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Technologické služby SAP Intelligent Robo-
tic Process Automation (RPA) nyní automati-
zují podnikové procesy a pomocí digitálních 
botů zvyšují produktivitu. Softwarové roboty 
nahrazují manuální přepisování, usnadňují in-
terpretaci textové komunikace a pomáhají kon-
covým uživatelům s opakovatelnými procesy.

SAP Data Intelligence přináší první pod-
nikové řešení s end-to-end životním cyklem 
pro data a strojové učení. Uživatelům umož-
ňuje spojovat, zkoumat a koordinovat data ze 
SAP HANA nebo datové zdroje třetích stran 
a data automaticky pročišťovat.

Spolupráce mezi řešením pro IoT SAP 
Leonardo a Amazon Web Services nyní zá-
kazníkům přináší ještě větší flexibilitu a nové 
možnosti použití.

Aktualizace řešení SAP Analytics Cloud 
nabízí nové vizuální prvky umožňující vytvá-

řet plánovací scénáře a simulovat možné mo-
dely všem oddělením organizace a zpřístup-
ňuje pokročilé kolaborativní podnikové plá-
nování. Integrace s řešením SAP Integrated 
Business Planning kromě toho nabízí kom-
pletní přehled o důležitých ukazatelích KPI.

SAP, Microsoft Azure, Amazon Web 
Services a Google Cloud představují 
program Embrace

SAP kromě toho oznámil prohloubení 
spolupráce s Microsoft Azure, Amazon Web 
Services, Google Cloud a dalšími globální-
mi strategickými partnery v projektu Em-
brace. Ten zákazníkům doporučí platformu, 
software, služby, infrastrukturu a partnera 
v kontextu odvětví jejich podnikání tak, aby 
díky přechodu na SAP S/4HANA v cloudu 

dosáhli těch nejlepších možných obchod-
ních výsledků.

Mnohé přednášky se nevěnovaly pouze 
produktům SAP, ale také vizím, jejich přivá-
dění v život, možným nástrahám, ale též zku-
šenostem z uplatňování v praxi. Od metod 
tří horizontů v budování procesů a projektů 
k analytickým zkušenostem se stavem řízení 
procesů rozhodování a dnešních pohledů na 
budoucí potřeby v českém průmyslu. Každý 
si mohl vybrat téma, které ho zajímá, a z obo-
ru, ve kterém se realizuje. Kromě přednášek 
bylo možné diskutovat o konkrétních problé-
mech a zkušenostech s mnoha partnerskými 
společnostmi, které měly své stánky v před-
sálí. SAP NOW 2019 jako obvykle nabídl po-
hled na to, co nás s velkou pravděpodobností 
čeká a nemine.

Radim Adam

Více než 400 registrovaných účastníků, 
42 řečníků a 45 partnerů zaznamenal letošní 
ročník největšího a nejdéle pořádaného tuzem-
ského logistického kongresu. Eastolog 2019 se 
konal v květnu v Aquapalace Hotelu Prague 
v Čestlicích u Prahy. Letos se dvoudenní akce 
věnovala metamorfóze. Co si pod tím předsta-
vit? Logistika a dodavatelský řetězec v součas-
nosti procházejí kompletní přeměnou, díky níž 
směřují k vyšší kvalitě a efektivitě, což ale zá-
roveň klade značné požadavky na firmy, tech-
nické nástroje i pracovníky.

Mezi přednášejícími zaujal např. Martin 
Piškanin z HOPI Holdingu, který společně 
se svou kolegyní Hanou Vaníkovou představil 
HOPI CEE Fish Hub, logistické centrum pro 
uskladnění a distribuci mořských plodů v re-
gionu střední Evropy. Ekonom Martin Slaný 
se věnoval logistice v makroekonomickém 
kontextu, včetně nástinu hospodářského vý-
hledu na letošek i příští rok.

Nechyběly ani panelové diskuse. První 
z nich s podtitulem Proměna skladů aneb jak 
hledat sklad, který obstojí před výzvami příš-
tích let se zúčastnili zástupci průmyslových 
developerů i realitně-poradenských firem, 
konkrétně Martin Šumera ze 108 Agency, 
Miroslav Kotek z Colliers Internationalu, Du-
šan Kastl z firmy Contera, Tomáš Míček z P3 
Logistic Parksu, Pavel Sovička z Panattoni 
Europe, Petr Zaoral z Procházka & Partners 
a Martin Baláž z Prologisu.

Kongres EASTLOG 2019 se zaměřil na logistiku 
v době dynamických změn

V panelové diskusi věnované ekonomic-
kým vizím a úhlům pohledu na budoucí vývoj 
logistiky v ČR debatovali Miroslava Jechou-
xová, prezidentka Klubu logistických mana-
žerů, ekonom Martin Slaný, Ferdinand Hlo-
bil z Cushman & Wakefield a Oldřich Petrá-
nek z InLogisticsu.

Kromě obvyklých kongresových sekcí, 
jako jsou Trendlog, Prodlog, HRlog a dru-
hým rokem též ITlog, byla do programu le-
tos premiérově zařazena sekce Autolog. Ta 
se věnovala aktuálním logistickým trendům 
v automobilovém průmyslu. Například To-
máš Hladík ze společnosti Logio zde prezen-
toval efektivní řízení dodavatelského řetězce. 
Aleš Hušek z Toyota Material Handlingu CZ 
se podělil o zkušenosti z projektů automatiza-
ce v automobilovém průmyslu. Elektromobi-
lita a alternativní možnosti v dopravě včetně 
carsharingu byly tématem přednášky Marti-
na Horského z Car4Way.

O trendech a aplikacích pro průmysl 4.0 
přednášel v kongresové sekci Prodlog Filip 
Plevač. Řešení pro bezpečnost, optimaliza-
ci procesů a úsporu nákladů v logistice pre-
zentoval Jan Bajnar ze společnosti Dallmeier. 
O moderních trendech v logistice výrobního 
průmyslu hovořil Petr Jirsák z VŠE.

Na workshopu ITlog vzbudila pozornost 
prezentace Aleše Špidly z Českého institu-
tu manažerů informační bezpečnosti o ky-
bernetických hrozbách. O standardech GS1 

a trendech přednášel Michal Bílý z organiza-
ce GS1 Czech Republic. Využití umělé inteli-
gence v logistice představil Peter Bílik z fir-
my Anasoft. Zásady efektivní práce s doku-
menty v cloudu detailně rozebrali Kateřina 
Tillingerová a Jan Bárta ze společnosti Na-
visys. O digitalizaci ve výrobě a logistice de-
batovali Roman Žák ze společnosti Aimtec, 
Petr Kuchyňa z firmy Kiekert a Petr Závod-
ný ze společnosti Dr. Max.

Workshop HRlog nabídl mj. přednášku 
o zaměstnávání vězňů, s níž vystoupila Lu-
cie Streichsbierová ze střediska Rubikon Cen-
trum, které podporuje lidi v získávání práce, 
řešení dluhů a odpovědnosti k sobě, rodině 
a svému okolí.

V průběhu hodinové pauzy na oběd probě-
hl Bizlog. Jde o krátká obchodní setkání mezi 
poskytovateli a uživateli logistických služeb.

Posílena byla také venkovní expozice. 
K dispozici zájemcům byly manipulační vozí-
ky Linde a Toyota, dále tahač od společnosti 
Kühne + Nagel, jehož kabinu mohli účastníci 
navštívit, nebo elektromobily značky Volks-
wagen a Audi k testovacím jízdám.

Druhý den kongresu, tedy čtvrtek 16. květ-
na, byl věnován exkurzím do HOPI CEE Fish 
Hubu v Jažlovicích a logistického centra ře-
tězce Globus v Jirnech.

Pořadatelé děkují všem partnerům.
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