regálu

> Vychystávací místa na 
14 elektrických dopravnících

> Dva semi-auto VNA vozíky

> Zkrácení trasy pro line feeding

Vzhledem ke složitosti celého projektu 
jsme si uvědomovali důležitost řídicího 
systému, který je jakýmsi mozkem toho 
všeho. Během projektu jsme tedy mu-
seli sladit fyzickou výstavbu s komplexní 
analýzou procesů a návrhem programu 
DCIxWMS tak, aby vyhovoval stávajícím 
principům a zároveň je v nejvyšší možné 
míře zefektivnil. To vše proběhlo na vysoce 
profesionální úrovni za účasti všech zain-
teresovaných stran, které svým know-how 
přispěly k perfektnímu finálnímu řešení.

Ivana Klubalová 
Managing Director, 4LOG.IK

Toho času

Head of Logistics

Aimtec řešení: DCIxWMS

Namísto řešení pro každou danou oblast 
umožnil Aimtec komplexní transformaci 
logiky skladu se zachováním existujících 
principů. O řízení technologií i fronty 
práce lidské obsluhy se stará řídicí sys-
tém DCIxWMS zajišťující plánování a ří-
zení všech intralogistických procesů. 
Řídí čtrnáct výdejových míst na doprav-
nících, dva poloautomatické VNA vozíky, 
vláčkaře a uskladnění v double-deep pa-
letových a kusových pozicích.

Nové technologie

Integrované řízení skladu od zasklad-
nění došlého materiálu přes dopravníky 
až po vláčkaře:

> úkoly pro jednotlivé pracovníky 
navazují, systém určuje správné 
výdejové místo i způsob a pořadí 
zaplnění.

Monitoring prázdných dopravníků, 
automatické vyvezení zboží do prostoru 
a zpět:

> vláčkař předem ví, kam přesně 
má přijet, které zboží na paletě 
naskenovat a v jakém množství.

Double-deep skladovací pozice:

> lze skladovat dvě palety za sebou, 
a výrazně tak zvýšit kapacitu 
skladu.

Stupeň automatizace

Přestože byl plně automatizovaný sklad 
jednou z variant, o kterých závod HELLA 
v Bratislavě uvažoval, nakonec zvítězil 
vzhledem k charakteru provozu koncept 
částečné automatizace. Pro závod bylo 
totiž nezbytné umožnit zaměstnancům 
přístup do skladu, aby mohli v případě 
potřeby zajistit náhradní procesy v ma-
nuálním krizovém režimu.

Výhody částečně automatizovaného 
skladu

> Stupeň automatizace je přizpůsoben 
na míru zákazníkovi, potenciál 
rozšíření lze využít až do plně 
automatizovaného skladu, tedy ASMR 
systému.

> Jde o ekonomičtější variantu s 
výrazně rychlejší návratností (ROI).

Hlavní benefity

> Komplexní řízení 
a plánování všech 
intralogistických procesů 
a technologií ve skladě

> Efektivnější zaskladnění 
materiálu na základě 
zadané strategie

> Zvýšení kapacity skladu 
o 45 %

> Automatizace vychystávání 
materiálu do výroby

> Rychlejší a efektivnější 
zásobování výrobních linek

> Rychlejší zaškolení 
pracovníků, eliminace chyb

> Rychlejší a spolehlivější 
průběh inventarizace zásob

> Zvýšení bezpečnosti 
a pohodlí při práci 
pro pracovníky skladu

Hella Innenleuchten–SystemeBratislava

© Hella KGaA Hueck & Co.
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Logistika vyžaduje 
komplexní přístup. 
I proto vznikl spolek 
SKLAD  

Jaká byla prvotní myšlenka a hlavní dů-
vody, které vedly ke vzniku spolku? 

První úvahy o utvoření společné plat-
formy společností působících v oblasti 
logistiky se objevovaly již v roce 2013. 
Delší dobu přicházely z trhu impulzy, že 
by zákazníci uvítali službu, která by jim 
umožnila poskytnout komplexní řešení 
jejich logistických potřeb. Máme velkou 
radost, že SKLAD je velmi stabilní usku-
pení, od začátku působení se naše slo-
žení prakticky nezměnilo.

Kdo z dodavatelů na trhu vás zajímal, 
koho jste oslovili jako potenciální part-
nery?

V našem hledáčku byli developeři, pora-
denské společnosti, dodavatelé regálů, 
manipulační techniky, výrobních linek, 
dopravníků nebo IT systémů. Zkrátka ti, 
kdo řeší u zákazníků logistiku. Nejdříve 
jsme oslovili společnosti, se kterými 
jsme již dlouhodobě úspěšně spolupra-
covali. Poté nadnárodní větší firmy, ale 
i menší dravce, kteří se na trhu teprve 
rozkoukávali, ale mají velký potenciál do 
budoucna. 

Proč se obrátit na uskupení dodavatelů, 
a ne na jednotlivé firmy podle vlastní 
volby? 

Pokud jste někdy koordinovali více do-
davatelů v rámci velkého logistického 
projektu, víte, jak je to náročné. Jsme 
schopni pomoci a poradit v širokém 
spektru potřeb zákazníka – od výběru 
haly přes návrh a realizaci řešení až po 
výběr technologií nebo zajištění bezpeč-
nosti práce.

Naší výhodou je, že partneři se navzá-
jem znají. Dlouhodobě se potkávají při 
projektech u stejných zákazníků a otes-
tovali se v praxi. Vědí, co od sebe mohou 
očekávat. Jsou schopni se rychle domlu-
vit. Zákazníkovi přinášejí nová, moderní 
a komplexní řešení. Pomáhají mu spolu-
vytvářet vizi pro inovace a jeho další růst, 
čímž získává neoddiskutovatelnou kon-
kurenční výhodu. 

Můžete zmínit některé společné pro-
jekty?

Například společnosti Sellier & Bellot 
jsme pomáhali zavést automatizovaný 

sklad, rozjíždíme automatizační pro-
jekt u významného dodavatele autodílů 
BRANO GROUP. Členové spolku se v mi-
nulosti potkávali a stále spolupracují na 
projektech také u zákazníků jako Adler, 
Magna, NIKA Chrudim, ASBIS, SC Metal, 
SPORTISIMO, ŠKODA TRANSPORTA-
TION a další. 

Podívejme se ještě na příležitosti 
a trendy na logistickém trhu. Co je nej-
častější požadavek, který chtějí zákaz-
níci aktuálně řešit?

V oblasti automatizace skladové logistiky 
nyní zaznamenáváme nárůst poptávky 
po  komplexnějších projektech. Podle na-
šich dat chce do této oblasti aktuálně in-
vestovat až 76 % oslovených firem napříč 
odvětvími.

U automatizačních projektů je víc než 
kdekoliv jinde důležitá jasná koordinace 
projektu a osvědčená spolupráce part-
nerů. Ve většině případů se na nich to-
tiž podílí více dodavatelů poskytujících 
různé technologie, které je nutné integ-
rovat v jeden funkční celek. 

Členové Spolku Kompetentních Logistiků a Dodavatelů, 
zkráceně SKLAD, pomáhají výrobním a distribučním 
společnostem s jejich požadavky a potřebami 
v logistických provozech. Jaké byly hlavní důvody vzniku 
uskupení a co podstatného přináší do oblasti logistiky, 
kde primárně působí? Vyzpovídali jsme výkonnou 
manažerku Petru Troblovou.

S
K

L
A

D

23

O spolku SKLAD se nedávno psalo v od-
borných médiích v souvislosti s uni-
kátní studií české logistiky. Chystáte 
něco dalšího?

Naším dlouhodobým cílem je sdílet in-
formace z logistického trhu. V loňském 
roce jsme společně realizovali zmíněnou 
studii o trendech v české logistice. Na její 
přípravě jsme spolupracovali s výzkum-
nou agenturou Ipsos. Po zveřejnění vý-
sledků se ukázalo, že hlad po takových 
informacích je veliký. Studii převzala od-
borná média a setkali jsme se i se znač-
ným zájmem jednotlivců napříč profes-
ním zaměřením.

Rozhodli jsme se proto navázat pravidel-
ným newsletterem, kde nabízíme další 
informace o automatizaci a digitalizaci, 
o trhu s průmyslovými nemovitostmi 
nebo o standardech bezpečnosti práce 
v logistických provozech. 

Jaké další aktivity spolek SKLAD plá-
nuje a jak rozvíjí know-how oboru?

Nejčastěji sdílíme zkušenosti ze společ-
ných referenčních projektů a předsta-
vujeme novinky a trendy v moderních 
technologiích pro skladovou logistiku. 
Dalším cílem je vytvořit knowledge 
base a odpovídat na otázky jako na-
příklad – jak postupovat při přípravě 
nájemní smlouvy pro průmyslovou ne-
movitost nebo co zajistit pro bezpečnou 
práci ve skladu.

Marie Nováková

Od doktorského studia na katedře 
průmyslového inženýrství a manage-
mentu na Západočeské univerzitě 
v Plzni se Petra Troblová dostala k ve-
dení marketingového oddělení firmy 
Aimtec. Nyní působí jako výkonná 
manažerka spolku SKLAD.

Členové spolku SKLAD:

Více informací o spolku SKLAD 
naleznete na sklad.cz

Petra Troblová
výkonná manažerka, SKLAD 
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Inteligentní 
kabinety Zebra
Bezpečné místo pro vaše 
mobilní zařízení

Zebra, technologie a skříň 

Zebra Technologies je lídrem v oblasti 
mobilní průmyslové výpočetní tech-
niky, čteček čárových kódů, ale i řešení 
vnitřních lokalizačních systémů. Ino-
vace a technologie, kterými se společ-
nost řadu let zabývá, najdeme ve všech 
průmyslových odvětvích, v oblasti zdra-
votní péče, ve veřejném sektoru nebo 
e-commerce. Zebra Inteligentní kabinety 
reagují na rostoucí potřebu řídit a opti-
malizovat způsob zacházení, zabezpe-

Mobilní terminály, tiskárny či průmyslové tablety se za 
poslední roky staly nedílnou součástí moderních skladů 
a výrobních linek. Jeden podnik může mít ve svém 
inventáři i stovky kusů zmíněných technologií. Jak se 
o chytrá zařízení starat a kam je ukládat? Inteligentní 
kabinety od společnosti Zebra Technologies vytvoří 
centrální hub pro vaše skladové vybavení, ve kterém 
bude možné uložená zařízení zabezpečit a monitorovat 
podobně jako skladové položky.

čení a ukládání technologií. Mobilní ter-
minály už nebudou volně ležet ve skladu, 
ale budou mít své místo v „chytré skříni“, 
která ukrývá řadu benefitů.

Dokonalý přehled 
a naprosté bezpečí

Vedoucí logistiky nebo CIO nejvíce ocení 
přehled a zabezpečení. Zebra AMS (Ac-
cess Management System) nabízí obraz 
v reálném čase včetně přehledu o tom, 

zda se zařízení v kabinetu nacházejí, zda 
jsou nabitá nebo kým jsou právě použí-
vána. Budete schopni sledovat, který ope-
rátor s konkrétním vybavením pracoval 
naposledy a zda ho na konci směny uložil 
zpět do kabinetu. To umožňuje budování 
efektivnějších pracovních návyků vašich 
zaměstnanců. Všechna zařízení lze v ka-
binetu uzamknout, řídit přístup k nim 
a také eliminovat riziko jejich poškození. 
Navíc díky přehledu nejpoužívanějších 
přístrojů vám kabinety pomohou s roz-
hodnutím, jak dále rozšiřovat inventář 
technického vybavení vašeho podniku. 

Vždy nabito, vždy 
připraveno

Pro operátory znamená využití kabinetů 
jistotu, že uložená zařízení budou vždy 
připravena k použití. Nabíjecí adaptéry 

Je třeba myslet také na vyčlenění pro-
storu pro umístění kabinetu. „Společnost 
Zebra Technologies navrhla inteligentní 
kabinety v několika velikostech. Do nej-
menšího se vejde pět zařízení, naopak ten 
největší je schopen pojmout až sto růz-
ných přístrojů. Ve větších podnicích však 
ani tato kapacita nemusí stačit. I na to 
výrobce myslel. Kabinety je možné kombi-
novat a integrovat mezi sebou navzájem,“ 
komentuje Antonín Steinberger, Presale 
Technical Consultant ze společnosti 
Aimtec. Podle něj má pořízení inteligent-
ního kabinetu největší význam pro firmy, 
které vlastní minimálně třicet až padesát 
Zebra mobilních zařízení.

Integrace s dalšími 
systémy

Kabinety využívají cloudovou platformu 
Zebra AMS, která je na mobilních zaří-
zeních Zebra dostupná v podobě předin-

Antonín Steinberger

Presale Technical Consultant, Aimtec 
antonin.steinberger@aimtecglobal.com 
+420 725 504 197

Zaujaly vás Zebra 
inteligentní kabinety? 
Zvažujete jejich pořízení 
i do vašeho podniku?

Antonín Steinberger ze společnosti 
Aimtec vám rád zodpoví všechny dotazy.

od Zebra Technologies je možné připo-
jit přímo do kabinetu, ze kterého se tak 
stává jedna velká dokovací stanice. Zá-
kladní konfigurace kabinetu se dá také 
rozšířit o UV-C dezinfekční modul, který 
pomocí UV záření zničí na povrchu ulo-
ženého vybavení viry a bakterie. 

Kdy se pořízení 
inteligentního kabinetu 
vyplatí?

Prvním předpokladem je centrální pří-
stup k uchovávání zařízení. Pokud chcete 
naplno využít potenciál inteligentních 
kabinetů, je potřeba do nich ukládat 
kompatibilní vybavení s operačním 
systémem Android. Starším přístrojům 
s operačním systémem Windows mohou 
kabinety posloužit jen jako místo pro ulo-
žení a nabíjení.

Klíčové vlastnosti

Zabezpečení 
uložených zařízení

Centrální dokovací 
stanice

Přehled o stavu zařízení 
v reálném čase

Zebra Access 
Management System

Integrace s dalšími 
systémy

stalované aplikace. Díky této platformě 
je možné kabinety propojit s Windows 
Active Directory a pak už zbývá jen krů-
ček k integraci do celého ERP, WMS nebo 
MES systému.

Investice s rychlou dobou 
návratnosti

Pořizovací cena inteligentního kabinetu 
se odvíjí zejména od jeho kapacity. Tato 
investice se však velmi rychle vrátí díky 
eliminaci ztraceného času při hledání 
zařízení a růstem míry jeho využití. 
Obecně platí, že čím dříve si uživatelé 
mobilních terminálů, čteček nebo tab-
letů osvojí nové pracovní návyky, ke kte-
rým kabinety přímo vybízejí, tím dříve se 
investice navrátí.

Zdeněk Eliáš
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Zakladatelé 
Aimtecu získali 
prestižní cenu

Jaroslav Follprecht a Roman Žák se stali 
vítězi regionálního kola soutěže EY Pod-
nikatel roku 2020. Odborná porota vy-
zdvihla u zakladatelů a majitelů firmy 
Aimtec zejména pracovitost, vytrvalost 
a vizi, které dokázali převést do inovativ-
ních digitálních řešení pro své tuzemské 
i zahraniční zákazníky. Podnikatelské 
duo upoutalo pozornost také tím, že do-
kázalo vybudovat úspěšnou a společen-
sky odpovědnou firmu.

Porota, složená z vítězů předchozích 
ročníků včetně aktuálního držitele ti-
tulu EY Podnikatel roku 2019 Olivera 
Dlouhého (zakladatele celosvětového 
vyhledávače dopravy Kiwi.com) a dal-
ších odborníků, se při svém hodnocení 
zaměřila kromě podnikatelského ducha 
také na další oblasti, jako jsou například 
inovace, strategické řízení či celostátní 
a globální dopad.

„Podnikání a řízení firmy ve dvojici má 
svá úskalí. Zakladatelé firmy Aimtec Ja-
roslav a Roman svým příběhem ukazují, 
jak lze společně úspěšně budovat firmu 
přes dvacet let,“ uvedla pro iDnes.cz Mag-
dalena Souček, vedoucí partnerka EY 
v České republice.

EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of 
The Year®) je jediná světově uznávaná 
soutěž svého druhu, které se pravidelně 
účastní podnikatelé z téměř šedesáti 
zemí světa. Soutěž vznikla v USA a pro-
bíhá v jednotlivých zemích a regionech 
již od roku 1986. Cílem soutěže je vy-
zdvihnout a prezentovat úspěšné podni-
katelské příběhy, a inspirovat tak začína-
jící i zkušené podnikatele.

Tereza Drahoňovská

EY Podnikatel roku 2020 
Plzeňského kraje

rotců podobu kanceláří v budoucnu 
ovlivní: „Vlivem covidu-19 dochází nejen 
k využívání mobilních odhlučněných 
pracovišť pro jednoho i více pracovníků, 
ale také k intenzivnějšímu rozdělování 
celých kanceláří na menší celky,“ řekl po-
rotce Jaroslav Vendl pro E15.

Aimtec se do nových kanceláří naproti 
Plzeňskému Prazdroji přestěhoval 
1. ledna 2020. Dvě patra a terasa v moder-
ním komplexu Hamburk Business Cen-
ter i lokalita byly strategicky zvoleny tak, 
aby firma zachovala své sídlo v centru 
města a ulehčila zaměstnancům cestu 
do práce. O návrh interiérů se postaralo 
duo architektů Jiří Zábran a Markéta 
Škopková z PRO-STORY. Do konceptu 
zapracovali potřebu spolupráce napříč 
týmy a logiku activity based office.

Již pátý ročník soutěže 
Kanceláře roku pořádané 
poradenskou společností 
Prochazka & Partners 
odtajnil vítěze nejpůsobi-
vějších kancelářských 
prostor loňského roku. 
Aimtec získal cenu za 
nejlepší regionální kancelář 
mimo hlavní město Prahu, 
a zařadil se tak po bok 
vítězných firem, jako jsou 
Fortuna, FTV Prima nebo 
Jägermeister. O vítězích 
rozhodla odborná porota 
složená z předních znalců 
kancelářského trhu. 

Slavnostní vyhlášení v pražském paláci 
Žofín se uskutečnilo 17. června a ceny 
byly připraveny pro deset soutěžních 
kategorií. Cílem soutěže je ocenit firmy, 
které se své prostory snaží přizpůsobit 
zaměstnancům, a zároveň motivovat 
další zaměstnavatele, aby je následovali.

Během letošního ročníku soutěže Kan-
celáře roku organizátoři vyzdvihli dů-
ležitost pracovního prostředí v době 
postupného návratu zaměstnanců do 
kanceláří. Aktuální situace podle po-

Nejlepší 
regionální 
kancelář najdete 
v Aimtecu

Při pohledu zpět jsem ráda, že jsme 
v nových kancelářích nedělali žádné 
kompromisy. Ocenění je příjemným 
završením několikaletého projektu 
a věřím, že přináší spokojenost pře-
devším našim zaměstnancům. Velké 
díky patří hlavně majitelům Aimtecu 
za jejich důvěru a podporu, ale i archi-
tektům, kteří se během realizace stali 
našimi přáteli. 

Andrea Chejlavová 
Chief Facility Officer, Aimtec
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Tereza Drahoňovská

Jsme hrdí na to, co jsme vybudovali. 
Naše firma je pro nás v současné si-
tuaci oázou dobra a poctivého pří-
stupu. Chceme pokračovat a rozvíjet 
ji dál a dál.

Roman Žák 
Chairman of the Board, Aimtec

Jsme samouci. To, co děláme, se neu-
čilo, na všechno jsme postupně při-
cházeli sami.

Jaroslav Follprecht 
CEO, Aimtec 
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