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veletrhy a konference

Praktický stroj s velmi nízkou točnou využí-
vá krátké nájezdové rampy a díky tomu ne-
zabírá mnoho prostoru ve skladových pro-
storách. ZDVIH servis s. r. o. se specializu-
je na hydraulické nůžkové plošiny a unikátní 
pákové plošiny. Hlavní výhodou těchto plo-
šin je jejich schopnost paletu nebo kovovou 
klec, tzv. gitterbox, zdvihnout a naklonit 
tak, aby operátor pracoval vždy v pohodlné 

pozici. Pap4ever digital s. r. o. je schopna 
opatřit produkty unikátní etiketou i krabič-
kou či skupinovým nebo přepravním oba-
lem. Přístroje této firmy dokážou potisknout 
téměř jakýkoliv výrobek či produkt z papí-
ru, ať již jde o vizitku, či vyseknutou krabi-
ci. MÁTL & BULA, spol. s r. o., poskytuje 
služby v oblasti manipulační techniky, vy-
rábí a prodává hydraulické prvky, těsnění 

a techniku na řezání a obrábění stavebních 
materiálů. Dodavatelem krabic včetně potis-
ku je brněnská Tiskárna Didot, spol. s r. o., 
a dopravní společnost, která hračky doveze 
dětem, je firma PPL CZ s. r. o.

Mediálním partnerem Packaging Live 
2016 je časopis Automa.

(EQUICom, s. r. o.)
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y   Logistika v praxi na fóru 
LOG-IN 2016

Četné případové studie a inovace v logis-
tice budou představeny na třináctém logis-
tickém fóru LOG-IN. Konference proběhne 
20. října v prostorech Kongresového centra 
České národní banky v ČNB, Praha, Seno-
vážné nám. 30. Záměrem pořadatele, spo-
lečnosti Atoz Logistics, je, aby si účastníci 
konference vyměnili praktické zkušenos-
ti, které pomohou zlepšit efektivitu logis-
tických postupů. Proto přijedou přednášet 
a diskutovat odborníci na logistiku z pra-
xe, nikoliv teoretici nebo politici. 

Na programu bude např. přednáška o ří-
zení materiálových toků v automobilce Hy-
undai Nošovice či o využití bezpilotních 
vozíků v intralogistice výrobního podniku 
Bosch Diesel. Přednáška s názvem Pack to 
Light představí projekt kompletace zásilek 
v centrálním skladu kování společnosti Dé-
mos trade v Ostravě. 

Účastníci konference se dále seznámí se 
značením promítaným na podlahách skladů, 
které se uplatní tam, kde nátěr na podlaze 
nevydrží, nelze ho v daném místě aplikovat 
nebo kde je třeba značení průběžně měnit.

Program konference zahrnuje také před-
nášku o distribuci farmaceutik a lékáren-
ského zboží řešené tak, aby i při minimální 
zásobě na skladě bylo zboží objednané v e-
-shopu doručeno spotřebitelům do 60 min. 

Účastníci konference LOG-IN se seznámí 
s tím, jak byl generátor o hmotnosti 115 t do-
pravován z Plzně do Perthu (Austrálie) nej-
větším letadlem světa, Antonov Mrija. Dalším 
tématem bude využití vodíkových palivových 
článků v manipulační technice. Představen 
bude rovněž program Lean & Green, který 
pomáhá 450 zapojeným firmám v šesti ze-
mích, jež jsou do něj zapojeny, redukovat 
emise a zefektivňovat logistiku. Posluchači 
se seznámí i s charakteristikami budov pro 
provoz distribučních center e-shopů a s vli-
vem automatizace na jejich provoz.

Panelová diskuse s názvem Nájemní 
smlouva napoví, jak si nájemce může vyjed-
nat co nejlepší podmínky v nájemní smlou-
vě, jak řešit expanzi či prodloužení nájmu.

Během přestávek v programu budou or-
ganizována setkání mezi partnery fóra. Kom-
pletní program a informace o fóru LOG-IN 
jsou na http://log-in.cz/. (ev)

  Ocenění Microsoft Awards 
2016 pro čtyři projekty firmy 
AutoCont 

Společnost Microsoft každoročně oceňuje 
nejvíce inovativní a pro zákazníka přínosné 
projekty využívající software značky Micro-
soft. V osmnáctém ročníku ocenění Micro-
soft Awards vybírala odborná porota, slože-

ná ze zástupců společnosti Microsoft, z více 
než devadesáti nominací. Mezi oceněnými 
byly čtyři projekty společnosti AutoCont CZ.

První z nich byl realizován v Českých aero-
liniích, kde byla zavedena cloudová platforma 
Microsoft Azure a systém Office 365. Prio-
ritou byla okamžitá dostupnost informací 
z Microsoft Azure pro lokální potřeby ČSA. 
Druhý oceněný projekt pomohl ve společ-
nosti NN CZ (Nationale-Nederlanden) přejít 
na cloudovou platformu. Většina operačních 
systémů používaných ve společnosti NN je 
na platformě Linux a cloudové úložiště bylo 
budováno s důrazem na maximální bezpeč-
nost uložených dat a využití bezpečnostních 
nástrojů pro provoz.

Organizaci dopravy, spedice a logistiky 
řešil třetí projekt, a to ve společnosti O.K. 
Trans Praha. Zde byl implementován systém 
AC Transport (založený na Microsoft Dyna-
mics NAV 2013, platformě Azure) a také sys-
témy Office 365, Magma HCM a JetReports 
Enterprise. Realizace zahrnuje i sběr infor-
mací o provozu vozidel prostřednictvím mo-
bilních aplikací.

Dále byl společností Microsoft oceněn 
hybridní scénář provozu informačního sys-
tému Microsoft Dynamics NAV a informační 
infrastruktury v cloudu pro obchodně-servisní 
společnost Pumpa. Součástí řešení jsou i ná-
stroje Business Intelligence pro podporu ma-
nažerského vyhodnocování dat a řízení spo-
lečnosti. (ev)
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