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téma

nuálních a zavádění prvků rozšířené reality, 
umožňujících zlepšovat komunikaci s operáto-
rem a zvyšovat kvalitu a efektivitu jeho práce.

Radim Lenort (Škoda Auto Vysoká škola):
Také já se domnívám, že v současné době 

je vedoucím trendem v této oblasti projekt 
německé vlády Industry 4.0, který by měl 
představovat čtvrtou průmyslovou revoluci. 
Po mechanizaci, elektrifikaci a digitalizaci 
by měla nastat éra kyber-fyzikálních systé-
mů. Obdobné projekty jsou zaváděny v řadě 
průmyslových velmocí. Ukazuje se, že pro 
naplnění ambiciózních cílů tohoto projektu 
je již nyní možné využít mnoho technických 
novinek. Příkladem může být plánované užití 
dronů pro skladovou inventarizaci ve společ-
nosti ŠKODA AUTO, a. s.

Pavel Motan (K2 atmitec):
Myslím si, že bude pokračovat trend 

zrychlování expedice, snižování nákladů při 

nárůstu množství expedovaných balíků či do-
dávek. Dalšími směry budou zavádění auto-
matizace a omezování chyb. Přetrvávat bude 
i tlak na snižování zásob. Proto jsme vsadili 
na komplexnost řešení s elektronickou evi-
dencí, propojení na zásilkové služby, návaz-
nost na dopravu a mnohem podrobnější skla-
dovou logistiku tak, aby ji bylo možné kon-
figurovat nebo modifikovat pro konkrétního 
zákazníka.

Snažíme se, aby všechny potřebné funk-
ce byly již standardní součástí našeho řešení 
a bylo jen na uživateli posoudit, které z nich 
je smysluplné využít. V budoucnosti očeká-
váme další rozšiřování on-line klientů o pro-
středí Android nebo iOS a také postupné sbli-
žování on-line a off-line verzí, takže budou 
vznikat hybridních řešení, kde primárně vše 
bude on-line. Pouze při nedostupnosti spoje-
ní se budou operace ukládat off-line, aby se 
při obnovení spojení synchronizovaly a vrá-
tily se do on-line provozu.

Závěr

Z diskuse odborníků z různých oblastí o si-
tuaci a budoucnosti řízení skladového hospo-
dářství a logistiky vyplývá potřeba komplex-
ního pojetí systémů WMS a logistiky v rámci 
všech procesů ve výrobním podniku, nutnost 
důkladné přípravy projektu, včetně začlenění 
do datového modelu společnosti a s ohledem 
na návratnost vložených investic. Mnohým 
mohou tyto závěry připadat triviální, ale proč 
se tak často setkáváme s neúspěšnými řešení-
mi? Cestou do budoucnosti je určitě důklad-
ná odborná příprava na vybraných školách, 
detailní znalost podnikových procesů a stříz-
livé hodnocení nabízených řešení s ohledem 
na maximální prospěch konečného zákazníka.

Redakce časopisu Automa účastníkům 
diskuse děkuje za jejich názory a čas, který 
diskusi věnovali.

Diskusi vedl Radim Adam.

Vychystávání pomocí Pick by Light

Společnost IAC Group v Lozornu na Slo-
vensku získala v polovině roku 2014 novou 
zakázku na dodávky dílů pro dveře do vozů 
Audi, které se vyrábějí ve společnosti Volks-
wagen v Bratislavě. Pro vychystávání dílů 
zvolila systém Pick by Light. Světelnou sig-
nalizaci dodala společnost LogTech, s. r. o., 
a regály firma Stow ČR, s. r. o. Integraci s do-
savadním skladovým systémem DCIxWMS, 
sekvenčním systémem ILVS a podnikovým 
informačním systémem Infor LX zajistila 
společnost Aimtec, a. s.

Regálový sklad se světelnou navigací je 
určen pro přibližně 200 dílů. Je rozdělen na 
pravou stranu pro pravé dveře a stranu levou 
pro levé dveře. Vychystávání probíhá na zá-
kladě sekvenčních zpráv M1. Obsluha dostá-
vá vytištěný tzv. pick list a je naváděna roz-
svícenými světly, jakou položku a v jakém 
počtu má vychystat. Kromě procesu vysklad-
nění Warehouse Management System DCIx 
řídí také postup doplňování a ukládání do su-

Spolek SKLAD realizoval projekt Pick by Light 
pro vychystávání dveřních dílů

permarketu řízeného světelnou signalizací. 
Systém rovněž umožnuje další operace, jako 
je storno vyskladnění nebo vrácení vydané-
ho materiálu do skladu.

Rychlost, nižší chybovost, vizualizace

Projekt byl zahájen na podzim 2014 a již 
v únoru 2015 přešel do produktivního provo-
zu. Mezi hlavní přínosy patří zrychlení proce-
su vychystávání, nižší chybovost na základě 
vizualizace a rychlé zaškolení obsluhy. Jeli-
kož jde o sekvenční systém, který musí bě-
žet neustále a nesmí zastavit návazné procesy, 
je zajištěna plná, nepřetržitá podpora (v reži-
mu 24/7). V případě neočekávaného výpad-
ku jako záloha pro vychystávání fungují mo-
bilní skenery.

International Automotive Components 
Group

Nadnárodní společnost International Au-
tomotive Components Group (IAC) se spe-

cializuje na výrobu interiérových a exterié-
rových součástí a systémů pro automobily. 
Tržby skupiny IAC v roce 2013 činily 5,2 mi-
liardy amerických dolarů. Společnost provo-
zuje 76 výrobních závodů ve dvaceti zemích. 
IAC se sídlem v Lucembursku celosvětově 
zaměstnává asi 24 tisíc lidí. V Evropě vý-
robce provozuje závody v České republice 
(Přeštice, Hodonín, Zákupy), na Slovensku 
(Lozorno), v Polsku, Německu, Rumunsku, 
ve Švédsku a v dalších zemích. Další infor-
mace jsou uvedeny na www.iacgroup.com.

Spolek kompetentních logistiků 
a dodavatelů, SKLAD

Nezávislá iniciativa předních dodavate-
lů působících v oblasti logistiky a výroby 
SKLAD byla založena v roce 2014. Svým 
klientům je spolek schopen zajistit dodava-
tele a poskytnout poradenství v oblasti ne-
movitostí, regálových systémů, dopravníků 
pro sklady a výrobu, manipulační techniky, 
automatizace skladu, informačních systémů, 
zařízení pro identifikaci a sběr dat, financo-
vání nebo outsourcingu zaměstnanců. Členy 
spolku jsou: 108 Agency, Aimtec, Blumen-
becker Prag, JK Logistika, LogTech, Still, 
Stow a Zebra.

(AIMTEC)

Významný výrobce komponent pro automobilový průmysl, společnost IAC Group v Lo-
zornu, se rozhodl využít systém Pick by Light při vychystávání dveřních dílů pro osobní 
automobily Audi v automobilce Volkswagen. Na projektu se podíleli zástupci z logistic-
kého spolku SKLAD, předně společnosti LogTech a Stow. Integraci se současným logis-
tickým systémem DCIxWMS měla za úkol společnost AIMTEC.


