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průmyslová informatika

Klíčem k úspěchu je K.voice

Společnost Kodys vyvinula řešení, které 
umožní zvýšit produktivitu skladových opera-
cí s využitím stejného množství zdrojů. Tímto 
řešením je softwarová aplikace K.voice, kte-
rá propojí v reálném čase hlasový systém se 
systémem řízení skladu WMS (Warehouse 
Management System). V tomto uceleném ře-
šení jde o rozpoznávání lidského hlasu a ná-
slednou interpretaci dat ve formě generová-
ní hlasových příkazů. Systém je založený na 
terminálech Talkman řady A700 ve spojení 
s bezdrátovými sluchátky.

Proces vychystávání se tak výrazně zjed-
noduší a práce skladníků se zefektivní, pro-
tože pracovníci se systémem komunikují po-
mocí řeči, čímž neztrácejí čas čtením příkazů 
z displeje terminálu a ani následným potvrzo-
váním z klávesnice. Objednávky jsou nejprve 

přenášeny z WMS do modulu K.voice, který 
je prostřednictvím bezdrátové sítě posílá do 
hlasového terminálu Talkman. Ten následně 
generuje hlasové příkazy a posílá je do slu-
chátek skladníka. Hlasový systém nasměruje 
zaměstnance na konkrétní vychystávací po-
zici označenou kontrolní číslicí, kde po vy-
chystání potvrdí počet odebraných kusů zbo-
ží. Celý cyklus se opakuje až do finální kom-
pletace všech objednávek.

Velkou výhodou tohoto hlasového řeše-
ní je, že umí i odfiltrovat běžný ruch skladu 
(např. od vysokozdvižných vozíků či vzdu-
chotechniky). Skladník tak nemusí příkazy 
opakovat, což zase vede k jeho vyšší pro-
duktivitě.

Hlasové řešení úspěšně využívají ve 
svých skladech např. řetězce Globus či JIP 
Východočeská (viz text na rastru; případová 
studie ze skladu Globus je na https://youtu.

be/FDNvdoGW54k). Tito zákazníci dopo-
sud využívali pro vychystávání zboží sys-
tém založený na čtečkách čárových kódů, 
který nesplňoval požadovanou produktivi-
tu. Ačkoliv původní řešení umožnilo sklad-
níkům pracovat spolehlivě při zpracovávání 
běžného počtu objednávek, ve špičce už ne-
zvládlo objednávky plně pokrýt a efektivně 
je zpracovávat.

Díky K.voice je každé vychystání transpa-
rentní. Program poskytuje jednoduchou sprá-
vu všech zařízení tím, že sleduje stav termi-
nálů, životnost baterií atd. Použitím K.voi-
ce je možné ovlivňovat funkčnost systému 
a jednoduše implementovat nové verze hla-
sových dialogů. Manažer skladu může také 
měřit výkon jednotlivých zaměstnanců na 
základě reportů.

(KODYS, spol. s r. o.)

1. Cesta k digitalizované výrobě potřebuje 
především cíl
Nejprve musí vedení podniku formulovat 

jasnou strategickou orientaci a stanovit cíle, 
jichž chce a může dosáhnout. Musí si ujasnit, 
jaké obchodní modely chce realizovat, jaké 
má podnik hlavní kompetence, jaké jsou pod-
mínky a výchozí body. Teprve až budou tyto 
otázky zodpovězeny, může být zahájena ces-
ta k digitalizované výrobě.

2. Zaměřit se na lidi
Technika může být tak inovativní 

a vzrušující. Ve skutečnosti o úspěchu ne-
rozhoduje ona, ale lidé. Nejen manažeři, 
ale všichni zaměstnanci musí být schop-
ni rozpoznat příležitosti a být „nadšeni ze 
změn“, přestože se jejich přínosy nepro-
jeví hned. Hlavním úkolem vedení je za-
pojit zaměstnance do transformace a vzít 
je na digitální cestu pomocí systematické-
ho řízení změn, bez chaosu a zbytečných 
komplikací.

3. Lean manufacturing je  motor, 
průmysl 4.0 je turbodmychadlo
Principy štíhlé výroby, lean manufactu-

ring, jsou předpokladem pro zavedení prů-
myslu 4.0. Kombinace štíhlé výroby a prů-
myslu 4.0 vytváří nebývalou transparentnost 
a otevírá významný potenciál ke zlepšení: 
snížení nákladů, zvýšení rychlosti, flexibili-
ty a efektivity.

Faktory úspěchu digitalizace průmyslu

4. Pouze měřitelný úspěch je skutečný 
úspěch
Průmysl 4.0 musí počítat s jasně definova-

nými klíčovými ukazateli (KPI – Key Perfor-
mance Indicator) a návratností investic (ROI 
– Return of Investment). V digitalizovaných 
závodech se ukazatele KPI měřitelně zlep-
šují v oblastech zásob, dodacích lhůt a pro-
duktivity. Ale také se zlepšuje kvalita, zvy-
šuje dostupnost výrobních zařízení a zjed-
nodušuje řízení variant až na jednokusové 
výrobní série.

5. Každá výzva vyžaduje vlastní řešení
Různé fáze výroby, různé hodnotové ře-

tězce, různé kontexty. Neexistuje žádné prů-
myslové standardní řešení. Proto je rozhodu-
jící předem analyzovat jednotlivé podmínky 
a teprve poté vyvinout a realizovat řešení na 
míru. Vždy je třeba mít na paměti, že i jed-
noduchá řešení mohou mít komplexní vliv.

6. Průmysl 4.0 není sprint, ale triatlon
Inovace a nové procesy potřebují čas, aby 

se projevil jejich dopad. Digitální transforma-
ce není sprint a ani úkol, který může vede-
ní snadno delegovat. Digitální transformace 
ovlivňuje všechny podnikatelské funkce a vy-
žaduje dlouhý dech ve všech oborech.

7. Připojit, přizpůsobit, využít
Standardní řešení sice neexistují, ale také 

individuální řešení jsou založena na osvědče-

ných komponentách, modulech a procesech. 
Pro průmysl 4.0 se musí stroje a lidé propojit. 
Zaměstnanci různých funkcí se svými přísluš-
nými znalostmi vytvářejí nová řešení. Tato 
řešení lze často s drobnými úpravami využít 
v podobných situacích.

8. Kompatibilita je klíčem
Síť a kompatibilita jsou neoddělitelně pro-

pojeny. Z pohledu informačních systémů mo-
hou úspěšnou implementaci zajistit pouze 
otevřené standardy. Konzistentní základní 
údaje zajišťují konzistentní interpretaci údajů 
a harmonizují tak výpočet příslušných KPI.

9. Koncepty pro výrobu, ne jen na papír
Co vypadá dobře při prezentaci v Power-

Pointu, nemusí nutně odrážet realitu. Realita 
v továrnách je a zůstává rozhodující. Od sa-
mého začátku je třeba uvažovat, zda zavádě-
né aplikace skutečně práci zkvalitňují – pro-
tože to je test pro přijetí změny zaměstnanci, 
a tedy i pro úspěšné provedení.

Slovo na závěr
Všechny uvedené myšlenky se zdají tak 

jasné, jednoduché a logické. Je třeba si je ne-
ustále připomínat, protože se denně lze setká-
vat s projekty, které tyto jednoduché faktory 
popírají. A mnohdy jde o velké peníze. Pro-
tože je známo, že v jednoduchosti je krása, 
je opravdu nutné si při digitální transformaci 
vždy tyto zásady připomínat, promyslet sou-
vislosti a následně přijmout správná rozhod-
nutí. Jen tudy vede cesta vpřed.

Radim Adam

V tomto stručném referátu autor vyjmenovává, které faktory podle něj vedou k úspěchu 
digitalizace firmy. Přestože se jednotlivé kroky procesu a rámcové podmínky projektů 
pro jednotlivé firmy liší, lze určit devět společných rysů a faktorů, které vedou k úspěchu.


