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EDITORIÁL

Myslime na ekosystém a komplexnú viditeľnosť!
Redakcia

Dlhší čas sledujeme rôzne biele
knihy, prípadové štúdie a nespočetné množstvo webinárov
venovaných digitálnej transformácii firiem. Výkonní manažéri
mnohých firiem vedia, že prvky
digitálnej transformácie mali by
obsahovať napríklad IoT, AI, automatizáciu robotických procesov
(RPA), digitálne dvojča, digitálne
siete či 3D tlačiarne.

Á

no, v mnohých aplikáciách tieto transformácie menia život. Teplotné senzory IoT umožňujú kontrolu chladiacich
reťazcov pre distribúciu vakcín COVID-19 a
použitie digitálneho dvojčaťa uľahčuje vernú rekonštrukciu parížskej katedrály Notre
Dame. Takéto inovácie sú skutočným pokrokom. Ale pre menšie podniky je však možnosť ich zavedenia skľučujúca, drahá a vyčerpávajúca.
Okrem softvérových spoločností totiž mnohé firmy fungujú na nízkych IT úrovniach.
Takmer každá spoločnosť síce využíva jeden
z hlavných systémov ERP, ale len máloktorý
z nich je modernizovaný a pracuje v aktuál-

nom prevedení. Väčšina spoločností totiž nie
je integrovaná do celého svojho ekosystému.
Vo svojich sieťach používajú viaceré inštancie a rôzne verzie.
Treba pochopiť, že v tejto súvislosti nejde
vo väčšine digitálnych transformácií o revolučné procesy v oblasti strojového učenia a
umelej inteligencie, ale skôr o to, aby boli investície do technológií štandardizovanejšie,
jednotnejšie a nákladovo efektívnejšie. Tento
krok je pre prevádzkový úspech a efektívnosť oveľa dôležitejší, ako si väčšina manažérov uvedomuje.
Aj keď sa väčšina podnikov bude usilovať
o to, aby jedného dňa zaviedli technológiu
Industry 4.0, nebudú ju môcť využiť v plnom rozsahu bez toho, aby najskôr vyriešili
dnešné kritické potreby, napríklad komplexnú viditeľnosť a súlad všetkých podnikových
systémov.
Aké sú teda naše rady pre spoločnosti,
ktoré chcú prejsť k zmysluplnej transformácii? Získajte najaktuálnejšiu verziu softvéru,
ktorý používate každý deň. Dobre viete, že to
budete musieť urobiť, takže lepšie skôr ako
neskôr. Vylaďte svoju platformu od renomovanej IT firmy do jednotného celku. Využite
jej odborne skúsenosti a servisný potenciál.
O obrovskej úspore nákladov a o raste kon-

kurenčnej schopnosti nie je potrebné hovoriť.
Prejdite na cloudovú platformu. Získate
dostupnosť a škálovateľnosť, akú potrebujete. Cloudové služby sú schopné lepšie zvládať dnešné problémy kybernetickej bezpečnosti, ktoré vzbudzujú čoraz väčšie obavy.
Podľa spoločnosti Anasoft prispela koronakríza k migračnej vlne do cloudu. Táto
tendencia bude pokračovať aj po skončení
pandémie, urýchli ju aj spustenie piatej generácie mobilných sietí.
Myslite na ekosystém a skutočnú komplexnú viditeľnosť. Vytvorenie dôvery medzi
partnermi nie je ľahké, ale je nevyhnutné.
Najlepším spôsobom, ako uskutočňovať
transformácie, je maximalizácia viditeľnosti
a spolupráca medzi internými a externými
stranami.
Napríklad v logistike na sledovanie postupu prepravy sa riadiaca veža operátora musí
spoliehať na rôznych dopravcov, ktorí prenášajú body na trase zemepisnej šírky a dĺžky
a ďalšiu telematiku na celej trase.
Technológia obchodnej siete pre viac podnikových dodávateľských reťazcov prepája
fragmentované systémy naprieč dynamickými ekosystémami a poskytuje tak komplexný
prehľad.
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ROZHOVOR

Paletový pooling dokáže významne
ušetriť finančné náklady a životné prostredie
Jozef Brezovský

Každý, kto pracuje s drevenými
europaletami, vie, koľko je s nimi
starostí. Palety sa často vracajú
poškodené, špinavé, prípadne sa
nevracajú vôbec. Riešením môžu
byť neprehliadnuteľné modré
palety. Aké sú výhody paletového poolingu a čo môže priniesť
zákazníkom, nám porozprával
Stanislav Holič, Country Leader
spoločnosti CHEP na Slovensku.
Predstavte, prosím, vašu firmu.
CHEP je svetovým lídrom v oblasti prenájmu paliet a kontajnerov, tzv. paletového
poolingu. Na Slovensku zabezpečuje služby
outsourcingu paletového hospodárstva už od
roku 2002. Systém je založený na princípoch
cirkulárnej ekonomiky. Palety sú vlastnené
poskytovateľom systému, teda spoločnosťou DD (800 x 600 mm) a plastová displejová
CHEP, v rámci celého dodávateľského re- štvrťpaleta (600 x 400 mm).
ťazca. Spoločnosť CHEP je tak spoločne so
svojimi partnermi schopná využívať prírodné
O ktoré palety je najväčší záujem?
zdroje udržateľne a efektívne.
Za základnú a zároveň najpoužívanejšiu
prepravnú platformu všeobecne považujeme
V čom vidíte výhody paletového poo- CHEP paletu v rozmere eur. S meniacimi sa
lingu?
požiadavkami trhu a preferenciami rôznych
Tých výhod je viacero. Najprv by som materiálov či veľkostí paliet však rastie dopyt
spomenul outsourcing správy a administra- po výstavných platformách, akými sú polpatívy paliet, firma sa lepšie môže sústrediť na lety či displejové plastové štvrťpalety.
hlavnú činnosť podnikania. Odpadajú paletové kontá, zjednodušuje sa výmena a spätné
Koľko obehov zvládne drevená paleta a
zvozy paliet medzi dodávateľom a odbera- koľko plastová?
teľmi. Zároveň odpadá nutnosť nákupov paŽivotnosť palety je individuálna na základe
liet, ich vlastníctvo či prípadné opravy. Firmy tovaru, ktorý sa na nej preváža, a tiež spôsovďaka paletovému poolingu môžu obmedziť bu, akým sa s ňou zaobchádza. Podľa našich
administratívne a skladové náklady, šetria aj prepočtov je životnosť CHEP drevenej palety
čas na správu paliet. Zefektívňuje sa využí- v priemere asi 10-krát dlhšia v porovnaní s
vanie ľudských zdrojov. V neposlednom rade klasickou paletovou výmenou. CHEP palety
je to aj šetrenie životného prostredia či zjed- sú v našich servisných centrách po každom
nodušenie distribúcie samotného tovaru.
obchodnom cykle kontrolované a v prípade
potreby opravované, aby bola garantovaná
Aké druhy paliet svojim zákazníkom po- štandardizovaná kvalita CHEP a palety mohli
núkate?
byť dodané zákazníkom na ďalší cyklus. V
Rozdelil by som to na dva druhy – preprav- prípade plastových paliet je ich životnosť a
né a výstavné palety. Medzi prepravné zara- počet cyklov samozrejme vyššia. Vyslovene
ďujeme drevené europalety (1200 x 800 mm) až nepoužiteľná paleta sa rozomelie na graa drevené industriálne palety (1200 x 1000 nulát, z ktorého sa následne vyrobí nová..
mm). K výstavným patrí výstavná polpaleta,
ktorá je kombináciou dreva a kovu, tzv.typ
Ako sú palety chránené proti krádeži?

CHEP paleta je jasne označená symbolom CHEP a modrou farbou, čo ju odlišuje od
ostatných paliet na trhu. So zákazníkmi sme
prepojení online systémom MyCHEP, kde
máme prehľad o tom, aký počet CHEP paliet
sa nachádza u zákazníka či výrobcu alebo v
retaile. Na každej palete záleží, preto máme
vo väčšine pobočiek aj samostatné oddelenie, ktorého hlavnou náplňou je pracovať na
čo najväčšej návratnosti paliet späť z trhu do
našich servisných centier. Sledovaný ukazovateľ, koľko paliet sa z trhu či retailu po ich
uvoľnení spod tovaru vráti, ukazuje hodnotu
viac ako 98 %.
Stretávate sa aj s netradičnými požiadavkami? Akými napríklad?
V zásade riešime dopyt výrobcov, ktorí sa
z nejakého dôvodu rozhodli nahradiť vlastné,
výmenné palety, našimi paletami CHEP a
využiť tak službu poolingu. Často ide o dodávky konkrétnemu odberateľovi, napríklad
aj do krajín mimo EÚ či dodávky konkrétneho produktu na paletách CHEP vybratým retailovým spoločnostiam. Máme zákazníkov,
ktorí používajú iba naše výstavné palety na
prezentáciu tovaru a jednoduchšiu manipuláciu, aby zvýšili predaj svojich produktov a
podobne. Sme pripravení poskytnúť náš fond
paliet na akúkoľvek kontrolovanú distribúciu.
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V ktorom segmente hospodárstva je o
vaše palety najväčší záujem?
Jednoznačne v segmente rýchloobrátkového spotrebného tovaru, či už ide o potraviny, nápoje alebo tovar osobnej spotreby.
Firmy z tohto segmentu potrebujú rýchleho
a spoľahlivého logistického partnera, ktorý
im dokáže vykryť aj obdobia s výkyvmi v dopyte po tovare a doručiť naraz aj navýšené
množstvá tovaru a teda aj paliet. CHEP so
sieťou servisných centier vie v takýchto situáciách flexibilne reagovať a FMCG firmy 100%
uspokojiť.
A v ktorom segmente je naopak najnižší
záujem?
Vieme zabezpečiť palety pre každý sektor,
no napríklad v oblasti stavebníctva či ťažkého spracovateľského priemyslu by bolo neefektívne naše palety neustále opravovať a

čistiť. Naopak, kde vidíme potenciál a rast, je
nepotravinársky sektor a obaly. Veľa výrobcov spolupracuje s našimi nosnými zákazníkmi, preto integrácia do CHEP poolingu pre
obalárov je prirodzená. Očakávame väčší
prienik do elektro, DIY a e-commerce oblastí.
Je na Slovensku dostatočný záujem o
vaše riešenia?
Podľa spätnej väzby od našich zákazníkov, veľká väčšina vidí v paletovom poolingu
zásadný prínos v efektívnejšom paletovom
hospodárení. Navyše model výrazne šetrí
životné prostredie. Systém paletového poolingu akceptujú a preferujú aj všetci maloa veľkoobchodníci na Slovensku. Takýmto
spôsobom sa ročne prepraví tovar asi na 1,5
milióne CHEP paliet. Teší nás, že čím ďalej
tým viac zákazníkov si uvedomuje benefity.
Obľúbenosť paletového poolingu na Sloven-

sku stúpa a má ešte stále veľký potenciál ako
nákladovo a ekologicky optimálne riešenie
pre dodávateľský reťazec. Rastie nám počet
zákazníkov, počet dodacích i zvozových lokácií, čím potrebujeme rozširovať a skvalitňovať spoluprácu aj s dopravcami, prevádzkovateľmi skladov atď.
Máte možnosť vašu ekologickú stopu
preukázať aj číslami?
Na základe analýz životného cyklu produktu sme merali množstvo odpadu, dreva či
emisií CO2, ktoré vedia naši zákazníci ušetriť
využívaním systému paletového poolingu.
Za rok 2020 sme na Slovensku spoločne
ušetrili 1148 000 dm3 dreva (približne 1110
stromov), 1345 000 kg emisií CO2 (približne
1 228 000 ciest kamiónov okolo sveta naprázdno) a 109 000 kg odpadu (približne 26
kamiónov odpadu).
Aké trendy v oblasti paletového poolingu očakávate?
Automatizáciu logistických procesov, väčší dôraz na udržateľnosť systému, možnosť
zaznamenávať pohyb paliet aj s informáciami o tovare v reálnom čase. Ďalej veríme v
preferenciu outsourcingu logistických služieb
a to pri paletovom hospodárstve obzvlášť. Z
krátkodobého hľadiska ide o nástup výstavných polpaliet 800 x 600 mm a displejových
štvrťpaliet 600 x 400 mm ako podpora promócie tovaru a predaja. Záujem rastie zo
strany výrobcov (dodávateľov), ako aj retailu
(odberateľov), so spoločným zámerom eliminovať manipulačné procesy pri dodaní a dopĺňaní. Úvádzame na trh nové servisné modely využívania fondu CHEP paliet v záujme
čo najviac vyhovieť požiadavkám vybratých
zákazníkov.
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IT

Vychystávanie rýchlosťou svetla
môže byť realitou (aj vo vašom podniku)
Jozef Brezovský

každú chybu, je kombinácia systému Pick to
Light so skenerom, ktorý operátorovi nebráni
Pre mnohé firmy je rýchlosť
pri manipulácii a hneď odosiela spätnú väzvychystávania veľmi dôležitá.
bu. Jeden z vhodných skenerov je napríklad
Ale ako ju dosiahnuť a navyše
Zebra RS5100. Je dostatočne ľahký a malý,
bez chýb? Najčastejšie je rýchle
čo zabezpečuje, že operátorovi nebráni pri
pickovanie potrebné pre zásobopráci, dá sa upevniť na prst alebo na opačvanie výroby, kde je veľmi dôlenú stranu dlane. Keďže je uchytený priamo
žitá práve rýchlosť a minimálna
na ruke, na rozdiel od iných „rukavicových
chybovosť.
skenerov“, nie je potrebný častý nákup nových rukavíc. Batérie je možné jednoducho
vymeniť, čo umožňuje pracovať so skenerom
xistujú však nástroje, ktoré dokážu prakticky nepretržite. Štandardom je spätná
vychystávanie zrýchliť až o 50 % a väzba formou zvuku, svetla či vibrácie.
zároveň sú schopné znížiť chybovosť
pod 0,0001 %. „Na najrýchlejšiu navigáciu
Rýchle zaškolenie pracovníkov
v sklade sa preto používajú systémy Pick to
Light, ako je napríklad systém M2L,“ hovorí
Dokonca aj skúsený zamestnanec, ktorý
Ján Putala z firmy M2M Solutions.
si umiestnenie tovaru pamätá a dokáže vychystávať relatívne rýchlo, je tiež len človekom a môže sa pomýliť. Ešte horšie je to u
Navigácia pomocou svetiel
nových a sezónnych pracovníkov. Zavedenie
Ako technológia Pick to Light funguje? systému Pick to Light prináša jednoduché a
Základom je rýchla navigácia použitím sve- zároveň rýchle zaškolenie nových operátotiel –operátor vychystáva tovar iba na tých rov, čo umožní udržať kvalitu práce na popozíciách, nad/pod ktorými je rozsvietené žadovanej úrovni. V kombinácii zo skenerom
svetlo. Znamená to úsporu času, lebo pri dokážu pracovať prakticky hneď a bez chýb.
tom nemusí rozmýšľať a hľadať potrebný S týmto systémom dokonca dokážu bez
artikel. Tento druh vizuálnej navigácie ma- problémov pracovať aj v prípade, že neveximalizuje produktivitu výberu a vkladania, dia po slovensky. Keď zamestnanec nemusí
indikuje množstvo výberu, zrýchľuje proces celý čas rozmýšľať nad umiestnením tovaru
školenia zamestnancov, spracováva viaceré a vlastnou chybovosťou, je pre neho práca
objednávky súčasne a upozorňuje na kritické menej únavná a zvládne toho oveľa viac.
množstvo materiálu na sklade. Systém Pick
Veľkou výhodou systému M2L od firmy
to Light je vhodný pre všetky druhy tovaru,
nezáleží na tom, či ide o malé KLT pozície
alebo veľké paletové pozície. Dokonca je
možné vychystávať viaceré objednávky naraz. Ako alternatívu k svetlu je možné využiť
okuliare HD4000 s technológiou rozšírenej
reality od spoločnosti Zebra.

E

M2M Solutions je jeho adaptabilita na regály
rôznych typov a zároveň jednoduchá inštalácia. M2L môže byť dodaný buď spolu so
skladovým systémom, alebo napojený na už
existujúci skladový systém. Pre minimalizovanie chybovosti pri vychystávaní je k dispozícii navyše možnosť sekundárnej kontroly
pomocou RFID brány. Ako alternatíva RFID
technológie sa dá použiť rozpoznávanie vychystávaných komponentov umelou inteligenciou na základe fotiek.
Využitie zozbieraných dát
Jedným z benefitov pre zákazníkov je
schopnosť deklarovania vysokej kvality pri
vychystávaní. V prípade možných reklamácií je jednoduché vystopovať presný čas
daného vychystania, prípadne identifikovať
zodpovedného operátora. Zjednoduší sa aj
prístup k odmeňovaniu skladníkov – na základe KPI si dokážu tí šikovnejší zarobiť viac,
čo môže ostatných motivovať k vyššiemu výkonu. So zozbieranými údajmi bude navyše
jednoduchšie identifikovať tzv. úzke hrdlá či
problémové lokácie. Na základe doterajších
skúseností so systémom Pick to Light je
veľká miera chybovosti spôsobená relatívne
nízkym počtom problémových lokácií, teda
80 % chýb je zapríčinených chybovosťou na
20 % lokácií. Taktiež je na základe zozbieraných dát možné tovar umiestniť podľa obrátkovosti, aby mali skladníci s najčastejšie
vychystávaným tovarom čo najkratšiu cestu.

Zníženie chybovosti vďaka skeneru
Najväčšie skryté náklady vznikajú pri
chybnom vychystávaní. Zle vychystané objednávky, či už je vychystaný iný komponent
alebo komponent chýba, môžu spôsobiť zastavenie výrobnej linky, resp. zníženie kvality
vo výrobe. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť
minimalizáciu chýb, no zároveň je stále potrebné zachovať veľkú rýchlosť vychystávania.
Ideálnym riešením, ktoré pomôže odhaliť
Logistika Dnes magazín / marec 2021 / 8

ROZHOVOR

Silní hráči posunú doručovanie
zásielok do ešte komfortnejšej zóny
Alexander Sotník

„V minulosti sme sa orientovali
najmä na odosielateľov. S nástupom internetového predaja sa
paralelne začíname viac orientovať na príjemcov. Myslíme si,
že variabilita možností prevzatia
balíka a príjemný zážitok z doručenia budú časom určovať, ktorou
kuriérnou spoločnosťou budú
chcieť mať klienti svoj obľúbený
tovar doručený,“ hovorí Peter Pavuk, generálny riaditeľ spoločnosti
DPD na Slovensku.
Efektivita dopravného systému je jedným z faktorov, ktoré ovplyvňujú úspešnosť kuriérskej spoločnosti. Akou filozofiou sa riadite v tomto smere?
Naša materská spoločnosť sa rozhodla
vstúpiť na Slovensko v roku 2002. Vstupovala sem pre ňu netradičnou cestou - vytvorením spoločnosti takzvane na „zelenej lúke“.
Bolo to niečo iné ako dovtedy realizovaná
expanzia DPD v iných krajinách. Spoločne
s budovaním siete na Slovensku sa modelovala a prispôsobovala filozofia celého
nášho prepravného systému. Osobne hodnotím ako veľmi prínosné decentralizované
riadenie systémov a procesov v rámci skupiny. Samozrejme, niektoré štandardy máme
rovnaké, ale každá krajina vie svoju činnosť
prispôsobiť potrebám miestneho trhu. A tak
sme prispôsobovali filozofiu fungovania. Na
začiatku sme po prvom stredisku v Bratislave
veľmi rýchlo otvorili ďalšie dve, v strede a na
východe krajiny. Postupne sme však vybudovali sieť 20-tich servisných stredísk, ktoré
z nášho pohľadu pokrývajú a zabezpečujú
výbornú dostupnosť logistického reťazca tzv.

poslednej míle. Pre nás je kuriér osobou, ktorá doručuje v čo najmenšom kilometrickom
nájazde a viac času má stráviť doručovaním, nie brázdením ciest. Vďaka tomu je pre
nás každá jedna adresa v rámci Slovenska
dostupná v nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí. Jednotlivé strediská majú výborné
spojenie aj do susedných krajín siete DPD.
V noci sa o prepravu medzi servisnými strediskami starajú vodiči a cez deň sa o prvú
alebo poslednú míľu starajú kuriéri. A tí sú
v každom stredisku aj mimo Slovenska pripravení splniť si svoju dennú misiu – doručiť
alebo vyzdvihnúť tovar na adrese nášho zákazníka.

procesmi. Sme si vedomí, že práve efektivita
a rýchlosť našej interaktivity bude to, čo pomôže udržať kvalitu za primeranú cenu. Do
procesu doručovania zapájame optimalizačné procesy, ktoré nám pomáhajú skracovať
doručovacie časy. Pre predstavu poviem príklad. Ešte nie tak dávno musel kuriér ovládať
celú oblasť spamäti a ráno pred odchodom
na trasu skontaktovať mnohých zákazníkov. Dnes si balíky len preberie a systém mu
vytvorí optimálnu trasu. Systém informuje
o hodinovom intervale doručenia všetkých
zákazníkov, ktorí nám poskytli email alebo
telefónne číslo. Kuriér tak ide podľa vopred
stanovenej trasy a my vieme v každom momente, kde sa nachádza. V blízkej dobe pláPožiadavky zákazníkov sa ustavične nujeme notifikovať zákazníkov pri vyzdvihozvyšujú. Ako sa vám darí uspokojovať ich vaní balíkov.
rastúce nároky na čo najvyššiu rýchlosť a
kvalitu služby za čo najnižšiu cenu?
V popredí dnes stojí ochrana životného
Naša spoločnosť neustále pracuje na zlep- prostredia, najmä v spojení s uhlíkovou
šovaní služieb. Prináša novinky, ktoré pomá- stopou. Ako si počínate a budete počínať
hajú našej efektivite, ale najmä vychádzajú z v tejto oblasti?
potrieb nielen odosielateľov, ale aj príjemcov.
Súhlasím, je to jedna z nevyhnutných obS nárastom e-com- lastí, na ktorú sa všetci musíme pozerať a zamerce služieb sa aj merať. Som veľmi rád, že naša spoločnosť
DPD stáva súčasťou je uhlíkovo neutrálna už pár rokov. Vďaka
zážitku z nakupova- nášmu kompenzačnému programu nezania. Stalo sa pre nás nechávajú balíky, ktoré pošlete cez DPD,
nevyhnutnosťou in- uhlíkovú stopu. Platí to pre všetky balíky, je
vestovať do reťazca jedno či ho pošlete z Košíc do Bratislavy aleprepravy, či už to sú bo z Prahy či Paríža. Čo ma teší ešte viac
technológie preprav- je fakt, že ideme ešte ďalej. Chceme a buných pásov, depá, deme redukovať produkovaný CO2, ktorý
ako aj informačné je vypustený do ovzdušia našou flotilou. Do
technológie naprieč roku 2025 bude naša spoločnosť doručovať
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v 250-tich najväčších mestách Európy výlučne s nízko- a bezemisnými vozidlami. Na
Slovensku už aktuálne jazdí 40 elektrických
dodávok. Tento rok ich počet zdvojnásobíme.
Našou ambíciou je doručovanie elektrickými
dodávkami v Bratislave, ale aj v ďalších slovenských mestách. V tomto roku vybavíme
v Bratislave všetky kuriérske vozidlá prístrojom na meranie kvality ovzdušia. S dátami sa
podelíme s mestom či s verejnosťou. Verím,
že je niečo, čo môže pomôcť nazerať na veci
iným spôsobom a iniciuje to ďalšie kroky na
zlepšenie ovzdušia v Bratislave. Budeme
pracovať aj na iných projektoch, ktoré budú
zamerané na redukciu nájazdu kilometrov na
doručený balík. Samozrejmosťou je pre nás
redukcia energetickej náročnosti jednotlivých
servisných stredísk. Či už inováciami vo
svetlo-technike, alebo aj s konceptmi výroby/
získavania zelenej elektrickej energie zo slnka, ktorú by sme následne využívali v našich
doručovacích vozidlách. Všetci zdieľame jednu adresu „ZEM“, a preto si myslím, že keď
začneme každý od seba, vieme urobiť veľkú
zmenu, ktorá zachráni životné prostredie nielen pre nás, ale aj pre ďalšie generácie.
Pandémia Covid-19 v nebývalej miere
rozhýbala elektronické obchodovanie.
Aký vplyv mal tento fakt na aktivity a rozvoj vašej firmy?
Prvá vlna bola pre všetkých veľkou neznámou. Víťazi boli tí, ktorí sa vedeli veľmi rýchlo
adaptovať na novú dobu. Veľa vecí, služieb
a obchodu sa presunulo do internetového
priestoru. DPD bola vo fáze spájania dvoch
spoločností, a preto bola pre nás situácia o
trochu náročnejšia. Som hrdý na kolegov,
ktorí vynaložili veľké úsilie na to, aby sme
to zvládli. Pre nás bola pandémia moment,
kedy sme museli pokračovať s takým nasadením, aké býva spravidla v sezóne. Celý
rok 2020 bol pre nás jedna „nepretržitá sezóna“. Prinútila a naučila nás však rozmýšľať
iným spôsobom, ako to bolo doteraz. Nik z
nás v tomto momente nevie povedať, ako a
kam sa bude pandémia uberať. Myslím, že
niektoré kamenné predajne už neotvoria,
lebo to jednoducho „neustoja“. Niektoré si
zase spočítajú, že fungovanie cez e-shop je
efektívnejšie, čo bude priestor pre nás. Ďalší
rozvoj v segmente doručovateľských služieb,
ktorý sa môže uberať nielen doručovaním
kuriérmi, ale aj inými spôsobmi, ako dostať
balík efektívne k príjemcovi. Môže to diať sieťou odberných miest, balíkoboxov alebo inou
cestou, čo bude závisieť aj od veľkosti balíka.
Čo očakávate v najbližších piatich rokoch vo sfére e-commerce z hľadiska ku-

riérskych spoločností?
Myslím si, že na trhu ostanú len silní hráči, ktorí budú posúvať doručovanie do ešte
komfortnejšej zóny. Predpokladám ďalší
rozvoj technológií, ktoré sa používajú na
interakciu medzi kuriérnymi spoločnosťami
a príjemcom, ktorý si bude riadiť doručenie.
Či už zdokonalenie aktuálnych možností
presmerovania na iný deň a inú adresu, ale
aj doručenie k susedovi, do preferovaného
odberného miesta, do kufra automobilu či
balíkoboxu. A to všetko v jednej aplikácii v
mobile. Zároveň si myslím, že kuriérne spoločnosti vstúpia aj do iných segmentov doručovania, ktoré sú pod reguláciou, ako je
napríklad preprava jedla či potravín.

už pri prvom vstupe balíka do systému, expresné doručovania, platby dobierok prostredníctvom platobných terminálov, odberné miesta pre presmerovanie si balíkov, ak
klientovi doručenie kuriérom nevyhovuje.
Máme Portál na jednoduché zaslanie balíka
pre súkromné osoby a malých podnikateľov.
S nárastom e-commerce a problematikou
vrátenia tovaru sme napríklad prišli s Portálom na vrátenie tovaru odosielateľovi. E-shop
tak vie dopredu, čo mu doručíme, pričom
má väčší priestor na vybavenie reklamácie
a lepší prehľad vo vracajúcich sa zásielkach. Pripravujeme ďalšie riešenia, ktoré by
mali zjednodušiť komunikáciu alebo zlepšiť
úspešnosť doručenia.

Aký postup preferujete vo vytváraní dlhodobých vzťahov s klientmi?
V minulosti sme sa orientovali najmä na
odosielateľov. S nástupom internetového
predaja sa paralelne začíname viac orientovať na príjemcov. Myslíme si, že variabilita
možností prevzatia balíka a príjemný zážitok
z doručenia budú časom určovať, ktorou kuriérnou spoločnosťou budú chcieť mať klienti
svoj obľúbený tovar doručený. CRM smerom
k odosielateľom je našim štandardným nástrojom. Chceme ho naďalej zdokonaľovať
a poskytovať ešte viac informácií o balíkoch.
V podobnom duchu si budujeme nástroj pre
vzťah s príjemcami, kde budeme poznať ich
zvyklosti, preferované služby a obľúbené
typy doručenia. Od vstupu do nášho systému budeme s týmito zákazníkmi interaktívne
komunikovať.

Čím zaručíte vysokú kvalitu vašich služieb v budúcnosti?
Kvalita našich služieb závisí od kvality
ľudí, ktorí ju vykonávajú. Samozrejme, potrebujú na to dostatočné prostriedky a pomôcky. Ako to budú robiť, zostane výsadou
ľudí, ktorí proces kvality nastavia. Z toho je
jasné, že úspech nám vie zaručiť investícia
do ľudského potenciálu a ich myšlienok,
ktorými budú zdokonaľovať, zlepšovať a
rozširovať aktuálne služby. Popri tom určite
prídu s myšlienkami „out of box“ , čím môžu
posunúť spoločnosť dopredu. Myslím si, že
schopnosť adaptovať sa bude ďalšia nevyhnutnosť, ktorá nám pomôže v udržiavaní
vysokej kvality. V kombinácii vyššie spomenutého nesmieme zabudnúť na nevyhnutné
investície do triediacich technológií, servisných stredísk, ale aj informačných technológii, ktoré budú eliminovať negatívny dopad
Dôležitým predpokladom úspešnosti na životné prostredie.
kuriérskej spoločnosti je dobre fungujúce
triediace stredisko. Aký výkon má vaša
Logistika expresného doručovania má
triediaca linka a aké technológie a IT sys- pred sebou skvelú perspektívu. Ako podtémy v nej využívate?
ľa Vás bude vyzerať o 10 až 15 rokov?
Kúpou Geis Parcel SK a v kombinácii s
Umelá inteligencia a informačné technolópandémiou sme sa posunuli vo „veku“ našej gie predstavujú studnicu nekonečných nápafirmy cca o ďalších 5 rokov vpred. Aktuálne dov a možných realizácií. Otvoria nám ešte
triedime balíky na manuálnych triediacich väčšie možnosti k dokonalosti a precíznosti
linkách v troch lokalitách. Každá lokalita má zabezpečovania jednotlivých služieb. Aj porinú hodinovú kapacitu. Najnižšia sa začína tfólio produktov či sortiment služieb, ktoré
na 3,5 tisíc a tá najvyššia je 6,5 tisíc za hodi- bude možné do expresnej logistiky zahrnúť,
nu. Tento rok otvoríme prvú plne automatickú bude väčšie. Či už to budú na mieru šité rielinku v novej lokalite v Bratislave. Táto linka šenia pre odosielateľov, ale aj optimalizácia
bude mať hodinovú kapacitu triedenia 10-ti- na strane činnosti kuriéra. Plne automatické
síc balíkov. V ďalšom roku plánujeme zväč- triedenie zásielok sa stane štandardom. Došovať výkon centrálneho strediska v Žiline.
ručenie robotom alebo dronom nebude už v
rovine pokusov, ale stane sa súčasťou naPopíšte stručne inovatívne riešenia, šej práce. Na diaľniciach budeme stretávať
ktoré dnes ponúkate vašim klientom.
„vlaky“, ktoré budú pravdepodobne v nejakej
Od začiatku pôsobenia na slovenskom fáze autonómne. To všetko sa udeje v súlade
trhu sa snažíme neustále prinášať novinky. s udržateľným rozvojom bez zanechávania
Je to interaktívna komunikácia s príjemcom negatívnej stopy na životnom prostredí.
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PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA

Čiastočná automatizácia navýšila kapacitu
skladu firmy HELLA takmer o polovicu
Jozef Brezovský

HELLA je globálna rodinná
spoločnosť kótovaná na burze
cenných papierov, ktorá zamestnáva približne 36 tisíc zamestnancov približne v 35 krajinách
sveta. Skupina vyvíja a vyrába
osvetľovacie a elektronické
komponenty a systémy, ako
technologický líder je už viac ako
sto rokov dôležitým partnerom
automobilového priemyslu na trhu
s autopríslušenstvom. S takmer 8
tisíc zamestnancami pracujúcimi
vo výskume a vývoji je HELLA
jedným z najdôležitejších inovačných motorov trhu.

S

uličiek s výmenou čelných vozíkov. Nakoniec
ale vyhrala úplne iný variant – čiastočne automatizovaný sklad.
„Vzhľadom na zložitosť celého projektu
sme si uvedomovali dôležitosť riadiaceho
systému, ktorý je akýmsi mozgom toho všetkého. Počas projektu sme teda museli zladiť fyzickú výstavbu s komplexnou analýzou
procesov a návrhom programu DCIxWMS
tak, aby vyhovoval súčasným princípom a
zároveň ich v najvyššej možnej miere zefektívnil. To všetko prebehlo na vysoko profesionálnej úrovni za účasti všetkých zainteresovaných strán, ktoré svojím know-how prispeli
k perfektnému finálnemu riešeniu, hovorí Ivana Klubalová, Head of Logistics spoločnosti
Hella Innenleuchten - Systeme Bratislava.

rozvojom skupiny stála slovenská pobočka spoločnosti pred problémom,
Špecifiká pobočky HELLA v Bratislave
ktorému čelí veľké percento firiem, pred implementáciou
a to pred nutnosťou výraznej optimalizácie
skladu a jeho kapacity bez prerušenia bežnej
• Konvenčné paletové regály a vysokoprevádzky. Realizujú sa tu totiž JIT / JIS pro- zdvižné vozíky
jekty pre sedem modelov automobilov. Medzi
• Bez existencie odovzdávacích / výdajozvažovanými riešeniami bolo ako ASRS (Au- vých miest
tomated Storage and Retrieval System) rie• Päť uličiek šírky 3,6 m
šenie, teda plne automatizovaný sklad, ako
aj predĺženie regálov a jednoduché zúženie

Ciele projektu
Požiadavky na efektívnejšie fungovanie
skladu a zvýšenie jeho kapacity zasahovali
do niekoľkých oblastí. Okrem snahy zaviesť
prvky automatizácie sa HELLA tiež snažila
opustiť externé skladovanie dielov a navýšiť kapacitu interného skladovania o 45 %,
to všetko bez nutnosti rozširovať priestory.
Ďalšími cieľmi bolo zvýšenie bezpečnosti
práce a komfortu pre zamestnancov skladu a
zníženie chybovosti. Implementácia musela
prebiehať za prevádzky 24/7, nebolo možné
prerušiť výrobu. To všetko podliehalo podmienke, aby bol celý systém integrovaný do
IT infraštruktúry s interface na ERP systém.
Aimtec riešenie: DCIxWMS
Namiesto riešenia pre každú danú oblasť
umožnila firma Aimtec komplexnú transformáciu logiky skladu so zachovaním existujúcich princípov. O riadenie technológií a aj
fronty práce ľudskej obsluhy sa stará riadiaci
systém DCIxWMS, zabezpečujúci plánovanie a riadenie všetkých intralogistických
procesov. Riadi štrnásť výdajových miest na
dopravníkoch, dva poloautomatické VNA vo-
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zíky, vláčikárov a uskladnenie v double-deep
• Odovzdávacie pozície zapracované do
paletových a kusových pozíciách.
regáliu
• Vychystávacie miesta na 14 elektrických
dopravníkoch
Nové technológie
• Dva semi-auto VNA vozíky
• Skrátenie trasy pre line feeding
Integrované riadenie skladu od zaskladnenie došlého materiálu cez dopravníky až po
Stupeň automatizácie
vláčikárov:
• úlohy pre jednotlivých pracovníkov nadväzujú, systém určuje správne výdajové
Hoci bol plne automatizovaný sklad jedmiesto aj spôsob a poradie zaplnenie.
ným z variantov, o ktorých závod HELLA v
Bratislave uvažoval, nakoniec zvíťazil vzhľaMonitoring prázdnych dopravníkov, auto- dom k charakteru prevádzky koncept čiasmatické vyvezenie tovar do priestoru a späť: točnej automatizácie. Pre podnik bolo totiž
• vláčikár vopred vie, kam presne má prísť, nevyhnutné umožniť zamestnancom prístup
ktoré tovar na palete naskenovať a v akom do skladu, aby mohli v prípade potreby zamnožstve.
bezpečiť náhradné procesy v manuálnom
krízovom režime.
Double-deep skladovacie pozície:
• možné skladovať dve palety za sebou a
Výhody čiastočne
výrazne tak zvýšiť kapacitu skladu.
automatizovaného skladu
Špecifiká pobočky HELLA v Bratislave
• Prístup zamestnancov do skladu v prípo implementáciu systému
pade potreby pre zabezpečenie náhradných
manuálnych procesov v krízovom režime –
• Dve uličky široké 1,45 m s double deep VNA vozíky možno riadiť ručne.
storage
• Stupeň automatizácie je prispôsobený

na mieru zákazníkovi, potenciál rozšírenia
možno využiť až do plne automatizovaného
skladu, teda ASMR systému.
• V porovnaní s plnou automatizáciou systému ASRS (Automated Storage and Retrieval System) ide o výrazne ekonomickejší variant s rýchlejší návratnosťou (ROI).
Hlavné benefity
• Komplexné riadenie a plánovanie všetkých intralogistických procesov a technológií
v sklade
• Efektívnejšie zaskladnenie materiálu na
základe zadanej stratégie
• Zvýšenie kapacity skladu o 45%
• Automatizácia vychystávania materiálu
do výroby
• Rýchlejšie a efektívnejšie zásobovanie
výrobných liniek
• Rýchlejšie zaškolenie pracovníkov, eliminácia chýb
• Rýchlejší a spoľahlivejší priebeh inventarizácie zásob
• Zvýšenie bezpečnosti a pohodlia pri práci
pre pracovníkov skladu
• Návratnosť investície celého riešenia do
29 mesiacov

DOPRAVA

Rozdiely v ponuke a dopyte v námornej
doprave naďalej zvyšujú ceny

K

oronavírusová kríza nešetrila ani námornú dopravu. Vďaka obmedzeným
kapacitám, zvýšeným sadzbám a digitalizácii prepravných spoločností je trh zložitejší a nestabilnejší ako kedykoľvek predtým,
vysvetľuje v rozhovore Rolf Mertins, Head of
Global Ocean Freight DACHSER Air & Sea
Logistics.

Aká je súčasná situácia na trhu námornej dopravy?
Minulý rok došlo k mnohým zmenám ─ a
to platí aj pre námornú dopravu. V minulosti
sme vždy mohli plánovať nákupy prepravného priestoru na základe skúseností a údajov
z predchádzajúceho roka. S pandémiou koronavírusu sme museli tieto predpoklady doslova hodiť cez palubu.
V poslednom štvrťroku 2020 sa produkcia v Ázii vrátila na pôvodnú úroveň a dopyt
po preprave kontajnerov prudko vzrástol.
Prepravná kapacita však bola hlboko pod

úrovňou predchádzajúceho roka. Okrem
nedostatku prázdnych kontajnerov vo výrobných závodoch v Ázii zostali v dôsledku
Lockdown obmedzené plavebné poriadky a
tým aj prepravná kapacita. Nedostatok kontajnerov ovplyvňuje najmä prepravy do USA,
ale aj zásielky do Európy, pretože návrat
prázdnych kontajnerov z USA trvá najmenej
o šesť až desať dní dlhšie než v období pred
koronavírusom. Príčinou sú obmedzenia v
súvislosti s chorobou Covid-19 v prístavných
termináloch, nedostatok vodičov nákladných
vozidiel a tiež meškanie pri vykládke lodí,
pretože infikované posádky lodí sú opakovane umiestňované do karantény a lode musia
následne zakotviť.
Veľa lodí je navyše dočasne vyradených
z prevádzky, aby boli ich motory opatrené
katalyzátormi na zníženie emisií. To všetko
znamená, že nákladového priestoru je nedostatok a rozdiely v dopyte a ponuke naďalej
až “astronomicky” zvyšujú ceny.

Vidíte nejaké známky oživenia? Aká je
budúcnosť kontajnerových lodí?
Predpokladáme, že táto situácia bude trvať až do konca februára, pravdepodobne
aj po celý prvý štvrťrok roku 2021. Situáciu
ešte prehĺbia oslavy čínskeho Nového roka.
Najmä sadzby budú mať tendenciu ešte ďalej rásť alebo určite neklesať, pretože podľa
predpovedí sa objem zásielok zníži až na
konci februára 2021. Potom by sa problém s
lodným priestorom, a dúfajme tiež s dostupnosťou kontajnerov, mohol trochu zmierniť.
Dostupná kapacita ani štruktúra sadzieb na
predpandemických úrovniach však nie je v
dohľadnej budúcnosti zrejmá.
Prepravné spoločnosti usilovne pracujú na
digitalizácii procesov a ich fungovaní v praxi. To znamená, že musíme preskúmať naše
existujúce procesy obstarávania a rezervácií
a prispôsobiť ich tomuto novému vývoju trhu,
aby bolo možné udržateľným spôsobom navrhnúť a rozšíriť náš obchodný model FCL.
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EKOLÓGIA

Logistické nehnuteľnosti a e-commerce
znižujú uhlíkovú stopu maloobchodu
(red)

Sviatočná sezóna roku 2020 bola
pre e-commerce rekordná a podľa
predpovedí stúpne počet doručených balíkov v nasledujúcom
desaťročí o 80 %. Nová štúdia
MIT Real Estate Innovation Lab,
za podpory spoločnosti Prologis,
preto skúma hmatateľné prínosy
online nakupovania pre životné
prostredie.

T

akzvaná „stay-at-home“ ekonomika
viedla k rastu online maloobchodu a
miera jeho využívania zostala vysoká
po celý rok 2020. Prvé odhady naznačujú,
že objem online predaja v USA vzrástol počas rozšírenej sezóny sviatočných nákupov
roku 2020 o 50 % (medziročne), pričom podobný vývoj bol zaznamenaný aj na ďalších
hlavných e-commerce trhoch vrátane Číny,
Európy, Japonska a ďalších. Z priemerných
výsledných hodnôt emisií v štúdii MIT vyplýva, že prechod k väčšej miere využitia e-commerce znížil emisie približne o 2,4 % na
jeden expedovaný balíček.
Podrobnejší výhľad
Emisie uhlíka spojené s online nakupovaním sú v priemere o 36 % nižšie ako emisie
produkované nakupovaním v kamenných obchodoch. E-commerce vyšla ako udržateľnejší variant vo viac ako 75 % základných prípadových štúdií realizovaných MIT. Pre každý
scenár bolo v rámci štúdie vykonaných 40
000 simulácií metódou Monte Carlo modelujúcou rôzne správanie spotrebiteľov. Vďaka
tomu možno sledovať dôležité agregované
ukazovatele vplyvu na životné prostredie:
počet zakúpených položiek, vzdialenosť do/
od obchodu a logistickej budovy, vratky a typ
dopravy. Okrem základného prípadu sa skúmalo ďalších 11 scenárov, v ktorých boli menené aspekty správania spotrebiteľov alebo
maloobchodných operácií.
Konsolidácia dodávok v rámci „okružných
trás“ znižuje emisie súvisiace s prepravou o
takmer 90 %. Doprava je najväčším zdrojom
emisií súvisiacich s nakupovaním v kamenných obchodoch. Generuje totiž 2,5-náso-

bok uhlíkových emisií spojených s najväčším zdrojom uhlíkovej stopy v e-commerce
– potrebou využívať viac obalov. V prípade
doručovania zásielok priamo do domácností
môže jedna plne naložená štandardná dodávka nahradiť viac ako 100 individuálnych
jázd autom. Konsolidácia objednávok a optimalizácia siete zasa znižujú náklady e-commerce operátorov.
Doručovanie z mestských fulfillmentových
centier rovno do domácností môže viesť k
ďalšiemu znižovaniu emisií. Logistické siete, ktoré dodávajú tovar z mestských fulfillmentových centier v blízkosti spotrebiteľov
(radšej než z budov mimo mestských zón),
môžu eliminovať emisie skleníkových plynov
produkované dopravou o ďalších 50 % a znížiť uhlíkovú stopu jedného balíka v priemere
o 10 %.
Situovať tovar čo najbližšie ku konečnému
spotrebiteľovi minimalizuje finálnu dodaciu
vzdialenosť a eliminuje preťaženosť dopravy.
To zároveň skracuje dodacie lehoty a znižuje
náklady maximalizáciou prepravnej kapacity
vozidlového parku.

Použitie nových technológií
Pokrok v oblasti inteligentných budov,
elektrifikácie vozidiel a umelej inteligencie
(AI) môže podporiť ešte udržateľnejšiu prevádzku. Tieto novovznikajúce technológie
majú potenciál zosúladiť spoločné záujmy
spotrebiteľov, maloobchodníkov a investorov
do nehnuteľností v snahe znížiť uhlíkovú stopu. MIT modeloval tri spôsoby, ako užívatelia
logistických nehnuteľností zvyšujú udržateľnosť svojej prevádzky:
Elektrifikácia doručovacích vozidiel: Pri
využití dnešných zdrojov energie môže táto
technológia znížiť priemerné emisie súvisiace s dopravou o 27 % a prináša aj ďalšiu
výhodu – zníženie hluku z dopravy. Nové
modely vozidiel, ktoré majú byť uvedené na
trh v tomto roku, majú dojazd 200 míľ, čo
umožní zvládnutie 90 % doručovacích trás
typu last-mile v Spojených štátoch. Adopciu
elektromobility ďalej urýchľujú regulácie či
budovanie potrebnej infraštruktúry. Pätnásť
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amerických štátov a Washington D.C. oznámili plány elektrifikovať všetky ťažké nákladné vozidlá, dodávky a autobusy v priebehu
nasledujúcich 15 až 30 rokov. Európa medzitým rozširuje zavádzanie zón s nízkymi
emisiami určených pre vozidlá s elektrickým
pohonom. Dnes tieto nízkoemisné dopravné
zóny tvoria dve tretiny mestských oblastí, v
ktorých spoločnosť Prologis pôsobí. Predvídaví maloobchodníci si túto technológiu osvojujú. Napríklad Amazon si objednal 100 000
elektrických vozidiel a očakáva, že prvých 10
000 z nich bude jazdiť budúci rok.
Obaly: Väčšia spotreba obalových materiálov je najväčším zdrojom emisií v e-commerce (hoci sa jedná o zlomkový podiel v
porovnaní s úsporami plynúcimi z efektívnej
prepravy tovaru). Inovácie v tejto oblasti napriek tomu majú potenciál urobiť online nakupovanie ešte ekologickejším. Emisie spojené
s balením sú v priemere približne šesťkrát
vyššie v prípade online nakupovania ako pri
nakupovaní v kamenných predajniach, najmä
v dôsledku používania lepenkových materiálov a individuálnych obalov. MIT vypracoval
scenár, v ktorom boli emisie produkované vy-

užitím lepenkových škatúľ nahradené emisiami spojenými s použitím papierového vrecúška pri 80 % online nákupov. V tomto scenári
bola e-commerce udržateľnejším variantom
nakupovania v 90 % všetkých modelových
situácií; dnešný základný scenár tento stav
indikuje v 75 % prípadov. Mnoho maloobchodníkov si osvojilo ekologické obalové materiály, zatiaľ čo iní automatizujú proces balenia – analyzujú a odporúčajú najvhodnejšiu
veľkosť a typ obalu pre rôzne kombinácie položiek. Výmena krabíc za tašky a polstrované
obálky znižuje objem a hmotnosť balíkov, čo
môže prispieť k ďalšiemu zníženiu emisií.
Dáta: Pokročilá analytika a riešenia založené na internete vecí (IoT), ako napríklad
zdieľanie záťaže a dynamické presmerovanie, môžu znížiť emisie o 10 %, jednotkové
náklady o 30 % a preťaženosť dopravy o 30
%. Využitie týchto dát môže tiež viesť k menšiemu počtu vratiek. Napríklad riešenia založené na umelej inteligencii môžu online nakupujúcim odporučiť veľkosť či štýl oblečenia či
iných produktov na základe predchádzajúcich
nákupov, a minimalizovať tak prípady vrátenia tovaru. MIT modeloval scenár, v ktorom

vratky pri online nakupovaní klesli o 50 %, čo
viedlo k nižšej uhlíkovej stope e-commerce v
80 % prípadov.
Metodológia a prístup
Referenčná štúdia MIT modeluje uhlíkovú
stopu na základe správania spotrebiteľov pri
nakupovaní zostavením príslušných premenných a následnou simuláciou scenárov, v
rámci ktorých je rozsah parametrov upravovaný.
Na účely štúdie bolo simuláciou Monte
Carlo realizovaných 40 000 pokusov (10 000
v 4 regiónoch) pre 12 scenárov. To prinieslo merateľné výsledky, ktoré boli následne
interpretované s ohľadom na možnosť zmeny celkových emisií uhlíka vplyvom rôzneho
správania spotrebiteľov. T
áto správa pracuje so zisteniami z nezávislej štúdie uskutočnenej MIT Real Estate Innovation Lab. Prologis je dlhodobým partnerom
Centra pre nehnuteľnosti MIT a jeho laboratória pre inovácie Real Estate Innovation Lab.
Tento výskum bol čiastočne realizovaný vďaka podpore spoločnosti Prologis.
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VZDELÁVANIE

Logistickí odborníci na Slovensku chýbajú
a mnohé firmy zápasia s ich nedostatkom
Jozef Brezovský

Logistika je pomerne mladý
odbor, ktorý sa na vysoké školy
dostal nedávno. Samozrejme, ak
neberieme do úvahy vojenskú
logistiku. Logistické vzdelávanie je podmienkach Slovenskej
republiky v počiatočnej fáze,
ktorá sa postupne rozvíja ako na
stredoškolskej, tak aj na vysokoškolskej úrovni. Doba, kedy
sa vzdelávanie v oblasti logistiky
riešilo prostredníctvo jedného
predmetu počas celej doby štúdia
na strednej alebo vysokej škole,
je už nenávratne preč.
súčasnej dobe ponúka v Slovenskej
republike vysokoškolské vzdelanie v
logistických odboroch, ako napríklad
Technická Univerzita v Košiciach, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, v
akreditovanom bakalárskom a magisterskom
študijnom programe Logistika dopravy; Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky
a ekonomiky dopravy a spojov, v akreditovanom bakalárskom a magisterskom študijnom programe Zasielateľstvo a logistika, a
Železničná doprava; Ekonomická univerzita
Bratislava, Fakulta podnikového manažmentu, v akreditovanom magisterskom študijnom
programe Manažment výroby a logistika; či
Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska
fakulta v akreditovanom bakalárskom študijnom programe Ekonomika a manažment
podnikov drevospracujúceho priemyslu.

V

Logistika ponúka zaujímavé
pracovné príležitosti
„Môže sa zdať, že je toho dosť, ale z tohto
výberu verejných vysokých škôl je zrejmé,
že neponúka študijné programy zamerané
výhradne na logistiku. V uvedených akreditovaných študijných programoch je logistika
iba čiastkovou súčasťou štúdia. Logistika je
veľmi rozsiahly odbor, týkajúci sa všetkých
podnikov a organizácií, vrátane štátnej správy. Preto je nesmierne dôležité venovať výchove a vzdelávaniu nových odborníkov v
logistike veľkú pozornosť,“ vysvetľuje prof.

Václav Cempírek, rektor Vysokej školy logisAj preto už štáty starej Európskej únie
tiky v českom Přerove.
venovali a venujú výchove a vzdelávaniu
odborníkov v logistike náležitú starostlivosť.
Ponúkajú ako univerzitné študijné programy
Logistika ponúka zaujímavé
so zameraním na logistiku, tak aj vzdelanie
pracovné príležitosti
na neuniverzitných vysokých školách profeV Českej republike je podľa jeho slov rea- sijne zameraných priamo na logistiku.
lizovaná výučba logistiky na verejných vysoLogistika ponúka zaujímavé pracovné príkých školách a univerzitách obdobne ako na ležitosti. Na Slovensku trvalo v ponovembroslovenských. Štúdium niektorých predmetov vom vývoji viac ako 20 rokov, aby sa logistika
z oblasti logistiky ponúka aj štátna vysoká pomaly presadila do študijných programov
škola Univerzita Obrany v Brne. V rámci sú- učňovských, stredných odborných a vysokromných vysokých škôl možno uviesť napr. kých škôl.
neuniverzitné technickú súkromnú Vysokú
„Určite to ale nepostačuje. Logistiku je
školu logistiky (VŠLG) s akreditovaným ba- potrebné dostať plošne už na stredné škokalárskym a magisterským študijným progra- ly a pokiaľ ide o firemné prostredie – treba
mom Logistika.
„prebudiť“ pracovníkov nákupu, zákazníckeV týchto programoch sa vyučuje plánova- ho servisu a plánovania výroby, aby sa už
nie a riadenie toku materiálu a tovaru, služ- konečne dozvedeli, že aj oni sú logistici. Čo
by spojené s jeho prepravou od výrobcu ku sa týka porovnania s inými európskymi krajikonečnému spotrebiteľovi a samozrejme nami nie sme na tom tak zle. Holanďania a
skladovaním. „V logistike je dôležité, aby Nemci sú stále ešte veľký kus pred nami, ale
všetko prebehlo v správny čas a dostalo sa zbytku západnej Európy slušne šliapeme na
na správne miesto, v správnom množstve, päty. Niektoré logistické riešenia v Česku a
správnej kvalite a za správnu cenu. Logisti- na Slovensku sú špičkové a dokonca ukážka je teda veľmi obsiahly odbor, ktorý zahŕ- kové i v rámci veľkých korporácií,“ tvrdí Jaroňa nielen dopravu, ale aj ťažobný priemysel, slav Bazala, prezident Logistickej akadémie
výrobné podniky, predajcov i štátnu správu,“ v Ostrave.
konštatuje prof. Václav Cempírek.
Logistika Dnes magazín / marec 2021 / 15

Význam logistiky sa preukázal aj
počas epidémie COVID-19
Ak sa pozrieme na oblasť logistiky, potom všetky jej čiastkové procesy sú dôležité. V oblasti riadenia materiálových tokov je
dôležité, aby požadované vstupy do výroby
boli dodané presne v požadovaný čas a v
požadovanom množstve. „Výrobná logistika
prináša najvyššiu úsporu nákladov, jej cieľom
je optimálne zásobovať pracovné pozície,
synchronizovať technologické procesy a s čo
najmenším počtom manipulačných úkonov
vyrobiť konečný produkt. V poslednej fáze
nastupuje riadenie fyzickej distribúcie, ktorej
úlohou je prepraviť produkty do miesta spotreby. Význam logistiky sa preukázal v tomto
období vyhláseného núdzového stavu z dôvodu epidémie COVID-19,“ tvrdí prof. Václav
Cempírek.
VŠLG ako súkromná technická vysoká
škola neuniverzitného typu a ako jediná v
ČR ponúka terciárne vzdelanie v jedinečnom študijnom programe Logistika. Hlavným cieľom bakalárskeho a magisterského
študijného programu je pripraviť odborníkov
pre riadenie logistických procesov v oblasti
materiálových tokov, vo výrobnej logistike a
fyzickej distribúcie s využitím všetkých módov dopravy.
V bakalárskom študijnom programe Logistika v prezenčnej i kombinovanej forme
štúdia sú ponúkané špecializácie dopravná
logistika, logistika služieb a informatika pre
logistiku.

Magisterský študijný program Logistika
pripravuje absolventov k samostatnému výkonu a riešeniu úloh inžinierskeho charakteru. Voliteľnými predmetmi si študent môže
prispôsobiť štúdium svojmu záujmu alebo
požiadavkám svojho budúceho zamestnávateľa pre oblasť riadenia výrobných alebo
dopravných systémov.

VŠLG už má aj MBA program
Curriculum zahŕňa predmety základných
teoretických znalostí z oblasti matematiky,
fyziky, štatistiky, cudzích jazykov a odborné
predmety ako je logistika jednotlivých druhov
dopravy, spätná logistika, výrobná logistika,
city logistika, operačný výskum, informatika,
ekonomické predmety a právne disciplíny.
Teoretické vedomosti sú prehlbované a overované v praktických učebniach a laboratóriách a pri výkone praktickej výučby vo výrobnej a nevýrobnej sfére. „Škola je vybavená
odbornou učebňou s funkčným modelom
dopravných systémov, odbornou učebňou
pre obalové materiály a laboratóriom pre
označovanie a zisťovanie tovaru pomocou
čiarových a rádiofrekvenčných kódov. Absolventi bakalárskych študijných programov
aj magisterského študijného programu sú
veľmi dobre pripravení na výkon náročných
pracovných činností v reálnom pracovnom
živote,“ prezrádza prof. Václav Cempírek.
Od akademického roka 2019/2020 VŠLG
ponúka študijný program MBA so zameraním na logistiku, ktorý je určený najmä ma-

nažérom strednej aj vrcholových úrovne a
všetkým zástupcom súkromnej, štátnej a aj
neziskovej sféry s dokončeným magisterským štúdiom. Účastníci tohto študijného
programu, ktorý je trojsemestrálny, získajú
najnovšie poznatky, aktuálne a perspektívne
trendy v logistike.
Logistická akadémia ponúka základný
vzdelávací program, ktorý ide cez nákup, výrobu, skladovanie, dopravu a distribúciu až
k logistickému auditingu. „Na túto chrbticu je
naviazaný rad ďalších tém od colnej problematiky cez námornú prepravu až k výpočtovým dielňam pre riadenie zásob, na ktoré si
účastníci nosia svoje notebooky a firemné
dáta a na nich potom vykonávame modelové
výpočty,“ približuje Jaroslav Bazala.
V súčasnosti prebieha výuka
online formou
V období pandémie COVID-19, kedy je
vyhlásený núdzový stav a neprebieha kontaktná výučba, zabezpečuje VŠLG výučbu
a komunikáciu so študentmi online formou.
Pre prednášky a semináre využíva aplikáciu
MS TEAMS a pre vykonávanie skúšok a seminárnych úloh systém LMS Moodle. „Samozrejme, že kontaktná výučba je hodnotená
pozitívne ako študentami, tak vysokoškolskými pedagógmi, ale v tejto druhej vlne pandémie možno povedať, že s výučbou nemáme
problémy a dokonca môžem vyhlásiť, že na
online výučbe sa zúčastňuje viac študentov
než pri štandardnej výučbe,“ uvádza prof.
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Václav Cempírek. Cieľom VŠLG je udržať
tempo s technologickým pokrokom vo výrobných a logistických firmách a trvalo zabezpečiť potrebnú prepojenosť teórie s praxou.
Nie je to ľahká úloha, ale rozširovaním odborných učební so zameraním na simulácie
logistických procesov sa tieto vízie darí plniť.
„Uzatvárame novej zmluvy s podnikateľskými
subjektmi na výkon odborných činností, ktoré
sú na špici nových technológií. Prostredníctvom Rady pre spoluprácu s praxou získavame odozvy na inovácie učebných plánov dôležitých odborných predmetov profilujúcich
študentov pre budúce povolanie. Škola má
veľmi dobré výsledky v aplikovanom výskume v oblasti najmodernejších technológií pre
riadenie výroby a logistiky v automotive, ale
aj v oblasti optimalizácie dopravy a prepravy,
s akcentom na prepravu osôb do zamestnania. Na riešení projektov spolupracujú aj
študenti, a tým si zvyšujú odborné a kvalifikačné predpoklady na budúce povolanie. V
súčasnej dobe aplikujeme do výučby platformu Priemysel 4.0 zaraďovaním nových
predmetov, ako je moderná a komunikačná
technika na úrovni Logistika 4.0. K ďalším
predmetom, ktoré do výučby zaraďujeme,
patria inteligentné a digitálne prepojené sieťové systémy, ktoré vzájomne prepoja ľudí,
stroje, zariadenia, logistiku a produkty. Naša
škola je členom Národného centra priemyslu
4.0 a Smart City Clusteru,“ vypočítava prof.
Václav Cempírek.

ventmi máme rôzne – lepšie, aj horšie. Ak sa
pozrieme na tých, ktorí sa zaujímajú o prácu
v našej spoločnosti, tak súčasná generácia
má neporovnateľne väčší prístup k informáciám, ako v minulosti, ale nie každý túto príležitosť využije vo svoj prospech pri rozhovore
u potenciálneho zamestnávateľa,“ konštatuje
Alena Fricová.
Z toho sa dá zistiť vážnosť záujmu o danú
pracovnú príležitosť a našu spoločnosť. Dôležité tiež je, aby mal zamestnávateľ prepracovaný systém výberu nových pracovníkov a
následne im dal možnosť prejaviť v práci svoj
potenciál, ukázať im profesionálne možnosti
v medzinárodnej spoločnosti. „Myslím, že aj
vďaka tomu máme dnes vo firme absolventov, ktorí u nás pracujú viac rokov a majú kariérnu perspektívu v rámci špecializovaných
rozvojových programov,“ dodáva Alena Fricová.

Dôležitá je spolupráca
firiem a škôl
„Koncom roka 2019 začal DACHSER Slovakia komunikáciu s dvomi školami ohľadom
budúcej spolupráce, pretože pripravuje pre
absolventov projekt Trainee, ktorého cieľom
je vyškoliť logistických odborníkov priamo
pre potreby našej spoločnosti. DACHSER

poskytuje široké spektrum logistických služieb a pre tento účel má vlastné špecializované systémy, preto absolventi potrebujú
prepracovaný systém následných tréningov
a školení, aby sa čoskoro stali plnohodnotnými členmi našich tímov. „Zároveň poskytneme študentom druhého a tretieho ročníka
priestor pre ich školskú prax, aby si mohli
svoje teoretické poznatky vyskúšať, prípadne sa naučiť niečo nové z praktického fungovania procesov vo firme. Veríme, že súčasná
pandemická situácia čoskoro pominie a my
budeme môcť túto spoluprácu nielen plánovať, ale aj úspešne realizovať,“ uvádza Alena
Fricová.
Dôležité je, aby firmy viac spolupracovali
so školami. Dôvodom je vzájomná výhodnosť takejto spolupráce, predovšetkým z pohľadu výmeny informácií a ich zužitkovania
pre ďalšie fungovanie.
„Pre nás je dôležité, aby školy dávali dobré
odborné základy našim budúcim kolegom,
aby sme spoločne prepájali výuku s praxou
a aby študent videl pridanú hodnotu pre seba
vo forme kvalitných a použiteľných informácií, ktoré mu umožnia získať lepšiu pozíciu
na trhu práce. A samozrejme pre školu je
dobrou vizitkou, ak sú jej absolventi žiadaní
v renomovaných spoločnostiach,“ uzatvára
Alena Fricová.

Význam logistických služieb
výrazne rastie
Význam logistických služieb v rámci Slovenska výrazne rastie, nasvedčuje tomu aj
neustále budovanie logistických centier v
rámci Slovenska. Je verejne známe, že logistickí odborníci na Slovensku chýbajú a mnohé firmy zápasia s ich nedostatkom. „Preto
ma teší, že mnohé odborné školy stále viac
zaraďujú do svojich učebných osnov aj odbory zastrešujúce oblasť logistiky a zameriavajú sa na vzdelávanie budúcich odborníkov v
tejto oblasti. Študenti získajú všeobecný prehľad a základ, na ktorom môžu ďalej stavať.
A myslím si, že tento základ je dobrý, dá sa s
ním pracovať,“ hovorí Alena Fricová, HR manager spoločnosti DACHSER Slovakia.
Samozrejme, toto vzdelávanie tvorí len
jednu časť. Svoj diel k tomu pridávajú aj externé inštitúcie doplnkového vzdelávania a
zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú prípravu
na konkrétne podmienky svojej spoločnosti – či už v systéme duálneho vzdelávania,
alebo školení pre nových pracovníkov, ktorí
nastúpili ako absolventi. „Skúsenosti s absolLogistika Dnes magazín / marec 2021 / 17

SKLADOVANIE

Zdieľaná ekonomika v skladoch
prináša pozitívne efekty pre všetky firmy
Alexander Sotník

Nepísanými požiadavkami
dnešných dní v oblasti logistiky sú
vyššia efektivita, znižovanie nákladov, optimalizácia skladových
zásob, presná a rýchla obsluha
klienta. Jednou možností, ako
naplniť tieto požiadavky v praxi,
je zdieľanie skladovej ekonomiky.
Ako formát hospodárskej spolupráce existuje už dlho, ale v čase
rozmachu moderných technológií
zažíva ďalší rozkvet.
Mnohé firmy sa usilujú dosiahnuť svoje priority skôr ako konkurencia. Ich manažmenty si však málokedy nájdu čas zastaviť sa a
pozrieť sa na veci pokojne a s nadhľadom.
„Ak chceme dosiahnuť odlišný výsledok,
musíme zmeniť spôsob myslenia. Svoju konkurenciu totiž väčšinou nezničíme. Podnikáme popri sebe a naše úspechy sa v rôznom
pomere striedajú. Otázkou je, či si môžeme
byť vzájomne užitoční, bez toho aby nás to
poškodilo. V mnohých prípadoch sme sa už
presvedčili, že áno, pretože tento prístup je
zmysluplný a môže prinášať zaujímavý synergický efekt,“ hovorí Chris Gopal, konzultant v oblasti dodávateľského reťazca.
Dnešná doba zdieľaniu praje
Globalizácia, takmer všadeprítomná dostupnosť internetového pripojenia a digitálna
transformácia sú len niektorými podnecujúcimi faktormi. Keďže žijeme v reálnom svete,
nezabúdajme, že existujú aj tienisté stránky,
napríklad bezpečnosť dát aj zariadení, ktoré
s dátami pracujú.
„Ako to všetko funguje v segmente skladovania? Celkom jednoducho. Jeden sklad
zdieľajú napríklad dve spoločnosti, ktoré sú
prakticky konkurentmi a ponúkajú podobný
sortiment tovaru. Hoci sa to v konkurenčnom
prostredí zdá zvláštne, má to svoje výhody,“
konštatuje Ch. Gopal.
Ak totiž dve podobné spoločnosti dokážu spolupracovať, znížia vlastné náklady.
Zdieľajú totiž skladovacie priestory, skladové vybavenie a taktiež aj ľudské zdroje.
„Zaujímavým prínosom je aj to, že obe firmy

majú odrazu viac rýchlo dostupného tovaru,
pričom časť tohto tovaru neviaže ich vlastné
finančné prostriedky,“ upozorňuje Dinesh
Dongre, viceprezident produktovej stratégie
v spoločnosti Softeon.
Výhodou je spoločná doprava
Dôležitou fázou efektívneho obchodného
procesu je doprava tovaru na miesto predaja. Zdieľané skladovanie ponúka možnosť
zníženia počtu dopravných vozidiel a iných
prostriedkov. Štandardne by si logisticky pokrývala zásobovanie predajní každá firma
sama. V prípade zdieľania môžu mať partneri
spoločnú prepravu, ktorá postupne zásobuje
predajne oboch firiem podľa aktuálnych potrieb a možností.
Vtedy je potrebné optimalizovať využitie
vozidiel a trasy závozov prispôsobiť polohám
predajní oboch firiem, najlepšie v súčinnosti so skúseným partnerom. „Integrátor musí
byť schopný zladiť logistické systémy oboch
firiem tak, aby spolupracovali a optimalizovali
vybavenie objednávok v maximálnej miere,“
konštatuje Yoss Shiff z Massachusetts Institute of Technology, ktorý je autorom mnohých
kníh o supply chain risk managemente.
Obchodník v predajni alebo zákazník na
internete netuší, z akého skladu tovaru do-

stane. Pre neho je dôležité vedieť, či je tovar dostupný v požadovanom čase, v dobrej
cene a kvalite.
Pre firmy, ktoré uskutočňujú danú obchodnú transakciu, je však dôležité, kto ktorú časť
skladu vlastní. Ťažia totiž z toho, že nemusia
mať takú širokú paletu zásob, čím znižujú
objem viazaných finančných prostriedkov.
Výsledkom môže byť aj širšia ponuka vedúca
k zlepšeniu postavenia na trhu.
„V prípade spojenia procesov nákupu je
nezanedbateľnou výhodou budovanie lepšej
rokovacej pozície u dodávateľa. Ak budú dve
firmy, zdieľajúce jeden sklad, objednávať u
jedného dodávateľa väčšie objemy tovaru,
budú mať pri rokovaní lepšie vyhliadky. So
zvyšujúcim sa počtom e-shopov v súčasnom
období sa toto riešenie priam ponúka,“ podotýka D. Dongre.

Kľúčom je integrácia IT systémov
Odborníci z oblasti skladovania na základe dlhoročných skúseností vedia, že počet
zamestnancov na sklade nie je ľahké znížiť.
V prípade zdieľaného skladu to ani nie je prioritou. O náklady na zamestnancov sa totiž
podelia obidve spoločnosti a ušetria tak polovicu pravidelných mesačných výdavkov. Kde
teda môžu nastať problémy?
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„Pri zdieľaní je potrebné mať jasne stanovené podmienky spolupráce. Zvlášť, keď ten,
s kým spolupracujeme, je zároveň naším
konkurentom. Zmluvné zabezpečenie, jasné
vymedzenie kompetencií a procesná reorganizácia sú nevyhnutné. Vo fáze implementácie je vhodné spolupracovať so skúseným
partnerom,“ upozorňuje Ch. Gopal.
Podľa neho ďalším problémom, ktorý si vyžaduje inovatívny prístup, je vzájomná spolupráca riešenia v oblasti IT.
Hardvérové vybavenie skladu väčšinou nie
je problematické. Ak sa zhodnú obe strany
na dodávateľovi, podelia sa o obstarávacie i
udržiavacie náklady na zariadenia a táto časť
fungovania spoločného skladu je zabezpečená.
Inak je tomu v prípade softvérového riešenia. „S veľkou pravdepodobnosťou totiž firmy
používajú odlišné ERP systémy a odlišné
platformy. V tomto prípade je kľúčom k úspechu integrácia. Mal by ju riešiť dodávateľ
vybraný partnermi,“ odporúča Y. Shiff. Prednosťou dodávateľa softvéru do zdieľaných
skladov by podľa neho mala byť schopnosť
poskytnúť obom firmám nielen integráciu ich
systémov, ich bezproblémový chod, ale aj
servis nainštalovaných riešení.

V oblasti skladovania je zdieľaná ekonomika jednou z ciest, ktorá vedie k efektívnejšiemu využívaniu dostupných prostriedkov,
k znižovaniu nákladov a stavu tovaru v skladoch, k dôkladnejšiemu obslúženiu klienta a

k vyšším ziskom. Zdieľanú ekonomiku v sklade musí každá firma zvážiť, dôkladne posúdiť predpokladané prínosy a možné riziká, a
ak sa ukáže ako vhodná, začať s jej prípravou a následným zavádzaním.

DOPRAVA

Na Orave už konečne štartuje
výstavba na rýchlostnej ceste R3

mluva na výstavbu rýchlostnej cesty
R3 Tvrdošín – Nižná bola vo štvrtok
25. februára podpísaná. Takmer päť
km dlhý obchvat Tvrdošína, ktorý bude dokončený v roku 2023, bude mať stavebne
pod palcom konzorcium spoločností Hochtief
SK, Porr a Hydroekol Dolný Kubín. Zmluvná
cena za výstavbu úseku je viac ako 62 mil.
eur.
Ako informovala Eva Žgravčáková, vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS),
stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. Zmluvná lehota výstavby je 822 dní.
Zhotoviteľ už v najbližších dňoch začne s
prípravnými prácami na zariadení staveniska, realizácii zemných prác, preložkách inžinierskych sietí. Nasledovať budú práce na
zakladaní spodných stavieb cestného telesa,
múrov a mostov. Obchvat Tvrdošína odľahčí
mesto od tranzitnej dopravy, zvýši bezpeč-

Z

nosť a plynulosť cestnej premávky. Ako NDS
dodáva, vodičom skráti čas jazdy a prinesie
úsporu pohonných hmôt. Obyvateľom mesta prispeje k zlepšeniu životných podmienok
predovšetkým znížením hluku, prašnosti a
vibrácií. Novým úsekom R3 by malo po jeho
uvedení do prevádzky prechádzať 6,5 tis.
vozidiel denne. Výhľadovo sa očakáva zvýšenie dopravnej intenzity na takmer 9,5 tis.
áut denne.
Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná sa
napája na existujúci obchvat Trstenej a je vedená zvlneným členitým terénom prevažne
v extraviláne. Na konci úseku R3 vedie po
vetve križovatky Nižná a prostredníctvom privádzača Nižná sa pripája na súčasnú cestu
I/59 cez okružnú križovatku pred vjazdom do
Nižnej. Úsek bude postavený v polovičnom
profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku. V km 3,9 až 4,160 povedie v plnom profile. Za mostom v km 4,160

bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty, ukončená v km 4,4 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom.
Minister financií Eduard Heger sa tiež zúčastnil na oficiálnom štarte výstavby R3 Tvrdošín – Nižná. Projekt prinesie podľa neho
väčšiu bezpečnosť, lepšie životné prostredie
a vyšší dopravný komfort. Šéf rezortu financií verí, že R3 zabezpečí viac pokoja aj do
obydlí, ktoré lemujú starú trasu. „Som rád, že
v čase pandémie, keď vládne v ekonomike
neistota a ľudia sú plní obáv, bude cesta R3
ďalším verejným stimulom do ochromenej
ekonomiky. Dnes o to viac platí, že keď sú
zmrazené súkromné investície, musí viac
investovať vláda,“ dodal E. Heger s tým, že
projekt obchvatu je podľa Útvaru hodnoty za
peniaze ekonomicky výhodný. Posúdenie
projektu analytikmi navyše prinieslo výraznú
úsporu v nákladoch, čo umožňuje postaviť
túto cestu a dostať hodnotu za peniaze.
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Predstavy podnikateľov o dokonalom
riešení objednávky sú často mylné
Alexander Sotník

Bezchybné a dokonalé vybavenie objednávky je konečným
cieľom pre všetkých odborníkov
v dodávateľskom reťazci. Každý
podnik preto očividne pracuje
na dosiahnutí vysoko efektívnej
stratégie dodávateľského reťazca,
ktorá buduje lojalitu zákazníkov a
maximalizuje predaj.
roblém je v tom, že je ľahké kopírovať,
čo robia ostatní alebo definovať pokrok pomocou zavádzajúcich metrík.
Sophia Shats, marketingová riaditeľka spoločnosti MP Objects názorne demystifikuje
niektoré z najbežnejších mylných predstáv o
dokonalom poriadku v zásobovacom reťazci.

P

Výraz „dokonalý“ neznamená
rýchly
Už niekoľko rokov organizujú firmy akési
preteky v zmysle dog-eat-dog, ktoré údajne
vedú k lepším a rýchlejším výkonom. Prísľub
jednej firmy, že zásielka bude doručená cez
noc zadarmo, núti konkurenčné spoločnosti, aby ju nasledovali alebo zvýšili latku ešte
vyššie. Tento prístup je nielen neudržateľný,
ale môže mať aj vážne finančné dôsledky.
Mnohé firmy totiž zabúdajú, že pojem „dokonalý“ znamená v logistike najmä splnenie
presných špecifikácií zákazníka a nielen
rýchlosť.
Okrem dodávok cez noc zákazníci stále
viac prehodnocujú paradigmu dodania zásielky do 24 hodín. Do povedomia verejnosti
sa totiž dostáva problematika etiky pracovných podmienok, zvýšenie počtu nehôd na
cestách a negatívne vplyvy na životné prostredie. „Ak robíte to, čo považujete za eticky správne, namiesto toho, aby ste podľahli
tlaku populárneho, vaši zákazníci vás za to
budú viac rešpektovať,“ hovorí S. Shats.

doručenie bude hračkou. Dokonalé vybavenie objednávky však so sebou nesie aj implicitné ustanovenie, ktorým je výnimočný
zákaznícky servis.
Dodávateľské firmy často nevedia, čo zákazník chce alebo ako si to želá, ak všetko,
čo ponúkajú, sú iba rigidné a neatraktívne
parametre. Odborníci radia počúvať hlas trhu
a dať zákazníkom príležitosť vyjadriť ich skutočné preferencie.
Často to môže znamenať potrebu transformovať firemný dodávateľský reťazec tak,
aby podporoval flexibilnejšie možnosti objednávok, špeciálneho balenia alebo čoraz
populárnejšieho BOPIS (Buy-Online-Pick-Up-In-Store). Odmena stojí za to. „Zákazníci
oceňujú výber a inováciu. Nebojte sa experimentovať a vo svojej stratégii dodávateľského reťazca buďte dynamickí,“ odporúča
Lenka Rákyová, Supply Chain Manager SEE
v spoločnosti DS Smith Slovensko.
Nie je dokonalé, čo nemožno
dôsledne replikovať
Existujú dva spôsoby, ako premýšľať o
perfektnom splnení objednávky: od prípadu k
prípadu alebo vo forme obchodnej stratégie.
Dosiahnuť úspešnosť dodávky tovaru je ľahké, keď všetko ide podľa plánu a spoľahlivosť
reťazca v prípade jeho prerušenia zaručuje
robustná technologická stratégia.
Činnosť dodávateľských reťazcov v globálnych podmienkach však znamená aj možný výskyt nepredvídaných udalostí. Vtedy jej
jedinou konštantou neistota. „Aby bolo dokonalé plnenie objednávok základom vašich
operácií v dodávateľskom reťazci, je nevyhnutné investovať do komplexnej viditeľnosti
a technológie, ktorá je dostatočne flexibilná a
agilná na to, aby sa mohla prispôsobiť, zmeniť kurz, dynamicky upraviť tok objednávok a
vytvoriť spoľahlivé partnerstvá,“ konštatoval
Petr Kocourek zo spoločnosti Inova Logistic
na 14. ročníku Logistic Conference pri predstavovaní systému C Desk.

objednávok na štandardnej úrovni len preto,
aby zabezpečili včasné dodanie zákazníckej
objednávky. Takáto obeť je často zbytočná a
pre úspech podnikania nesprávna. Technologická stratégia zameraná na objednávku,
najmä ak sa uplatňuje na správu dopravy,
umožňuje podnikom optimalizovať aj rýchlosť.
„Dnes už máme systémy schopné oddeliť
výnimočnú alebo zrýchlenú objednávku od
zvyšku ostatných zásielok, takže položky, s
ktorými sa netreba ponáhľať, môžu pokračovať podľa plánu,“ konštatuje Tomáš Kašpárek, SFL špecialista spoločnosti BOSSARD.
Týmto spôsobom spoločnosti podľa neho
flexibilne vybavia rýchlu objednávku tak, že
ju jednoducho izolujú a presmerujú jej expedíciu k príslušnému dopravcovi.
Vďaka flexibilite na dynamické prispôsobenie sa tovarovým tokom a novovznikajúcicm
úrovniam služieb zákazníkom môžu podniky
neustále optimalizovať dodávateľský reťazec
pre každú objednávku.
Limitujúci systém ovplyvňuje
efektivitu nákladov

Vybavenie objednávky nie je „dokonalé“,
ak je výber zákazníkov príliš obmedzený.
Nie je však dokonalé ani vtedy, ak sú obmedzené možnosti podnikovej siete. Vtedy nie
je dobré ani najlepšie zo všetkých zlých alebo priemerných možností.
Dôsledné plnenie dokonalého poriadku v
dodávateľskom reťazci si vyžaduje stratégiu
ustavičného zlepšovania. Od hľadania najvýhodnejších partnerstiev až po sledovanie
výkonnosti.
Technológia viacpodnikových obchodných
sietí je navrhnutá tak, aby spoločnostiam pomohla efektívne sa organizovať v celom svojom ekosystéme. „Na splnenie tohto cieľa sú
obzvlášť užitočné konfigurovateľné orchestračné platformy dodávateľského reťazca,
ktoré umožňujú rýchlu a ľahkú integráciu nových zákazníkov, produktov, pričom ponúkajú aj dynamické informácie o tom, s kým je
najlepšie spolupracovať na základe najaktuNie je dokonalé, čo nie je ziskové
álnejších očakávaní i možných obmedzení,“
Nie ste dokonalí, ak obmedzujete
Firmy často znášajú straty na zisku, keď dodáva S. Shats.
výber
nastanú neočakávané udalosti vyžadujúce
Ak je v ponuke iba päťtýždňová platená rýchle rozhodovanie a konanie. Napríklad
doprava, konzistentné a cenovo dostupné mnohé manažmenty uponáhľajú celú reťaz
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