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Anketa: Neobvyk1á skIadová
resenl
V České republice existuje řada za!ímavý.ch logisticlaých
inovací, o kterých se příIÍš neví. Při.pr-avili ismeproto
malou anketu, ve kteié isme se obrátili na ně'k9lik firem

' "iJ'r."", iaká zlepšováky nebo neobvyklá skladová

řešení v poslední době nasadily.

sr.rta poare virtuální reality - Dachser Czech

Republic

Mezinárodní logistichý provider Dachser začal pro plánování

'rr"ao 'v"zr'"ůirtuání 
rea|itu. V České republice využiI speciá|ní

;;ňil ň;" 
"irtuá|ní 

rea|itu na svém pracovišti v Letohradu, kde

ná'i*urou"r reá|né vybavení, podmínky a procesy ieště před tím'

než se nová budova vůbec začala stavět.
' -Ý;;.í 

'p;i;čnosti 
- zákazníkaDachseru i zástupci sk|ado.

vÝch oracovníků - si tak pomocí brý|í pro virtuální realitu moh|i

oí"JJ. uv'koušet, jak bude norný sklad fungovat. Přidanou

[oanotou teto možnosti v logistické praxi není jen emoce'

rt",á" "řti 
jr" í zážitekposýuje. Především jde o da|ší rozměr

p|ánování.. 
Ú skiiaouý.n nemovitostí se tak pod drobnoh|ed dostávají

r,u.-kJ ňá.""ty, jako je křížení manipu|ačních.tras a-ve|ikost či

i""ir." "'ú.c"i 
vyénysúvacicn zón a další. Vzdá|enosti mezi rŮz-

ňv?iůr.i"á"ů',t, zóÁami,šířka regáloých uIiček, Iogika u místění

;;i;;l;útomatic[íáh vychystávacích techno|ogií, to vše si

.ánou n"'tau"iící užiúte|éiakóých projektů 
-vyzkoušet 

doslova

." 
"iá't'i 

r.:zi. Vi.tuá|ní prostředí může také před9m poukázat

n" oio'to'o'e či |idské úspory a zabránit potenciá|ně kolizním

situacím ve skladu'

Ít|iloslavWeiss

di$ribution center manager

INOVAIE

op*r"á exped'ice a vážní kontroIa - office Depot

Náš sklad denně zpracuje objednávý šesti mi|ionů po|ožek. Proto

"r.*"lá,* 
pri 

""p"di.i 
ópatňě nez jiné firmy. K|asický postup je, že

'" '"Éíná 
po|ožkou, kterou si zákazník objedná' a na koncl procesu

," r.o'hodne v iakém oba|u nebo krabici bude zási|ka odvezena.

í"a' i" p"ár'áme na přijatou objednávku, zji'tÍT:']' jaký bude

ňrtáuj"', a rovnou vybereme nejvhodnější krabici' Průměrný

oočet po|ožek na objednávku je u nás sedm.
'-u kjáeh" úáe;niÁo tistu je už dopředu uvedeno, ko|ik bude pa|eta

Viížit. Máme móbi|níváhu, takže na konci procesu každo-u paletu

iřuziÁ" i 
'v'tem 

údaje zkontro|u|e Po!]g j:oy v pořádku, pokračuje

dá|. pokud ňe, doide na manuá|ní přepočÍtání. Casová Úspora le as|

;'fi.."t 
";.t1 

Áanuá|ní kontrb|e'.Toto |ze použítpouze u po|ožek

řczřáň" .i."iári"ru, protože to|erance |e 12 kilogramů. litv teto.ko1-

iioi" se snizi|a chybovost,,nedodáno..o 90 procent. Na jedné pa|etě

ioiii n.u.'.." jón iednu zakázku, a|e třeba šedesát.

Navrhli jsme ii také vlastníwarehouse manag€ment system.

Díkv němú kontroluieme veškeý tok zboží na skladě. To znamená,

í"'ř. ."'."ni, řJv io,á)i,tozi na Ák|ad' dostane v|astní identifikační

,ň".ku. r"to 
"ilketa 

s ním putuje až do vysk|adnění. Během interního

oi"'r.Ř"É"i'" opět odkazujeme na etiketu a díky tomu přesně vímg

jak se zboží pohybuje po sk|adě'

Stejný,yité' j,rn. zaved|i i u položek, které jsou vydávány. Kaž-

av uaíit<, kíerý existuje a odchází, je skenován-a mypak dokážeme

řii.t, lá Á"pririr"d na paletě, která zrovna putuje do Brna, isou

přesně tyto objednávky.

Jan Polter

obchodní a marketingový ředitel
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