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Vlastními produkty k lepší logistice

Rostoucí poptávka po produktech a ex-
panze v mezinárodním měřítku přivedly 
společnost Murrelektronik k poznání, že 
jedním z faktorů důležitých pro budoucí 
úspěch je dobře fungující logistika. Jako 
subjekt s celosvětovou působností řeší spo-
lečnost Murrelektronik tento problém pro-
střednictvím moderního distribučního cen-
tra vybudovaného s použitím komponent 
a systémů z její vlastní produkce.

Nové logistické centrum

V popředí zájmu společ-
nosti Murrelektronik je do-
sahovat co nejvyšší úrovně 
způsobilosti ve všech třech 
základních oblastech obcho-
du – marketingu, obratech 
z prodeje a logistice. Logis-
tické centrum v Oppenwei-
leru, otevřené v roce 2006, 
je i centrem logistické stra-
tegie společnosti (obr. 1). Jde 
o zařízení navržené se zámě-
rem dosáhnout ambiciózních 
cílů, které si společnost vyty-
čila: 98% dostupnost sklado-
vých položek a zajištění do-
dávky přímo od výrobce po celém Německu 
a v těch zemích Evropy, v nichž jsou ob-
chodní zastoupení společnosti Murrelektro-
nik již napojena na její centrální informační 
systém SAP, do 48 hodin. Současně je z cen-
tra třeba udržovat stálý tok zboží v celosvě-
tové síti dodavatelských řetězců společnosti, 
sahající od dodavatelů, přes výrobní závody 
až k uživatelům.

Jádrem logistického centra je automati-
zovaný systém pro skladování drobných dílů 
(Kleinteilelager – AKL). V něm jsou na cel-
kem 16 500 evidovaných skladových mís-
tech uloženy výrobky z pěti výrobních závo-
dů společnosti Murrelektronik i materiál od 
jejích dodavatelů. Čtyři regálové zakladače, 
schopné vykonat až asi 500 dvojitých skla-
dovacích operací za hodinu, vybírají z regálů 
příslušné produkty podle zákazníkovy objed-

návky. Na ergonomicky uspořádaných kom-
pletačních místech, pracujících ve dvousměn-
ném provozu, je zabaleno a poté připraveno 
k odeslání 1 400 zásilek denně (obr. 2).

Automatizační technika Murrelektronik 
v centru

Firma MFI, sídlící v Ludwigsburgu v Ně-
mecku, specializovaná na automatizaci techno-

logických procesů a logistické systémy, použí-
vá v zařízeních, která navrhuje a dodává, vý-
hradně automatizační techniku od společnosti 
Murrelektronik. Nejinak tomu je u projektu lo-
gistického centra, v němž rozvod řídicích sig-
nálů v centru zajišťuje modulární systém I/O 
Cube67. Tento sběrnicový systém, vysoce ce-
něný pro svou modularitu a provozní pružnost, 
je použit k přímému připojení mnoha snímačů 
a akčních členů z dílčích uzlů skladového sys-
tému AKL na vstupně-výstupní úrovni řídicího 
systému. Jednotlivé moduly systému Cube67 
mají kompaktní konstrukci a představují pro-
storově úsporné řešení, které současně výrazně 
snižuje náklady na kabeláž (obr. 3).

Pro společnost Murrelektronik byly ovšem 
přínosem nejen kratší kabely. Analýza pro-
vozních podmínek zařízení odhalila i další 
možnosti, jak ušetřit. Bylo totiž třeba najít 

způsob, jak zkrátit dobu potřebnou k připo-
jení velkého počtu vstupů a výstupů, cha-
rakteristického pro automatizovaný logistic-
ký systém. A protože válečkové dopravníky 
i regálové zakladače jsou v ustavičném pohy-
bu, bylo zapotřebí vzít v potaz také odolnost 
rozvodu signálů proti působení vibrací. Oba 
uvedené požadavky vedly k volbě konektorů 
Murrelektronik MQ12, které nejenže posky-
tují spojení spolehlivě odolávající působení 
vibrací, ale současně, díky svému uzamče-
ní v pracovní poloze pootočením o pouhou 

Obr. 4. Signální sloupek Modlight70 se svíti
vými diodami

Obr. 3. Jeden z modulů sběrnicového systému 
I/O Cube67 instalovaných na technologickém 
zařízení v centru 

Obr. 2. Kompletační a balicí linky centra denně expedují 
v průměru asi 1 400 zásilek 

Obr. 1. Logistické centrum společnosti Murrelektronik v Oppenweileru 
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čtvrtinu otáčky, umožňují zkrátit dobu potřebnou na zapojení elek-
trické instalace až o 80 %.

Dále, aby se dosáhlo co největší spolehlivosti jeho chodu, jsou 
silové rozvody v logistickém centru chráněny inteligentními jisticí-
mi moduly MICO. Ty nepřetržitě sledují proudy ve všech napájecích 
vedeních 24 V DC a jsou zárukou toho, že balení zásilek a jejich dis-
tribuce z logistického centra se nikdy nezastaví. Personál nepřetržitě 
vizuálně informují o současném stavu systémů v centru porůznu umís-
těné světelné signální sloupky. Vybrán byl typ Murrelektronik Mod-
light70, vybavený výkonnými svítivými diodami s velmi intenzivním 
světlem (obr. 4). Svítivé diody nevyžadují po celou dobu svého provoz-
ního života, čítající asi 100 000 hodin, žádnou údržbu. Signální slou-
pek Modlight70 bude též představen ve stánku českého obchodního 
zastoupení Murrelektronik CZ na veletrhu MSV 2008 v Brně.

Dvojí přínos logistického centra

V současné době, po téměř dvouletém intenzivním provozu logis-
tického centra, je dobře patrný rozhodující přínos produktů značky 
Murrelektronik použitých v automatizačním systému pro jeho hladký 
a spolehlivý chod. Pro společnost z Oppenweileru z toho plynou dvě 
potěšující zjištění: za prvé má výkonný a moderní nástroj k podpoře 
logistiky jako jedné ze svých klíčových dovedností a za druhé se její 
produkty při automatizaci logistických center tohoto druhu osvědčily 
a mají o ně zájem i další dodavatelé působící v daném odvětví.

(MurrelektronikCZ, spol. s r. o.)

MB CAP ULTRA

Bez baterií a bezúdržbově
Spolehlivé zajištění napájení 24V DC od milisekund až po 
dobu několika minut při výpadcích a poklesech napětí.
S komunikací USB do ŘS.
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krátké zprávy 
 Nejpalčivější problém informační 

bezpečnosti: úniky dat 
Společnost Trend Micro Incorporated, která se zabývá zabezpe-

čením firemních informačních systémů a obsahu internetu, v nedáv-
no zveřejněné zprávě uvedla, že nejpalčivějším problémem americ-
kých, britských, německých a japonských společností se stávají úni-
ky dat. Ukazují to výsledky její studie, která zkoumala zkušenosti 
podnikových uživatelů počítačů s bezpečnostními hrozbami.

Průzkum, v němž bylo dotazováno 1 600 podnikových uživatelů 
ve Spojených státech, Velké Británii, Německu a Japonsku, zjistil, 
že únik citlivých dat a informací je považován za druhou nejhor-
ší hrozbu, hned po virech, a za mnohem závažnější nebezpečí než 
např. spam, spyware a phishing. 

Respondenti ve Spojených státech jsou ve srovnání se svými 
kolegy poučenější: 74 % dotazovaných uvedlo, že vědí, které fi-
remní informace jsou důvěrné a ve vlastnictví firmy. Pro srovnání, 
ve Velké Británii to bylo 67 %, v Německu 68 %, ale v Japonsku 
pouhých 40 %. Výjimkou jsou zde velké společnosti, které jsou 
na svá data opatrnější než malé firmy. Pečlivější jsou také mobilní 
uživatelé: např. ve Spojených státech 79 % mobilních koncových 
uživatelů uvedlo, že vědí, které informace jsou důvěrné, ve srov-
nání s 69 % uživatelů stolních počítačů.

Studie také zjistila, že 46 % společností nemá žádná pravidla 
zamezující úniky dat. Ve všech sledovaných zemích to jsou opět 
větší společnosti, které častěji používají preventivní pravidla, než 
malé firmy.

K nejběžnějším aktivitám pro boj s úniky dat patří instalace 
a využívání bezpečnostního softwaru. Poněkud pozadu zůstává 
proškolení zaměstnanců.

Většina úniků citlivých informací, záměrných i nechtěných, má 
svůj původ uvnitř firmy. Viníky jsou nejčastěji oprávnění uživatelé, 
kteří mají přístup k datům v podnikové síti. Je proto namístě zamys-
let se nad instalací vhodného systému, kombinujícího přesnou správu 
oprávnění k práci s daty s jednoznačnou identifikací uživatelů, niko-
liv snadno zneužitelným heslem, ale např. pomocí otisků prstů.
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