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podnikání

nost, odpovídající parametry, spolehlivost 
a mnohdy i rychlou výměnu. Samozřejmě se 
cení poskytovaný servis – patří do něho záso-
ba náhradních dílů, rychlá návštěva technika, 
okamžitá výměna senzorů apod.

Spolupracuje Turck s odbornými školami?
Spolupracujeme se střední školou apliko-

vané kybernetiky, která sídlí v našem areálu 
v Hradci Králové, a podporujeme ji. Škola se 
pravidelně zúčastňuje výstav a soutěží, kde 
se studenti prezentují při řešení automati-
začních úloh. Pro tyto případy jim zapůjču-
jeme inteligentní senzory a systémy a rov-
něž poskytujeme i potřebnou technickou 
podporu. Pro nás je také důležité, že nám 
škola dodala několik absolventů, s kterými 
jsme spokojeni.

Mohl byste prozradit plány a záměry spo-
lečnosti Turck do budoucnosti?

Budou inovovány některé produkty sor-
timentu společnosti. Například vstupně-vý-
stupní systém Remote I/O excom bude upra-
ven tak, aby mohl být použit v prostředí 
s nebezpečím výbuchu, v zóně 2. Naše sys-
témy RFID budou rozšířeny o technologii 
UHF, která umožní popis a čtení informa-
cí na větší vzdálenost. Inovacemi procháze-
jí také oddělovače signálů a spínané zdro-
je. Společnost uvádí i další novinky, které 
měly svoji premiéru na veletrhu SPS/IPC/ 
/Drives v německém Norimberku.

Mezinárodní skupina Turck

Turck, s. r. o., zastupuje v České republice mezinárodní skupinu Turck, která vyvíjí, vy-
rábí a dodává produkty pro oblast průmyslové automatizace. V nabídce této skupiny je více 
než 13 000 druhů senzorů, I/O moduly, sběrnicová rozhraní a také technika RFID a další 
komponenty pro výrobní linky a procesní výrobu. Společnost Turck navrhuje své produkty 
tak, aby byla schopna dodávat ucelené systémy, a nikoliv pouze jednotlivé výrobky. Nově 
se zaměřuje na vývoj a výrobu zákaznických aplikací. Skupina Turck s více než 40letou 
tradicí je dodnes rodinnou firmou a zaměstnává více než 3 000 lidí v 27 zemích a v dalších 
60 státech má svá zastoupení. V roce 2011 dosáhla ročního obratu 430 milionů eur. Strate-
gickými partnery společnosti Turck jsou Banner Engineerijng Corp., dodavatel optoelek-
tronických senzorů a bezpečnostních prvků pro stroje a zařízení, Escha GmbH, specializu-
jící se na osvětlení, tlačítka a konektory a Kübler GmbH, dodavatel inkrementálních a ab-
solutních rotačních snímačů, počítadel, čítačů a procesních zobrazovačů.

Jaké je krédo firmy? Jakými zásadami se 
řídíte při jednání se zákazníky? 

Zákazník je vždy středem našeho zájmu 
a snažení, je mu vždy poskytována největší 
péče, ať jde o technické informace, cenové 
nabídky a vyzkoušení a zapůjčení výrobku 
nebo technickou podporu při zkoušení. Vy-
cházíme zákazníkům vstříc i v obchodních 
záležitostech – zajistíme expresní dodávku 
produktů i náhradních dílů rovnou z našeho 
skladu do šesti hodin apod. 

Jak se vám daří budovat dobrý tým za-
městnanců? 

Na zaměstnance má naše společnost štěs-
tí. Máme dobré techniky, prodejce i obchod-
níky. Vychovali jsme si specialisty na tech-
niku RFID, bezdrátovou techniku, kame-

ry a systémy vzdálených vstupů a výstupů. 
Zaměstnanci se pravidelně školí v mateřské 
firmě v Německu nebo Banner Engineering 
v USA. Naši pracovníci jsou vedeni k na-
prosté samostatnosti. Jsou oceňováni pod-
le výsledků a je jim poskytován maximál-
ní prostor pro vzdělávání jak v jazykových 
znalostech, tak prezentačních a prodejních 
technikách. Jezdíme na společné akce, a to 
jak sportovní – na lyže, kola a rafty, tak po-
znávací, například do výrobních závodů, na 
veletrhy apod. Je to investice, která se spo-
lečnosti bohatě vrátí. 

Děkuji za rozhovor a přeji hodně poho-
dy v práci.

Rozmlouvala Eva Vaculíková.

Úpravy elektronického katalogu společ-
nosti MISUMI Europa byly zaměřeny na pře-
hlednost, uživatelskou přívětivost a mnohem 
systematičtější zpracování informací. Elek-
tronický katalog je technickou součástí sys-
tému Misumi 24/7 eCommerce a zájemci jej 
najdou www.misumi-europe.com v rubrice 
Katalogy. Používání je díky úpravě systému 
nyní jednodušší a uživatelé se dostanou rych-
leji k cíli. Absolutní novinkou je funkce moje 
stránka. Propojení mezi elektronickým kata-
logem a systémem internetového objednávání 
vytváří funkce individuálního uživatelského 
účtu, která dává množství možností, jak jed-
noduše zasílat objednávky nebo vyzvedávat 
nabídky. Uživatel si přitom může nejen pro-
hlédnout stav aktuální objednávky, ale také 
si nechat zobrazit veškeré dosud uskutečněné 
objednávky, popř. vyzvednuté nabídky a aktu-
ální nákupní košík. Pomocí funkcí moje kom-
ponenty a moje produktové kategorie si mo-

Individuální uživatelský účet usnadňuje práci 
s internetovým katalogem Misumi 

hou obchodníci a konstruktéři uložit často vy-
užívané produktové kategorie nebo čísla dílů 
a v případě potřeby je bez dlouhého hledání 
opět zobrazit. Také možnost záložkou ozna-
čit pravidelně používané produktové stránky 
v elektronickém katalogu urychluje proces 
vyhledávání a objednávání. Pomocí minia-
plikací si uživatel může svou stránku přizpů-
sobit podle své potřeby. Moje stránka navíc 
umožňuje spravovat vlastní zákaznické úda-
je a údaje o účtu.

Kromě toho společnost Misumi zjednodu-
šila strukturu úvodní stránky zákaznické ob-
lasti a rozdělila ji do čtyř nabídek: 
– technické příručky – každý týden nové, 

praktické informace pro bezplatné a časo-
vě nenáročné školení, 

– akce – informace o aktuálních veletrzích, 
výstavách a seminářích,

– prezentace výrobků – podrobné informace 
o zajímavých nabídkách společnosti Misumi,

– zprávy – aktuální tiskové zprávy o společ-
nosti.
Pro přímý přechod do obchodní části, tj. 

systému internetového objednávání, jsou v na-
vigaci propojeny čtyři nejdůležitější funkce – 
vytvořit nabídku, objednat nyní, nákupní košík 
a moje stránka. Pro alternativní přístup k indi-
viduálnímu účtu a sortimentu výrobků má na-
vigace dvě nové nabídky: v zákaznické oblasti 
se uživatel může přihlásit, zaregistrovat a zís-
kat informace o společnosti Misumi a v na-
bídce naše výrobky najde všechny informace 
o výrobcích přehledně uspořádané do dvanácti 
produktových kategorií. Najetím myší na jed-
notlivou kategorii zákazník okamžitě zjistí, 
jaké komponenty příslušná skupina obsahuje. 

Zvláštní nabídka: Společnost Misumi nyní 
uživatelům systému internetového objednává-
ní nabízí dvouprocentní slevu na všechny on-
-line objednávky. 
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