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EDITORIÁL

Logistika splnila ťažké úlohy
Podnikateľské prostredie sa v súčasnom období
intenzívne mení, pričom zmeny sú často nečakané. Za
príčinami vzniku tohto turbulentného prostredia stoja
rôzne skutočnosti: prudký vedecko-technický pokrok,
silnejúca globalizácia a s ňou súvisiaci rast
konkurencie z ázijských krajín, výrazný previs ponuky
nad dopytom, silná orientácia na zákazníka, hromadná
výroba na zákazku, ako aj zmeny v politickej,
sociálnej, demografickej a dnes aj v zdravotnej oblasti.
Riešenia si vyžadujú nový pohľad založený na
systémovom myslení a interdisciplinarite. Kooperácia,
koordinácia a zlaďovanie poznatkov z viacerých
vedných disciplín vytvára priestor na nové videnie
problémových oblastí s potenciálom prinášať efektívne
a dlhodobo účinné riešenia. Pokiaľ chce byť podnik v
tomto prostredí dlhodobo konkurencieschopný, musí
byť flexibilný, aby vedel pružne reagovať na zmeny vo
svojom internom aj externom prostredí. Prierezovou
funkciou, ktorá integruje podnik a výrazne vplýva na
jeho flexibilitu a konkurenčnú schopnosť, je
podniková logistika a s ňou súvisiaca problematika
manažérskeho rozhodovania o logistických procesoch
prebiehajúcich v komplexných dodávateľských
reťazcoch.
Digitalizácia a inovatívne technológie sa stávajú
nenahraditeľnými nástrojmi pre očakávanú a
požadovanú transformáciu zásobovacieho reťazca.
Umožňujú optimalizovať kapacity, posilňovať výkon,

zvyšovať kvalitu, a pritom zabezpečiť flexibilnosť
celého reťazca. Spoločnosti preto čoraz intenzívnejšie
implementujú inovatívne riešenia schopné správne
využiť potenciál, ktorý digitálne technológie ponúkajú.
Viete si predstaviť, čo by spôsobilo zlyhania
dodávateľského reťazca v exponovanom období
Vianoc?
V súčasnom období prudkého rozmachu informačnokomunikačných
technológií
sa
z
hľadiska
manažérskeho rozhodovania stávajú významnými
informačné toky. Preto je dôležité vnímať informačnokomunikačné aspekty logistických operácií v kontexte
dodávateľského reťazca ako uceleného systému a
zaoberať sa ich významom pre manažérske
rozhodovanie nielen v rámci samotného podniku, ale
aj v rámci riadenia dodávateľského reťazca. Dnes totiž
dochádza k situácii, keď si už navzájom nekonkurujú
len samotné podniky, ale aj celé dodávateľské reťazce
od ktorých závisí, či sa k zákazníkovi dostane kvalitný
produkt v správnom množstve, v správnom čase, na
správnom mieste a s patričnými službami pri
zachovaní správnych nákladov.
V predvianočnom období patrí celému odvetviu
logistiky veľká vďaka. Dokázalo totiž fungovať v
akejkoľvek situácii 24 hodín denne. Našim čitateľom
želáme pekné Vianoce a rozhodne šťastnejší Nový rok,
než pochmúrny rok 2020.
Redakcia

ROZHOVOR

Martin Vlachynský, INESS:
Vyrovnaný rozpočet je nedohľadne
„Kolaps nám bude hroziť až vtedy, keď trhy stratia dôveru v naše dlhopisy. Vďaka
mohutnému kvantitatívnemu uvoľňovaniu Európskej centrálnej banky to zatiaľ
nehrozí. To však nemusí trvať večne,“ hovorí Martin Vlachynský, analytik Inštitútu
ekonomických a sociálnych štúdií INESS.
Politici nás presviedčajú , že dôležitým nástrojom a zároveň povzbudením v tejto ťažkej
situácii je zriadenie Fondu obnovy a odolnosti v Európskej únii. Čo vlastne podľa Vás
sleduje Brusel s týmto podozrivo vyzerajúcim obrovským fiškálnym balíčkom? Pôjde v ňom
o akúsi zrýchlenú centralizáciu EÚ?
„Brusel“ nie je jeden človek, sú to stovky politikov a tisíce úradníkov a lobistov, každý má svoje
predstavy, ako by mali veci fungovať. Povedal by som, že sa stretli dva základné postoje. Po prvé,
politici majú tendenciu na akúkoľvek ekonomickú krízu reagovať zvýšením verejných výdavkov.
Po druhé, po odchode Veľkej Británie a chystanom odchode Angely Merkelovej sa v EÚ posilnili
federalizačné tendencie. Prijatie balíka pomoci umožnilo preskočiť zdĺhavé spoločenské debaty
na témy akými sú európske dane, európske dlhopisy či väčší európsky rozpočet. Dlhé mesiace sa
napríklad diskutovalo o tom, či po odchode Británie navýšiť príspevky do rozpočtu o pár miliárd
eur. No navýšenie rozpočtu o stovky miliárd kvôli balíčku sa udialo takmer z večera do rána.

ROZHOVOR

Keď nám Brusel ťažkých 6 miliárd eur
pridelí, v ktorých oblastiach a na čo by sme
ich mali efektívne použiť, aby sme ich vedeli
v budúcnosti čo najrýchlejšie splatiť?
Na túto otázku nepoznám odpoveď a myslím
si, že ju nepozná nik. Áno, veľa ľudí má názor,
ktorý väčšinou vychádza z ich presvedčenia o
dôležitosti rôznych oblastí života. Takže
budeme počuť zdravotníctvo, školstvo,
digitalizácia... Ale investovať správne je veľké
umenie. Investovať neznamená naliať peniaze.
Veď do digitalizácie verejnej správy sme už
dali viac ako miliardu eur a aký je výsledok
tejto „investície“? Treba myslieť aj na to, že
tieto peniaze budeme musieť raz zaplatiť na
daniach. Budú teda chýbať inde. Ak teda
niekto povie, že treba investovať napríklad do
školstva, mal by zároveň povedať, z ktorej
oblasti tie zdroje zobrať.
V jednom z Vašich článkov píšete, že s
príchodom 750-miliardového plánu Next
Generation EÚ nastal zlomový moment. EÚ
začala vydávať vlastné dlhopisy, popri
štátnom dlhu nám tu tak vzniká aj
nadštátny dlh. Mohli by ste to bližšie
komentovať?
Európsky rozpočet bol dlhé roky striktne
vyrovnaný. Čo sa minulo, muselo sa aj vybrať,
nemohol byť deficit. Za dlhy bol vždy
zodpovedný ten, kto ich vytvoril, teda
konkrétny členský štát. To sa začalo lámať
počas krízy 2010, ale definitívne sa to zlomilo
až teraz. Vznikne dlh EÚ, ktorý vytvoria (a
minú) európski politici a úradníci, ale
zodpovední za jeho splácanie budeme my
všetci, daňovníci v členských štátoch.
Vznikom dlhovej únie sa prehlbuje aj otázka
opustenia EÚ. Napríklad, čo sa stane, ak sa
povedzme Taliansko o pár rokov rozhodne EÚ
opustiť? Zoberie si so sebou „svoj“ podiel na
EÚ dlhu, alebo sa prerozdelí medzi ostatných?
Riziká
nabaľovania
verejného
dlhu
odhaľujú aktuálne vládne návrhy nášho
rozpočtu a zmeny dlhovej brzdy. Verejná

správa má podľa rozpočtu zaťať v ďalších
troch rokoch 6- až 7-miliardové sekery a jej
dlh má do roku 2023 vyskočiť z
minuloročného o 27,3 miliardy eur na 72,8
miliardy eur, čo je vyše 13-tisíc eur na
každého obyvateľa. Nehrozí nám kolaps
udržateľnosti verejných financií?
Stav verejných financií sa dramaticky zhoršil.
Pritom zďaleka nie všetko môžeme pripísať na
vrub „korone“. Korona nezaviedla 13.
dôchodok, ani nepripravila katastrofálny
rozpočet na konci roka 2019. Kolaps ale bude
hroziť až vtedy, keď trhy stratia dôveru v naše
dlhopisy. Vďaka mohutnému kvantitatívnemu
uvoľňovaniu Európskej centrálnej banky to
zatiaľ nehrozí. To však nemusí trvať večne, ak
sa euro začne dostávať mimo kontrolu, aj ECB
bude musieť šliapnuť na brzdu a vtedy môže
nastať veľký problém pre mnoho členských
štátov.
Tohtoročný nárast dlhu je vzhľadom na
koronakrízu a ekonomický pokles čiastočne
zdôvodniteľný. To však neplatí pre
nasledujúce tri roky, keď vláda očakáva
každoročný reálny ekonomický rast 2,4 až
5,5 % a takmer 6-miliardovú dotáciu z EÚ.
Aký scenáre v rozpočtovej politike SR
očakávate po uplynutí štyroch-piatich troch
rokov?
Bohužiaľ, ani nová vláda nectí rozpočtovú
disciplínu. V momente, keď píšem tieto
odpovede, je na stole vládny návrh ústavného
zákona o starobných dôchodkoch. Prišiel bez
diskusie, ako prílepok k úplne nesúvisiacemu
zákonu a prichádza so sekerou 750 miliónov
eur. A to je len jeden príklad. Vyrovnaný
rozpočet, ktorý nám tu vlády sľubujú už
niekoľko rokov, je v absolútnom nedohľadne.
Adam Smith kedysi povedal, že ak vláda vie,
že si môže požičiavať, nepovažuje šetrenie
za svoju povinnosť. Expanzívna politika
ECB
umožnila
kvantitatívnym
uvoľňovaním členským štátom prístup k
veľkému množstvu lacných peňazí. Veľmi

nízko stlačené úroky tak pomáhajú vládam
zadlžovať sa čoraz viac. Aký je Váš názor
na túto problematiku?
Menová politika ECB vytvorila dojem, že dlhy
krajín vlastne nie sú žiaden problém. Aj
extrémne zadlžené Taliansko či Francúzsko si
požičiavajú za minimálne úroky. Ale aj v
ekonómii platí, že perpetuum mobile
neexistuje. Ak je niekde plus, niekde inde musí
byť rovnaké mínus. Vidíme to napríklad v
nafukovaní cien aktív, ceny nehnuteľností
nepadajú ani v čase aktuálnej krízy, nafúknuté
sú aj ceny štátnych dlhopisov, či niektoré
akciové trhy. Vznikajú pomýlené investície,
ktoré môžu jedného dňa prasknúť. Predstava,
že Taliansko, Grécko (a možno aj Slovensko)
by dokázali svoje gigantické dlhy financovať
za troj- či štvorpercentný úrok, je nereálna.
Slovensko po vstupe do EÚ už dlhé roky
nerobí žiadne zásadné a potrebné reformy.
Naopak, v niektorých oblastiach sa zrušili
už urobené reformy, napr. likvidácia rovnej
dane, zrušenie naviazania dôchodkového
veku na strednú dĺžku života, oklieštenie
druhého dôchodkového piliera. Čo Vy na
to?
Mnohí považujú slovo „reformy“ za
vyprázdnené. Ale nie je to nič iné, ako
prispôsobenie dnešnej reality voči (niekedy
veľmi blízkej) budúcnosti. Už dnes vieme
povedať, že pomer pracujúcich a dôchodcov sa
v nasledujúcich dekádach dramaticky zmení.
To bude mať vplyv na sociálny systém a
zdravotníctvo.
Efektívnosť
slovenského
školstva bude mať dôsledok na trh práce.
Nezvládnutá digitalizácia, či pomalé súdnictvo
bude mať vplyv na príchod investorov a na
vznik podnikateľských aktivít u nás doma.
Hovorí sa, že sme nevyužili zlaté časy. To je
pravda, no skôr z rozpočtového hľadiska. Na
reformy ale väčšinou netreba peniaze, ale
odhodlanie. Na obsahovú a procesnú reformu
školstva netreba miliardy. Historicky bývali
práve krízy príležitosťou na reformy. U nás to
zatiaľ nevidím, čo je dané možno aj tým, že

prítok peňazí vytvára ilúziu, že vlastne žiadna
kríza nie je.
Aký je Váš názor na poskytovanie subvencií
a investičných stimulov súkromným
firmám?
Každý stimul musí niekto iný zaplatiť.
Víťazov by mali vyberať zákazníci, nie
ministerskí úradníci. Bohužiaľ, vidíme, že s
koronakrízou prichádza aj nový trend vytvárať
akýsi sociálny systém pre firmy, napríklad
formou kurzarbeit schémy, čo z dlhodobého
hľadiska považujem za veľmi škodlivé. Takéto
schémy zmenia nastavenie podnikateľov voči
riziku a budú ich viac nútiť uspokojovať
úradníkov (a ich tabuľky na výplatu zo
schémy), nie zákazníkov. Úradník bude mať
čoraz silnejšiu pozíciu v príjmoch spoločnosti.
To je však popretie zmyslu podnikateľskej
činnosti. Už dnes vidíme, že firmy čerpajú
štátnu rôznu krízovú pomoc a zároveň
vyplácajú vysoké dividendy, zvyšujú mzdy a
bonusy, či mohutne investujú. To je
kapitalizmus postavený na hlavu.
Má na Slovensku nádej skoré znižovanie
daňové a odvodového zaťaženia?
Obrovské deficity sa dajú zaplatiť len daňami.
Takže, bohužiaľ, nie. Vidíme prvé zmeny teraz
(posunutie hranice 15 % sadzby dane) a
predpokladám, že čoskoro sa opäť objavia
snahy napríklad masívne zvýšiť daň z
nehnuteľností, či zaviesť rôzne „zelené“ dane.
Prečo EÚ nezasiahne proti daňovým rajom,
ktoré má aj na vlastnom území?
Bez daňových pekiel by neboli daňové raje.
Holandsko, či Írsko sú daňové raje len preto,
lebo ich porovnávame s krajinami ako
Francúzsko. Našťastie zatiaľ má EÚ
obmedzené možnosti prikazovať jednotlivým
štátom, ako by mal vyzerať ich daňový systém.
Alexander Sotník

WMS

Výhody WMS zabezpečí i
kvalitný mobilný terminál
V skladoch mnohých firiem vzniká veľa skrytých nákladov, o ktorých zodpovední
pracovníci často ani nevedia. Zavedením Skladového systému (WMS) a správnou
optimalizáciou aktuálneho procesu je možné vychystať o 20 % – 40 % viac objednávok
bez rozširovania kapacity, pri rovnakom množstve pracovníkov.
Zrušenie pevných pozícií pre optimalizáciu využitia skladových plôch
Nahradenie pevných pozícií pre konkrétne materiály automatickým prideľovaním na
základe aktuálneho stavu môže ušetriť až 1/3 skladovej plochy. Ide teda o optimálnejšie
zaskladnenie aktuálnych pozícií. Na správne fungovanie skladu a skladových procesov
je nutné v každom okamihu poznať presné umiestenie akejkoľvek jednotky, ktorá sa v
tom čase nachádza v sklade. Vďaka WMS skladníci presne poznajú miesto, kde sa ten
ktorý tovar nachádza a navyše im systém ponúka aj ideálnu cestu, takže nestrácajú čas
zbytočným chodením po sklade.

WMS

Riešenie problému s pracovnou
jednoznačnou navigáciou

silou

Zvyčajne
sa
sezónne
nárasty
riešia
zamestnaním dočasných pracovníkov. Pokiaľ
vedia aktuálne pozície tovarov iba stáli
skladníci a nie sú zaznamenané v systéme,
tento krok spôsobí v sklade chaos. Dočasní
pracovníci zahltia tých stálych, naviac
produktívnych a želaný zámer zvýšiť „výtlak
skladu” sa nedostaví.
V dnešnej dobe je čím ďalej väčší problém
nájsť kvalitného človeka v akomkoľvek
odbore. Bohužiaľ firmy sa musia tomuto
trendu prispôsobiť. “Z praxe môžem povedať,
že ak máte dobrý skladový systém
prispôsobený vašim procesom so skenermi,
nový operátor, ktorý ani nemusí vedieť po
slovensky, vie pracovať samostatne po 4
hodinách zaškolenia,” hovorí Ľubomír
Skurčák, Project Manager spoločnosti M2M
Solutions.

Minimalizácia chýb zavedením čiarových
kódov a elektronickej komunikácie
Nesprávne vychystané objednávky, zaslanie
iného tovaru, alebo tovaru v inom počte,
produkujú zvyčajne veľké skryté náklady a zlé
meno. „Skúste sa opýtať vašich skladníkov
(alebo ich chvíľku pozorovať), koľko času
strávia hľadaním tovaru. Možno budete
prekvapení. V niektorých prípadoch to je viac
ako 50 % času vychystávania,“ hovorí
Ľubomír Skurčák.
Systém WMS okrem navigovania operátorov
môže pri ťažšej identifikácii tovaru zobrazovať
aj fotografiu, automaticky kontrolovať pri
príjme tovar s dodacím listom a objednávkou,
či upozorňovať dostatočne dopredu na
nedostatok dielov a tým sa vyhýbať
zastaveniam výroby. „Keď zamestnanec
nemusí celý pracovný čas rozmýšľať, nie je
unavený, zvládne toho viac, má veľa
psychickej energie = psychická pohoda.”

Jednoznačnú identifikáciu tovaru zabezpečujú
bar kódy, QR kódy alebo RFID tagy. Pre
minimalizáciu chybovosti potom do QR kódov
alebo RFID tagov odporúčame zapísať aj
informácie ako exspirácia, šarža alebo sériové
číslo. Jedným z najlepších zariadení, ktoré trh
ponúka, je dátový terminál Zebra MC3300.
Pre náročné podmienky odporúčame odolnejší
Zebra MC9300. Tieto zariadenia dokážu
spoľahlivo načítať všetky typy 1D a 2D kódov.
Veľmi dobre zvládajú aj poškodené kódy a
čítanie do vzdialenosti až 21 metrov. Zebra je
jednotkou aj po softvérovej stránke. Obsahuje
možnosť prispôsobiť správanie zariadenia
podľa aktuálnych potrieb a využiť aj
prediktívnu analýzu správania zariadenia –
Mobility DNA, uzamknutie zariadenia na
WMS aplikáciu (Enterprise Homescreen) a
PowerPrecision Console, ktorý sleduje zdravie
batérií a šetrí náklady na nakupovanie
náhradných batérií bez znalosti reálneho stavu.
Pri zavádzaní skladového systému vždy
požiadajte o fyzický test zariadení s vašimi
„kódmi”. “Neraz sme sa pri fyzickom teste
presvedčili, že spomenuté zariadenia boli
omnoho efektívnejšie ako konkurenčné, alebo
dosiaľ využívané terminály. Myslite tiež na
servisnú zmluvu a garanciu rýchlej výmeny v
prípade poškodenia,” pripomína Ľubomír
Skurčák.

Stabilizácia a štandardizácia procesov
Vychystávanie na základe FIFO alebo
exspirácie (FEFO) je bez WMS veľmi ťažko
realizovateľné. So skladovým systémom a
skenovaním však môže byť vychystávanie
efektívne
aj
s
dodržaním
rôznych
vychystávacích stratégií.
Správne zvolený systém WMS skladníka vedie
procesom a sprehľadňuje celý Flow.
Štandardné
procesy
znamenajú
menej
improvizácie a väčšiu kvalitu.

Využite nazbierané
optimalizáciu

dáta

pre

ďalšiu

Chcete mať tých najšikovnejších ľudí?
Motivujte ich odmeňovaním na základe KPI.
Máte podozrenie, že váš výrobný proces
ovplyvňuje doba skladovania tovarov?
Porovnajte si vo WMS dĺžku skladovania
komponentu
s
celkovým
výsledkom
technologického procesu.
Zvýšil sa Vám počet reklamácií? V skladovom
systéme jednoducho dohľadáte dodávateľa,
alebo operátora, ktorý s tovarom manipuloval.
Máte pocit, že sa vaši skladníci veľa nachodia?
Nastavte odporučenie umiestnenia tovarov vo
WMS na základe obrátkovosti a vychystávajte
viac objednávok súbežne.

WMS bez potreby kúpiť software
Stále si myslíte, že WMS sa pre vašu firmu
nehodí? Opak je pravdou. Prehľad o dianí v
sklade chce mať každý, aby mohol zrýchliť

procesy či nemať „mŕtve“ peniaze v zásobách.
Cena WMS sa pohybuje zväčša v desiatkach
tisíc eur, návratnosť skladového systému býva
v rozmedzí 6-18 mesiacov. Dnes už existuje aj
ďalší variant, kde nie je potrebná vysoká
vstupná investícia na implementáciu WMS.
M2M Solutions ponúka riešenie, ktoré za
určitý mesačný poplatok poskytne zákazníkovi
kompletné WMS, fungujúce v cloude. V
kombinácii s navýšením objednávok šetríte od
prvého mesiaca.

Jozef Brezovský

ROZHOVOR

Alexander Alstock, STOW SR:
Záujem o automatizáciu rastie
„Koronakríza ukázala niektorým firmám, že je čas pustiť sa do určitých foriem
automatizácie,“ hovorí v exkluzívnom rozhovore Alexander Alstock, konateľ
spoločnosti STOW SR. Hovorili sme nielen o automatizácii, ale aj klasických
regálových systémoch a prečo automatizácia na Slovensku stále ešte zaostáva.
Čo ponúka STOW v oblasti automatizácie?
Ponúkame poloautomatizované systémy Atlas Shutte a Atlas Shuttle 2D, ktoré sa dajú pripojiť na
podnikové systémy zákazníka. Zjednodušene sa dá povedať, že ide o kyvadlový paletový systém,
ktorý je určený pre ukladanie a výber paliet vo vysokých kanáloch. Jadro systému tvorí nosič,
ktorý sa používa na posúvanie paliet v špeciálne navrhnutej regálovej konštrukcii. Výsledkom je
optimalizovaná skladovacia kapacita. Vieme ponúknuť aj celkové automatizované riešenia, silá s
dopravníkmi, WMS systémom, prepojené na ERP či SAP zákazníka. Takéto riešenia ponúkame v
spolupráci s partnermi, ktorí dodávajú určité komponenty, ako napr. softvér či dopravníky.
Celkovo je veľa produktov, ktoré vieme ponúknuť, proste všetko od regálov, cez
poloautomatizované systémy až po plnoautomatické sklady.

ROZHOVOR

Ako by ste zhodnotili situáciu na Slovensku,
čo sa týka záujmu o automatizované
riešenia?
Koronakríza ukázala niektorým firmám, že je
čas pustiť sa do určitých foriem automatizácie.
Pretože keď vypadnú z pracovného procesu
nejakí ľudia, automatizovaný systém stále
funguje. Najmä v oblasti e-commerce rastie
záujem o tento typ riešení. Aj keď záujem
rastie, stále je to ešte nedostatočné. Ide o
pomerne drahé riešenia, takže firmy váhajú.
Stále si prepočítavajú, koľko stoja ľudia,
skladová plocha a podobne.

Boli zverejnené rôzne štúdie, že práve krízy,
túto nevynímajúc, vedú k väčšej miere
automatizácie a robotizácie. Aký je váš
názor?
Zavádzanie robotizácie v určitých prevádzkach
tu bolo aj pred koronakrízou. V tejto oblasti
nás najviac ťahá automobilový priemysel. Vo
výrobe behajú automatizované vozíky, na
linkách sú roboty. Priemysel v tomto
napreduje, ale logistika v automatizácii stále
zaostáva. Mám však informácie, že napríklad
fulfillmentové firmy, ktoré ponúkajú služby
pre e-shopy, nad automatizáciou uvažujú a
pomaly ju zavádzajú. Niektoré sa rozhodli pre
automatizáciu hneď, ani neuvažovali nad
manuálnym riešením. Dokonca v časti
prípadov to už bolo pred koronou. Takže
automotive bolo v tejto oblasti priekopníkom,
nasleduje oblasť e-commerce, ktorá stále
silnie.

Takže vlastne na Slovensku bráni väčšej
miere
automatizácie
relatívne
lacná
pracovná sila.
Áno, oproti iným rozvinutým krajinám, sú u
nás ľudia ešte stále lacní. Počiatočná investícia
do automatizácie je vysoká, preto sa do nej
zákazníci nehrnú a stále využívajú zabehnuté
riešenia. Malé firmy nad ňou v podstate ani

nerozmýšľajú, stačia im klasické regály. V
podstate aj veľké logistické firmy, ktoré majú
veľké sklady, využívajú len regály a techniku,
na ktorú boli zvyknutí.

Hovorili ste, že automatizované riešenia sú
drahé. Je to ale naozaj tak? Aká je
návratnosť týchto investícií?
Pri plnej automatizácii, ktorá má samozrejme
zmysel pri určitom objeme tovaru, sa výška
investície počíta v miliónoch eur. Každá
zákazník si musí urobiť kalkuláciu, aká bude
jeho úspora napríklad na zníženom počte
pracovných miest či na ušetrenej ploche.
Samozrejme, pri takomto stupni automatizácie
sú to aj ďalšie úspory na kúrení, resp.
osvetlení. Do hry vstupuje množstvo faktorov,
ktoré treba pri rozhodovaní zohľadniť. Je to
vysoko individuálne. Samozrejme, lacnejšie sú
poloautomatické riešenia, ako napríklad náš
2D Shuttle, ktorý je určený na zaskladňovanie
a vyskladňovanie paliet. Je to určitý
medzistupeň
medzi
manuálnym
a
plnoautomatickým riešením a je cenovo
dostupnejší. Zvýši produktivitu, sklad je
priepustnejší, ušetrí priestor v sklade a
samozrejme ušetrí aj pracovnú silu.

Ak za vami príde firma s nápadom
automatizovať, aký postup jej poradíte?
Jednou skupinou sú zákazníci, ktorí už presne
vedia, čo chcú. S tými je to jednoduchšie,
alebo vedia, ktoré procesy chcú automatizovať,
poznajú presne pohyb tovaru a priepustnosť v
sklade.
Potom
sú
zákazníci,
ktorí
automatizované riešenie niekde videli, páči sa
im a chceli by ho. Ale problém je, že vlastne
nič nevedia. Tým vieme poradiť. Štandardne sa
ich pýtame na technické parametre paliet, resp.
iných obalov, pohyb tovaru v sklade, množstvo
manipulovaného tovaru a pod., aby sme si
dokázali urobiť celkový obraz o sklade a
prípadnej automatizácii. Na základe všetkým

informácií dokážeme zákazníkovi poradiť, aká
forma automatizácie je pre neho najvhodnejšia.

Stáva sa aj to, že prídete na to, že vlastne
žiadnu automatizáciu nepotrebuje?
Samozrejme, aj to sa môže stať. Nikdy sa
nesnažíme zákazníkovi vnútiť naše riešenia za
každú cenu.

Jednou z prekážok automatizácie je dlhá
návratnosť. Sú ešte aj ďalšie?
Niekedy je to aj neinformovanosť. My
môžeme pripraviť určitý rozpočet a
manažment firiem je prekvapený, aké je to
riešenie vlastne drahé. Predtým totiž nemali
predstavu o skutočnej cene. Takže niekedy
záujem by aj bol, ale cena zákazníka odradí a
hľadá alternatívne riešenie. Niekedy to môže
byť zase obmedzený čas zmluvy. Keď má
logistická firma so svojim klientom zmluvu na
určitý čas, tak nepôjde do automatizácie,
pretože po skončení zmluvy už nemusí mať
pre toto riešenie využitie. Jednoduchý regálový
systém sa dá predať ďalej, pretože ide o
modulárne riešenie, ale automatizovaný systém
je vždy na mieru pre konkrétneho zákazníka.

Existuje v tejto oblasti možnosť lízingu?
Keď hovoríme o klasických regáloch, tak
existuje financovanie prostredníctvom firiem,
ktoré poskytujú lízing na technológie. V
prípade automatizácie je to pravdepodobne tiež
možné, ale ešte sme takýto prípad neriešili.
Samozrejme, vždy je to na rozhodnutí
lízingovej spoločnosti.

Aká je vaša spolupráca s ostatnými
dodávateľmi techniky pre sklady, napríklad
manipulačnej techniky?

Dokážeme spolupracovať prakticky s každým
dodávateľom. Nezáleží, či sú to dodávatelia
manipulačnej techniky, sprinklerov alebo
podlahy, s každým vieme vytvoriť zohratý tím
a zákazníkovi ponúknuť najlepšie riešenie jeho
potrieb, zároveň sa ho snažíme odbremeniť od
vecí, ktoré dokážeme vyriešiť spoločne.

Väčšinou sa regálové systémy riešia, až keď
už je hala postavená.
Ideálne je, keď sa k tomu môžeme vyjadriť už
v projektovej fáze. Najprv urobiť návrh
regálového systému a potom okolo neho
postaviť halu. (smiech)

A čo keď už hala stojí?
Potom sa musíme prispôsobiť a často sa stáva,
že buď zavadzajú stĺpy či chýba pár
centimetrov na ďalší regálový blok. Snažíme
sa vždy urobiť všetko pre to, aby bol zákazník
spokojný.

Aké trendy môžeme v oblasti automatizácie
očakávať?
Určite
implementácia
automatizovaných
systémov bude rásť v rôznych segmentoch
priemyslu. Dnes to najvýraznejšie vidieť v
automotive a e-commerce. Očakávame, že sa
zapoja aj ďalšie segmenty.

Jozef Brezovský

VNA VOZÍKY

VNA vozíky dokážu
zvýšiť skladovú kapacitu
VNA (Very Narrow Aisle) sú vozíky do veľmi úzkych uličiek (alebo aj tzv. systémové vozíky), čiže sú
určené pre zákazníkov, ktorí chcú na malej ploche uskladniť čo najväčší počet paliet. Tomu je
prispôsobená celé filozofia ich konštrukcie. Uplatnenie pre systémové vozíky nájdeme tam, kde je
treba maximalizovať skladovú kapacitu zakladaním vo vysokých výškach v regálovom systéme s
úzkymi uličkami. Z hľadiska konštrukcie a výbavy sú najzložitejšími typmi skladovej manipulačnej
techniky.

Označenie VNA je odvodené z anglického názvu „Very narrow aisle“, ide teda o druh vozíkov
určených do úzkych uličiek regálov. Koncept týchto vozíkov je navrhnutý tak, že sa vozík pohybuje
v uličke bez nutnosti otáčania sa pri zakladaní alebo vykladaní paliet z regálov. „V týchto vysoko
regálových zakladačoch je väčšinou obsluha umiestnená v kabíne, ktorá sa zdvíha spolu s nosnou
časťou až k regálovému umiestneniu tovaru. Rovnobežná jazda VNA vozíkov medzi regálmi môže
byť zabezpečené mechanickými vodiacimi ložiskami alebo indukčným káblom vedeným v podlahe,
ktorého líniu kopíruje vozík pomocou snímačov zabudovaných v podvozku vozíka,“ vysvetľuje
Marián Jančík, Logistic Systems Manager spoločnosti Jungheinrich.

VNA VOZÍKY

Nakladanie je možné z oboch strán
Teda vozík VNA je typ manipulačnej techniky,
ktorý pracuje vo veľmi úzkych uličkách, kde
dokáže manipulovať alebo vychystávať palety
až do výšky 18 metrov. „To umožňuje výrazne
zvýšiť skladovú kapacitu už aj v existujúcich
priestoroch. Často až v desiatkach percent
oproti predchádzajúcej kapacite. To robí tieto
vozíky
výnimočnými,“
hovorí
Pavol
Opatovský, generálny riaditeľ spoločnosti
Linde Material Handling Slovenská republika.
V základných typoch VNA vozíkov obsluha
ovláda stroj zdola a palety do regálu môže iba
zakladať. „Ak kombinuje zakladanie s
vychystávaním, zdvíha sa obsluha spolu s
nákladom do výšky. Spojenie týchto dvoch
pracovných operácií, umožňuje tzv. „kombi“
strojom znížiť celkový počet manipulačnej
techniky v sklade,“ konštatuje Michal Palenčík
zo spoločnosti Toyota Material Handling
Slovensko.
Najmenšia možná šírka uličky pri týchto
vozíkoch je 1500 mm, najbežnejšia šírka
uličky je okolo 1850 mm. „VNA vozíky sú
vybavené trojstranným zdvíhacím zariadením
s nosičom vidlíc, ktoré umožňuje otáčanie
nosnej časti v rozmedzí 180°. Nakladanie
tovaru je teda možné z oboch strán regálov aj
čelne pred vozíkom,“ približuje Marián Jančík.
Výška zdvihu môže dosahovať až 18 metrov.
Určenie pre skladovanie nad 5 metrov
V prípade VNA vozíkov je možné používať
mechanické
aj
indukčné
vedenie.
Najpoužívanejším je indukčné, ktoré je
prakticky „neviditeľné“ a umožňuje zakladanie
palety na zem. „Pri mechanickom vedení
s koľajničkami po oboch stranách uličky už
nemusí byť samozrejmé pokladanie palety na
zem. Pri mechanickom vedení však dosahujú
vozíky najvyššiu možnú rýchlosť v uličkách,“
vysvetľuje Pavol Opatovský.

V mieste uloženia indukcie sa ale nedá vyhnúť
nadmernému zaťaženiu od stroja s 3kolesovým podvozkom. „Túto situáciu
dokážeme elegantne vyriešiť podvozkom 4kolesovým. Následne navádzanie v uličke už
prebieha pomocou magnetov, fotobuniek alebo
RFID čipov. Tie môžu v sebe niesť ďalšie
doplňujúce informácie k procesu skladovania,“
uvádza Michal Palenčík.
Primárne sú VNA vozíky určené pre svetlú
výšku hál od 5 metrov. Samozrejme, s vyššou
svetlosťou haly sa zvyšuje jej kapacita. Hodia
sa nielen na manipuláciu s celými paletami, ale
aj na vychystávanie. „Ideálne je, ak máme
jeden alebo dva druhy paliet, viac rôznych
typov paliet je už komplikovanejší prípad,“
tvrdí Pavol Opatovský. Ich nasadenie v
úrovniach zakladania pod 5 metrov nebude
teda veľmi efektívne. „Všetko ale v závislosti
od priestorových možnosti skladu a rozpočtu.
Rovná podlaha bez deformácií a dostatočnou
statikou je základným predpokladom,“ dodáva
Michal Palenčík.
Automatizácia bude ďalej napredovať
Súčasné riešenia umožňujú integráciu so
zákazníckymi ERP alebo WMS systémami.
„Úlohou operátora pri kombi prevádzke ostáva
vychystávanie tovaru a prípadne aj navádzanie
stroja do uličky,“ hovorí Martin Kozok zo
spoločnosti
Toyota
Material
Handling
Slovensko. V prípade firmy Jungheinrich je
dodatočná automatizácia manuálne vedených
VNA vozíkov možná v prípadoch, v ktorých
zákazníci používajú modely ETX či EKX radu
5 z poslednej generácie. „Vždy je samozrejme
efektívnejšie koncipovať VNA sklady už od
začiatku ako plnoautomatický systém, nakoľko
vozík samotný je len časťou takéhoto riešenia.
Pri daných projektoch je potrebné zvažovať aj
ostatné podmienky nasadenia, a to dostupný
pracovný priestor, požiadavky na materiálový

tok, stupeň pripravenosti zákazníkovho WMS
a podobne,“ upozorňuje Marián Jančík.
Spoločnosť Linde zase má v ponuke VNA
vozík v poloautomatizovanom riešení s
navigáciou, alebo plne automatizovanú verziu
Linde K-matic.
Automatizované riešenia logistiky sú súčasťou
prirodzenej evolúcie priemyslu a je o ne
prirodzený záujem. „Málo spoločností si však
uvedomuje pripravenosť na automatizované
riešenia, ktoré prinesú požiadavky na zmenu
správania ľudí a zmenu zaužívaných procesov.
Našim partnerom sa snažíme pri tejto
transformácii poskytnúť maximálnu podporu a
podporiť ich v nastavení ideálneho prostredia
pre bezproblémový prechod k automatizácii,“
konštatuje Martin Kozok.
V budúcnosti sa určite budeme čoraz viac
stretávať so skladovými riešeniami s VNA
vozíkmi, či už manuálne vedenými alebo
automatickými, keďže táto voľba prináša
nepomerne vyššiu skladovaciu kapacitu na
rovnakej ploche. „Pri dnešnom tempe rastu
mnohých spoločností ide teda o cestu ako si

napríklad v už existujúcich priestoroch navýšiť
svoje skladové zásoby či uskladňovať hotové
výrobky. Ak by stále naši zákazníci požadovali
ešte vyšší stupeň štylizácie priestoru, či boli
pripravený stavať skladové priestory s väčšou
výškou, máme v portfóliu aj systémy ASRS,
teda využitie žeriavových zakladačov namiesto
vozíkov typu VNA,“ približuje Marián Jančík.
Trendy budú v integrácii s ostatnými
automatizovanými procesmi.
„Dôležitým
faktorom pri príprave automatizácie procesu je
premyslenie
budúceho
prepojenie
s
predchádzajúcimi a nasledujúcimi procesnými
krokmi v rámci toku hodnoty,“ uzatvára
Martin Kozok.
Jozef Brezovský

SUPPLY CHAIN

Staré systémy v ére
dynamických sietí zlyhávajú
Kto uvažuje o dodávateľskom reťazci, určite si ľahko spomenie na jeho zastarané
poňatie v zmysle príkazov a lineárneho procesu: reťazec sa začína v bode objednávky a
končí v bode dodania produktu. To, čo sa deje medzi tým, je rovnako predvídateľné a
bežné ako tovar, posúvajúci sa po montážnom páse. Keďže spotrebitelia boli zvyčajne
miestni a produkty sa príliš nemenili, bolo praktické investovať do rovnakého tímu
partnerov, do zabehaných trás a postupov.
Intenzívny rast internetu túto paradigmu radikálne narušil. Neustály dopyt po novších a
lepších ponukách skrátil životný cyklus produktu a rozšíril prax stabilných partnerstiev.
Pretože dynamické siete sú novou normou, objavila sa technológia na lepšie formovanie
a správu týchto životne dôležitých vzťahov. Prečo staršie systémy používajú pevnú
logistiku, pravidlá a statické modelovanie, ktoré postačovalo na podporu relatívne
stabilných partnerstiev?

SUPPLY CHAIN

Dôvod bol jednoduchý. Keď sa podniky
potrebovali spojiť s partnermi, spoliehali sa na
prispôsobenie svojich ERP a WMS.
Akékoľvek potrebné zmeny, ktoré sa
vyskytovali len zriedka, bolo možné vykonať
prostredníctvom majetkových úprav. V
uzavretej sieti nie je nevyhnutné zaslať
požiadavku na IT a čakať na aktualizácie. V
súčasnosti je však tento proces neprijateľný.

Konkurencia nečaká
„Moderné siete dodávateľského reťazca typu
n-chain
možno
charakterizovať
ako
premenlivo sa rozširujúce sa subjekty.
Málokedy má podnik svoje informačné
systémy upravené tak, aby sa prispôsobil
jednej sieti, keď vznikne potreba ďalšej
skupiny partnerstiev,“ hovorí Pascal Durr,
produktový
dizajnér spoločnosti MPO
Customer Chain Control.
V prípade starších systémov musia podniky
zakaždým oznámiť svoje potreby predajcom
softvéru, ktorí potom aktualizujú a otestujú
systém (ktorý je sám o sebe drahý) tak, aby
aspoň v určitom období spoľahlivo pracoval v
podmienkach ustavične sa meniaceho trhu.
Podniky, ktoré si ponechali systémy s
prísnymi, ale zastaranými parametrami, majú
cyklicky sa opakujúci problém. V dôsledku
premeškaných príležitostí sú ponechaní iba na
čakanie partnerov, ktorí nemajú nové
požiadavky.
Výsledkom
neschopnosti
optimalizovať rámce neohrabaných kolies
zastaraných
strojov
je
zmeškanie
podnikateľských príležitosti. Konkurenčné
firmy sa im však medzičasom vzdialili v
nedohľadne.

sa spájajú a prekladajú medzi systémami. Aj
keď tieto aplikácie zvyčajne riešia problémy s
pripojením, neponúkajú logistiku viditeľnosti
alebo optimalizácie požadovanú pre správu
typu end-to-end. „Middleware nemôže brať do
úvahy špeciálne obmedzenia a potreby služieb
alebo určiť najnižšie náklady na rôzne
možnosti.
V konečnom dôsledku sú staršie systémy
nezlučiteľné s požiadavkami moderných sietí
viacerých podnikov. Boli vytvorené pre
konkrétne potreby v konkrétnom čase,“
konštatuje Buck Devanish, šéf firmy Value
Creation & Growth.
Doba sa však zmenila a v plnej miere obnažila
ich obmedzenia. „Súčasnosť si vyžaduje
natívne pracujúce flexibilné systémy založené
na potrebách meniacej sa paradigmy so snahou
uspokojiť nové potreby v prostredí meniaceho
sa trhu. Účelom je zmeniť starší spôsob
prístupu k procesu supply chain a vyvinúť
lepší a efektívnejší systém, ktorý bude v súlade
s dynamickou sieťou n-reťazcov,“ vysvetľuje
Geet Groeninik, šéfoperártor spološnosti MPO.
Pretože dynamické siete sa neustále menia,
podniky potrebujú rovnako flexibilný a
dynamický systém, ktorý ich nebude
obmedzovať. Ideálny systém pre moderný
dodávateľský reťazec dnes musí ponúknuť
neobmedzený počet potenciálnych pripojení,
čo podnikom umožní v ľubovoľnom okamihu
zvoliť medzi nimi najlepšiu voľbu a pravidelne
modelovať svoje riešenia. Dobrým príkladom
je systém SaaS od firmy MP Objects, ktorý
umožňuje spoločnostiam rýchlo sa adaptovať v
neustále sa meniacej a rastúcej sieti nreťazcov.

Optimalizácia digitálneho riešenia
Middleware všetko nevyrieši
Niektoré podniky rozpoznávajú rébus a
hľadajú rýchle opravy prostredníctvom
middleware alebo integračných aplikácií, ktoré

S príchodom internetu a objednávania cez
všetky kanály sa pravidlá plánovania a činnosti
zásobovacích reťazcov posunuli a stali sa
oveľa zložitejšími. Výkonné platformy treba

preto navrhnúť tak, aby sa zjednodušili funkcie
so všetkými ich kritériami a obmedzeniami.
Len takéto systémy umožnia ľahko definovať
možnosti na základe posúdenia charakteristík
objednávky, napríklad kde treba momentálne
pôsobiť (tuzemsko alebo zahraničné) a ktorý
najlepší spôsob zvoliť nasmerovaním cez sieť
viacerých podnikov. Odtiaľ môžu podniky
monitorovať svoje toky, dostávať upozornenia
na problémy a získavať prostriedky na
predvídanie a reagovanie na problémy v
reálnom čase prostredníctvom nápravných
opatrení. „Systém rieši aj finančné aspekty
týchto partnerstiev a transakcií, pri ktorých
dochádza k mnohým kontrolám s cieľom
predchádzať finančne nákladným chybám.
Najmodernejšie platformy overujú napríklad aj
fakturáciu zákazníkov a dodávateľov, pričom
porovnávajú očakávané a skutočné náklady,“
zdôrazňuje Peter Nilsson, šéf marketingu
spoločnosti Aliances & Analysts.
Okrem optimalizácie je ďalšou výhodou
takéhoto digitálneho riešenia aj možnosť
vylepšenia supply chain pomocou inteligentnej

analýzy a výkazníctva. V modernom svete
dodávateľského reťazca, v ktorom sa rýchlo
menia podmienky, produkty a partnerstvá, ide
o životne dôležité aktívum.
Dnes sa už podniky nemôžu spoliehať na
ojedinelé osvedčené metódy v prostredí, ktoré
sa neustále vyvíja. Firemné manažmenty musia
byť ostražité a naladené na riešenie nových
skutočností a vzápätí pripravené investovať do
nástrojov, ktoré zohľadňujú nové premenné.
Staršie systémy totiž neboli navrhnuté tak, aby
podporovali globálne siete ani najnovšie
požiadavky moderného trhu.

Alexander Sotník

TMS

Dobre organizovaný TMS zvyšuje
udržateľnosť a intermodalitu
Pracovníci Centra pre dopravu a logistiku v Massachusetts Institute of Technology
(MIT) zistili, že takmer polovica všetkých spoločností si stanovila ciele udržateľnosti. Je
to správny trend, pretože súčasné systémy riadenia dopravy (TMS) uľahčujú podporu
zelených iniciatív ako nikdy predtým. Inteligentné funkcie TMS totiž umožňujú
podnikom robiť správne strategické rozhodnutia, čím výrazne zlepšujú ich efektivitu a
príjmy.
TMS sa podieľa sa správnom chode a riadení dodávateľského reťazca a ponúka
zákazníkom zaujímavé riešenia. Uvádzame niekoľko kľúčových spôsobov, ktorými
môžu systémy riadenia dopravy podporiť ciele udržateľnosti v dodávateľskom reťazci.

TMS

Inteligentné riadenie objednávok a logistiky
Systémy riadenia dopravy, ktoré spájajú
plánovanie a realizáciu, ponúkajú množstvo
príležitostí na kontrolu vplyvov na životné
prostredie. Inteligentná optimalizácia trasy a
dynamický výber partnerov a prepravcov,
umožňujú firmám zadať všetky požiadavky a
obmedzenia, a potom plánovať a vykonávať
toky objednávok s najmenšou uhlíkovou
stopou. Organizácie s viacpodnikovými
obchodnými sieťami, môžu dokonca rozšíriť
úsilie tohto druhu v celom ekosystéme. Po
vykonaní rozsiahlych kontrol u svojich
zákazníkov
a
dodávateľov
pomáha
konfigurovateľný TMS podnikom podporovať
miestne environmentálne iniciatívy všetkých
sieťových partnerov.
Užitočnou funkciou inteligentného riadenia
objednávok a logistiky je predbežná
rezervácia. Niektoré systémy TMS môžu
vytvárať objednávky služieb zákazníckych
alebo prepravných objednávok a následnou
rezerváciou kapacity efektívnejšie plánovať
prepravu. Keď prídu objednávky, TMS ich
dokáže spájať a porovnávať. Výsledkom je
maximalizácia zdrojov a zníženie počtu
najazdených prázdnych kilometrov.

vyťažených vozidiel. Holistická viditeľnosť a
analýza TMS ponúka úplný prehľad o end-toend dodávateľskom reťazci, čo zlepšuje
riadenie
logistiky
optimalizovaním
objednávok. Vďaka viditeľnosti zásob v
tranzite a pohľadom „z vtáčej perspektívy“ na
všetky toky, vrátane prichádzajúcich, môžu
podniky využiť väčšie príležitosti na
rozdelenie a konsolidáciu objednávok, čo
optimálne zníži počet prázdnych kilometrov.
Firmy môžu využívať aj dashboardy TMS na
sledovanie KPI a ukazovateľov udržateľnosti,
aby získali prehľad o vplyve svojej siete na
životné prostredie. Sledovanie analýz emisií
CO2 v reálnom čase pre všetky objednávky
uľahčuje zdieľanie údajov, podporuje ciele a
umožňuje prijímať strategické rozhodnutia na
zlepšovanie procesov.

V mnohých krajinách sa približne štvrtina
nákladných vozidiel pohybuje po cestách bez
nákladu. Vzhľadom na to, že automobily sú
najväčším zdrojom emisií nákladnej dopravy je
to zbytočné plytvanie, navyše s devastačnými
účinkami na životné prostredie.

Snahy o udržateľnosť prechádzajú dlhou
cestou posilňovania imidžu spoločnosti a
získavania lojality a rešpektu svedomitých
zákazníkov a spotrebiteľov. Správa MIT
dokonca zaznamenala, že zameranie na lepšie
zaobchádzanie
s
emisiami
uhlíka
a
hospodárenie s energiou čiastočne spôsobil
silný vonkajší tlak. „Skvelým spôsobom, ako
doplniť interné a sieťové úsilie, je umožniť
spotrebiteľom prispievať k väčšiemu dobru. V
rastúcom povedomí o dôsledkoch preťaženia,
najazdených
prázdnych
kilometroch
a
bezpečnosti pracovníkov sa o dodávky počas
noci zaujíma v súčasnosti čoraz viac firiem.
Potešte zákazníkov a ukážte im, že ich
počujete a zdieľate aj ich obavy,“ odporúča
Sophia Shats, marketingová riaditeľka MP
Objects.

Okrem inteligentného riadenia objednávok a
logistiky na lepšie využitie dostupných zdrojov
je ďalšou životaschopnou alternatívou aj
zvýšenie
intermodality.
TMS
s
multimodálnymi schopnosťami umožňuje
globálnym
poskytovateľom
logistických
služieb znižovať dosah uhlíka pravidelným
výberom optimálne zvolených trás a dopravne

Systémy riadenia prepravy, ktoré logistickej
firme umožnia poskytnúť údaje o uhlíkovej
stope
elektronickým
obchodom
a
dodávateľom, pomáhajú ich manažmentom,
ale i spotrebiteľom lepšie si vyberať medzi
možnosťami plnenia objednávok v oblasti
doručenia, rýchlosti, nákladov a dôsledkov na
životné prostredie.

Multimodálne schopnosti TMS

Správa návratov tovaru
Funkcia TMS o riadení návratov tovarov
účinne podporuje obehové hospodárstvo. Na
obrovské množstva vracania tovarov v dnešnej
dobe je veľmi dôležité používať TMS, ktorý
obsahuje ich inteligentné riadenie. Systém
berie do úvahy prijateľné časové okná,
alternatívnych dopravcov a konsolidáciu pri
preprave alebo v cross-docku tak, aby si
manažmenty mohli zvoliť najekologickejší
spôsob vybavovania vrátených tovarov.
„Optimalizované
riadenie
toku
medzi
dodávateľmi, podnikmi, skladmi a zákazníkmi
zabezpečí, že aj keď nastane prerušenie
dodávok alebo dôjde k ich výnimke, vaše ciele
v oblasti udržateľnosti sa vykonajú čo
najefektívnejšie,“ konštatuje Mathias Rebelius,
člen predstavenstva a vedúci logistiky
spoločnosti Siemens AG.
TMS s funkciami správy návratov môže tiež
podporovať obehové hospodárstvo so správou
toku opráv, náhradnými službami a
kontrolovanou recykláciou. Okrem dlhodobej
hodnoty, ktorú udržateľné dodávateľské

reťazce prinášajú do životného prostredia,
majú obchodné iniciatívy, ktoré uprednostňujú
udržateľnosť, tendenciu podporovať inovácie,
efektívnosť
a
úspech
zákazníkov
prostredníctvom robustnejšej a efektívnejšej
technologickej stratégie a silnejšieho imidžu
značky. Multimodálny systém riadenia
dopravy, ktorý zbližuje plánovanie a
vykonávanie, zahŕňa návraty, ako aj plnenie
všetkých zvyšných kanálov, je mimoriadne
efektívnym zdrojom na znižovanie uhlíkovej
stopy.
Automatizácia a optimalizácia programov
TMS,
ktoré
poháňajú
ekologickejší
dodávateľský reťazec, prinášajú aj podstatné
zvýšenie firemnej efektívnosti, zlepšenie
služieb a zvýšenie podnikových ziskov.

Alexander Sotník

KONFERENCIA

Logistickí riešitelia
prinášajú nové aplikácie
V súčasnosti pozorujeme vzostupný trend digitálnej technológie v obchodných vzťahoch
a v oblasti supply chain, konštatovali experti na prvej časti 14. ročníku Logistic
Conference, ktorú online zorganizovala spoločnosť InForm Slovakia. Logistickí
odborníci preto premýšľajú ako ponúknuť pridanú hodnotu svojim zákazníkom.
Najúčinnejšími riešeniami je optimalizovať výrobu, transport, zníženie nákladov i
inventúrnych zásoby. „Digitalizácia šetrí čas, znižuje chybovosť a urýchľuje proces
komunikácie. V tomto smere už dávnejšie priniesla pokrok EDI komunikácia elektronické spracovanie údajov, objednávok, ich možných zmien a informácie o
dodávke,“ pripomína Lenka Rákayová, DS Smith supply manager pre región
juhovýchodnej Európy.

KONFERENCIA

Plánovanie dodávok prostredníctvom WMI
Napriek tomuto spôsobu spolupráce sa stále
vynára problém. Dodávateľ totiž nemá priamy
prehľad o zákazníkovej aktuálnej výrobe. V
prípade, ak je klient s plánom výroby vpredu
alebo v omeškaní, či v prípade náhlych zmien,
môže byť komunikácia zdĺhavá a časovo
náročná.
Na tieto problémy existuje dobrý liek – WMI efektívny
dodávateľský
smart
systém.
Analytickým pohľadom do inventúrnych zásob
na oboch stranách, ako aj automatizáciou
dodávok na základe vopred dohodnutých
bezpečnostných podmienok prináša optimálne
riešenie. „V komunikácii prebieha prenos dát
cez EDI spojenia, ale na vyššej úrovni, ako pri
bežnom nastavení. Nejde iba o výmenu
informácií, ale aj o automatické doplnenie
produktov v sklade zákazníka. Správne
produkty zabezpečuje systém v skladoch
dodávateľa i zákazníka v správnom množstve,“
hovorí L. Rákyová.

Optimalizácia skladových zásob
Prednosťou a výhodou WMI v rámci supply
chain je dobrá prehľadnosť, plynulý tok tovaru
a lepší prehľad komplexných potrieb. Systém
zvyšuje schopnosť plánovania a optimalizácie
výroby, udržiava optimálne zásoby a plánuje
transporty. Jeho využívaním sa zákazník môže
zamerať na svoju hlavnú činnosť a rieši iba
možné výnimky. WMI optimalizuje skladové
zásoby, poskytuje dobrý servis a spoluprácu,
znižuje administratívne náklady a umožňuje
rýchlejšie plánovanie.
Plánovanie dodávok sa uskutočňuje na základe
kalkulácie pokrytia potrieb. Systém porovnáva
skutočné zásoby s potrebami. „Nezameriavame
sa prioritne na množstvá, ale na čas, dokedy sú
potreby
pokryté
aktuálne
dostupnými
zásobami. Následne sa spustí sa dodatočná
kalkulácia a aktuálne zmeny zapracuje do
plánu inteligentný, nami udržiavaný smart
systém medzi zákazníkom a dodávateľom.

Vzájomná komunikácia prebieha cez EDI
systémy,“ konštatuje L. Rákyová.
V prvom rade odporúča nastaviť údaje v smart
systéme
o
jednotlivých
produktoch,
podmienkach dodania, t.j. na koľko dní
chceme pokryť bezpečnostné zásoby u
výrobcu a u zákazníka, aký čas je potrebný na
výrobu a na doručenie, aké sú efektívne
výrobné dávky atď. Cez EDI spojenie
prichádzajú následne inventúrne zoznamy
zákazníka a dodávateľa, ktoré sú dôležité na
kalkuláciu, plánovanú spotrebu u zákazníka a
plánovanú výrobu u dodávateľa.
V ideálnych podmienkach by mal transfer dát
prebehnúť na dennej báze, čím sa zabezpečí
včasná reakcia na možné zmeny. Na základe
vstupných údajov a nastavení bezpečnostných
zásob smart systém naplánuje dodávky
zákazníkovi tak, aby tovar pre plánovanú
výrobu prišiel včas.
WMI systém poskytuje spoluprácu na vysokej
úrovni medzi dodávateľom a zákazníkom
automatizáciu objednávkového procesu, kde sú
dodávky plánované na základe reálnych
potrieb, dostupných zásob a dohodnutých
obchodných i logistických podmienok.

Flexibilný service-deskový nástroj CDESK
„Ide o nástroj na optimalizáciu vnútorných
procesov a procesov voči zákazníkom
využívajúcich naše služby. Na riadenie služieb
si vyberá najpodstatnejšie funkcionality zo
silných, ale jednoduchých aplikácií a integruje
ich do jedného funkčného celku,“ vysvetľuje
Peter
Kocourek,
produktový
manažér
spoločnosti Inova Logic.
Čo môže CDESK poskytnúť firmám?
Napríklad
transparentnosť
komunikácie:
zaznamenáva
komunikáciu
všetkých
zúčastnených strán, uskutočňuje štandardizáciu
procesov. Pracovné postupy nastavené v
CDESK zabezpečujú dodržiavanie zavedených
procesov, kontrolu zamestnancov pri plnení

úloh. Štandardizované procesy systému
umožňuje transparentnú komunikáciu a
prehľad plnenia úloh, čo prispieva k vyššej
miere efektivity pri práci.
Pre aké scenáre je možné využiť CDESK? Ide
najmä o riadenie IT služieb, servis a údržbu
zariadení, triedenie a fakturáciu služieb
zákazníkom, vnútrofiremnú operatívu a
procesy v rámci personálneho oddelenia.
Ďalším možným scenárom sa CDESK
prispôsobí
vďaka
flexibilnej
konfigurovateľnosti.
Okrem IT spoločností využívajú CDESK aj
firmy z oblasti poisťovníctva, správy majetku,
architektúry, obchodu a logistiky.

Široké spektrum využitia
Životný cyklus efektívneho riadenia služby
pozostáva z niekoľkých činností: od evidencie
zákazníkov a ich aktív, cez riešenie rozličných
podnetov s udržiavaním komunikácie až po
vykazovanie vykonaných prác a ich finálne
vyúčtovanie. „Na zabezpečenie týchto činností
používa CDESK množstvo modelov, napríklad
adresár na evidenciu zákazníkov a ich
kontaktov, požiadavky na zaznamenávanie a
riešenie rozličných druhov podnetov od
incidentov až po požiadavky na zmenu,
spracovanie e-mailovej komunikácie, zákazky
a fakturáciu na účtovanie prác, konfiguračnú
databázu na evidenciu aktív zákazníka a
histórie zmien. Z CDESK je možné vyberať
len tie modely, ktorá vaša spoločnosť skutočne
využije,“ hovorí P. Kocourek, ktorý hovorí, že
používateľom
uľahčuje
prácu
katalóg
požiadaviek. Naviguje klienta prostredníctvom
zrozumiteľných dlaždíc, ktoré sa zobrazujú v
závislosti od služieb, ktoré zákazník žiada.
Výberom správnej dlaždice je zabezpečené, že
sa žiadosť priradí správnemu riešiteľovi.
Ďalším
benefitom
katalógu
je,
že
používateľovi sa vo formulári zobrazia iba tie
polia, ktorých vyplnenie závisia od preferencií
klienta. Pre požiadavky, zadávané cez katalóg,

je možné vytvárať ľubovoľné doplnkové
formuláre. Vďaka nim je možné získať od
používateľa všetky požadované informácie.
„Po vytvorení novej požiadavky sa notifikuje
jej riešiteľ. Zákazník si stav riešenia svojej
žiadosti môže kedykoľvek pozrieť cez zoznam
požiadaviek. Riešiteľ sa k novej požiadavke
môže dostať cez e-mailovú notofikáciu, zo
zoznamu požiadaviek alebo cez notifikáciu vo
vnútri aplikácie. V prípade, že riešiteľ
potrebuje od zákazníka doplniť informáciu,
môže ho kontaktovať prostredníctvom
počítačovej diskusie,“ vysvetľuje P. Kocourek.

Bez merania sa nedá riadiť
CDESK je možné dopracovať do zákazníkom
požadovaného scenára, čím optimalizuje
riešenie úlohy a zvyšuje efektivitu jeho firmy.
Sledujú sa tri hlavné ciele. Efektivita procesov
spracovania zásielok, centralizácia ich
evidencie a centralizácia komunikácie k
zásielkam Výsledok? Výrazné zníženie
prácnosti evidencie, ako aj spracovanie celého
životného cyklu zásielky, ktorá pozostáva z
evidencie cca 40-tich údajov, z ktorých sa len
päť spracováva automatizovane. Cieľom je
automaticky spracovať až 90 % týchto údajov.
Benefitom je aj sprehľadnenie stavu zásielok v
jednom systéme namiesto doterajšej trojice
rôznych databáz. „Namiesto množstva
excelovských súborov za každé oddelenie sú
všetky informácie k zásielke evidované v
jednej databáze. Príprava elektronických
podkladov pre fakturáciu v CDESK eliminuje
ľudský faktor pri zadávaní primárnych údajov
a pri voľbe kritérií pre fakturáciu,“ dodáva P.
Kocourek.

Alexander Sotník
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Reklamou v on-line Logistika Dnes magazíne dokážete oveľa rýchlejšie a flexibilnejšie
reagovať na naliehavé problémy dopravy a logistiky v podmienkach digitalizácie a štvrtej
priemyselnej revolúcie. Návštevnosť webstránky https://logistikadnes.sk/ má stúpajúcu
tendenciu, v súčasnosti je to cca 2500 návštev mesačne. Zároveň zasielame týždňový
newsletter. Na LinkedIne máme momentálne vyše 1640 sledovateľov, takže reklama
magazínu je rozsiahla. Navyše umožňujeme stiahnuť si ho zadarmo.
Dátum vydania – mesačne okolo 20. dňa v mesiaci.
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