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Automatické sledování

Prostřednictvím techniky RFID (Radiofre-
quency Identification) lze zajistit spolehlivé 
sledování všech procesů výroby, skladování, 
naskladňování i expedice v celém výrobním 

areálu, tudíž v prostorech jak skladů (příjmu 
a expedice), tak výrobních hal, a dokonce 
i kanceláří a laboratoří. Tedy v celé oblasti 
firemní intralogistiky.

Ať se malá, střední nebo velká firma či 
podnik zabývá jakoukoliv výrobou, vždy 
k tomu potřebuje nakupovat výrobní mate-
riál a výrobní prostředky, ze vstupního ma-
teriálu vhodnou technologií vytvořit hotové 
produkty a následně je zabalit a dlouhodo-
bě nebo alespoň dočasně skladovat před tím, 
než je vyexpeduje – odveze či nechá odvézt. 
Každá taková firma tak může velmi efektiv-
ně využít možnosti RFID a sledování pohy-
bu v celém řetězci od příjmu materiálu a jeho 
skladování přes jeho zpracování a výrobu pro-
duktu až po následné uskladnění, přemístění 
do externího skladu a finální expedici k zá-
kazníkovi (obr. 1). Je to předpoklad pro zvý-
šení efektivnosti chodu firmy, monitorování 
pohybu všech jednotlivých výrobků a kom-
ponent, klasifikaci využití strojů a jejich ná-
kladů, jejich zpětnou dohledatelnost a histo-
rii vytížení i stanovení ukazatelů zisku a ná-
kladů dané linky či závodu.

Systém Vilant pro kompletní intralogistiku

Stačí jednotlivé obaly, krabice, bedny, pře-
pravní držáky nebo přímo samotné povrchy 
produktů či materiálů vybavit RFID nosiči 
a poté výrobní prostory, sklady a další místa 
podle jejich velikosti a struktury vybavit prů-
jezdnými nebo průchozími RFID bránami, 

čtecími a zapisovacími jednotkami upevněný-
mi na konstrukci transportních dopravníků či 
ručními nebo mobilními bezdrátovými RFID 
čtečkami. Centrální databázový vyhodnoco-
vací software nebo cloudová aplikace pak za-
jišťuje příjem dat, jejich dlouhodobé uložení, 
ale i vhodné statistické vyhodnocení a vizua-
lizaci výsledků.

Na rozdíl od systémů identifikace s čáro-
vými nebo QR kódy má RFID výhodu v mož-
nosti číst i skryté štítky u předmětů zabale-
ných v plastové fólii či papíru. RFID štítky 
proto nemusí být přímo viditelné, aby mohly 
být přečteny. Lze tak snadno realizovat celé 
průjezdové brány či koridory jak pro přepravu 
celých velkých beden vysokozdvižnými vozí-

ky, tak i palety přepravované ručně vedenými 
paletovými vozíky nebo i pro ručně přenášené 
krabice. Prostě se automaticky načtou všech-
ny štítky, které daným místem projdou. Tak 
je zajištěna plná kontrola pohybu všech před-
mětů, čímž se eliminuje možnost výskytu fy-
zicky chybějících nebo naopak přebývajících 
položek v porovnání s položkami uvedený-
mi v databázi. Pro malá montážní pracoviště 

či laboratoře vy-
žadující vysoce 
flexibilní provoz 
mohou být vhod-
nější mobilní ruč-
ní jednotky. Jed-
notlivé prvky lze 
libovolně kombi-
novat a celou se-
stavu přizpůsobit 
požadavkům uži-
vatele.

Systém sledo-
vání se nutně ne-
musí omezit jen 
na jeden areál fir-
my, ale může být 
sdílen několika 

výrobními závody jedné společnosti, nebo 
je dokonce možné určitá data sdílet i mezi 
různými kooperujícími firmami. Lze např. 
zajistit snadnou dohledatelnost a trasování 
produktů a předmětů vyžadující speciální 
péči a podmínky přepravy, ale i plnou reali-
zaci managementu vratných obalů, tedy sle-
dování různých speciálních vratných obalů, 

Tlak na rychlou a flexibilní výrobu a současně nízké výrobní náklady postupně roste v ce-
lém průmyslu, nezávisle na tom, jakým konkrétním odvětvím se firma zabývá. Jednou 
z možností, jak tomuto tlaku úspěšně čelit, je zajistit plně automatizovaný cyklus výrob-
ního, materiálového, obalového a skladového hospodářství implementací kompletního 
systému sledování pohybu všech složek produktů i obalů.
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Obr. 1. Systém Vilant pro kompletní sledování procesu výroby

Obr. 2. Management zpětných obalů

1 – dostupné vratné obaly
2 – odeslání uživateli
3 – návrat od uživatele
4 – mytí a údržba
5 – návrat do skladu obalů

Obr. 3. Při instalaci na vysokozdvižný vozík 
lze na základě detekce pohybu rozlišit mezi 
zbožím na vozíku a zbožím stojícím poblíž 
jeho trasy
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ve kterých výrobce např. bezpečně přepra-
vuje svoje produkty k zákazníkovi a které 
vyžaduje vrátit zpět. Mohou to být různé 
skládací kovové bedny, chladicí či vytápě-
né boxy a nebo speciálně upravené kontej-
nery (obr. 2).

Spolehlivý systém

Aby byl celý sledovací a vyhodnocovací 
systém s RFID skutečně efektivní, musí být 
spolehlivý. V tomto směru je vždy výhodné 
využít odborníky s velkými zkušenostmi, kte-
ří pro uživatele navrhnou ideální konfigura-
ci celého systému pro jeho konkrétní režim 
a struktury firmy.

Je nutné vhodně definovat parametry 
a vybrat a následně i navrhnout patřičné 
umístění a dosah čtecích a zápisových an-
tén tak, aby zachycení a přečtení štítků byly 
spolehlivé u všech procházejících produk-
tů a provoz byl uživatelsky nenáročný. Dále 
je nutné vhodně nakonfigurovat celý soft-
warový systém, aby zajistil spolehlivý pří-
jem dat, jejich dlouhodobé uložení, účelné 
statistické vyhodnocení a vizualizaci vý-
sledků. Pro malé provozy stačí méně ná-
ročný databázový systém běžící na jedné 
centrální počítačové stanici, jindy při vel-
kokapacitní výrobě a velké dislokaci vý-
robních prostředků je naopak dobré imple-
mentovat distribuovaný systém s několika 
servery a několika přístupovými stanicemi, 
popř. centrálním cloudovým systémem. Ten 
pak poskytuje komfort flexibilního přístu-
pu k informacím a datům z výroby, skladu 
na dálku i ze vzdálených kanceláří vedení 
společnosti.

Systém Turck Vilant toto vše dokáže za-
jistit: Turck tedy zaručí nejen dodání růz-
ných typů zařízení RFID a celého vyhodno-
covacího počítačového systému, ale i službu 
odborného návrhu vhodné struktury a funkce 
systému podle požadavků i finančních mož-
ností firmy, výběr typů komponent i návrh 
jejich konkrétního vhodného umístění a ná-
sledné instalace.

RFID snímání

V sortimentu společnosti Turck je k dispo-
zici kompletní nabídka produktů pro RFID, 
nejen mobilní ruční čtecí zařízení s disple-
jem pro okamžité vyhodnocení, ale i jednot-
ky pro fixní instalaci na dopravní cesty nebo 

celé kompletní průchozí brány pro automatic-
ké zachycení a přečtení všech procházejících 
produktů v jednotlivém i hromadném balení, 
v krabicích či bednách, v provedení s lokálním 
zobrazovacím a ovládacím displejem i bez něj. 
Možná je i detekce směru pohybu a tím roz-
lišení zavážení i vyvážení výrobků a materiá-
lu. Snímací systém s RFID lze instalovat také 

1 – příjem dodacího listu
2 – kompletace
3 – zásilka připravena
4 – nakládka

Obr. 6. Ověření správnosti zásilky

1 – výroba
2 – sklad
3 – připraveno k nakládce
4 – nakládka
5 – dodávka zákazníkovi

Obr. 5. Sledování dodávek balených produktů zákazníkům

Obr. 4. Architektura systému Vilant
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přímo do vysokozdvižných vozí-
ků, kde vyhodnocovací jednotka 
umí správně, na základě pohybu, 
odlišit RFID štítek aktuálně pře-
pravované pohybující se bedny či 
produktu od štítků stojících a mí-
jených během transportu (obr. 3). 
Data jsou potom prostřednictvím 
kabelové nebo bezdrátové datové 
komunikace LAN, WiFi, GPRS, 
3G/4G předávána do centrálního 
databázového serveru Vilant.

Softwarové vyhodnocení

Turck dodává, instaluje i spra-
vuje databázové servery Vilant pro 
nepřetržitý příjem dat ze všech 
RFID jednotek a jejich uložení 
v databázi (obr. 4). Následně je 

možné, podle nastavených parametrů, obdrže-
ná data roztřídit na základě místa a času pře-
čtení či typů kódů a výsledky poskytnout nad-
řazenému systému buď pro statistické vyhod-
nocení pro manažerské účely, pro podnikové 
informační systémy ERP, výrobní informační 
systémy MES či systémy pro řízení sklado-

vého hospodářství 
WMS, nebo pro pří-
mé automatické ří-
zení chodu výrobní 
linky, skladu či lo-
gistiky prostřednic-
tvím průmyslových 
počítačů či PLC. 
Podporována je ko-
munikace protokoly 
a v jazycích TCP/IP, 
HTTP/XML, OPC, 
SQL a REST. Jed-
nou ze standard-
ních softwarových 
funkcí je např. Vi-
lant Visibility Ma-
nager, umožňující 
nepřetržité sledo-
vání pohybu mate-
riálů a komponent 
výrobním proce-
sem, řízení příjmu 
a výdeje výrobků ze 
skladu nebo sledo-
vání vratných oba-
lů či dílů pro pře-
dání subdodava-
telům (obr. 5, obr. 
6). Samozřejmostí 
je možnost vzdále-
né správy i nastave-

ní jednotek RFID a možnost vestavby speciál-
ních funkcí na přání každého zákazníka a po-
dle požadavků různých provozů.

Systém Turck Vilant již využívá více než ti-
síc firem z 35 zemí světa, včetně velkých nad-
národních společností, které využívají patnáct 
let zkušeností firmy Turck se systémy RFID.

(Turck)


