RFID Kompetenční centrum si Vás dovoluje pozvat na

odborný seminář

Nenechte se zasypat lavinou zásob!
aneb
Moderní technologie řídí sklady
a podnikovou logistiku

22. dubna
na
a 2009
9
Toyota Material
te
erial Handlin
Handling
ling CZ,
Praha – Rudná
ud
dná
On-line registrace
strace na www.aimtec.cz
w
www.aim
mtec.cz

Moderní technologie řídí sklady
a podnikovou logistiku

Program semináře:
9:30

Registrace

Společnosti Aimtec, Cisco, GATC a Toyota Material Handling CZ vytvořily iniciativu RFID Kompetenční centrum, které Vás
tímto zve na odborný seminář, jehož hlavním cílem je představit reálné ukázky komplexního řešení pro výrobu, sklady a logistiku s využitím nejmodernějších technologií. Podrobnější informace o RFID Kompetečním centru naleznete na internetových
stránkách www.rfid-cc.cz.

10:00

RFID Competence Centre
Milan Ludvík, Sales Director, GATC
Jan Klesňák, Marketing manager, Toyota Material Handling CZ
Rostislav Schwob, DCI Division Director, Aimtec
Tomas Ostadal, Business Development Manager, Cisco Systems
• RFID kompetenční centrum – integrovaný systém identifikace skladových operací
• integrovaný skladový systém na bázi RFID, WMS a návazných pokročilých technologií
• Toyota RFID forklift: manipulační technika nové generace

10:30

RFID v logistice: Nová dimenze přesné evidence majetku/skladových zásob a vysoké efektivity práce
Milan Ludvík, Sales Director, GATC
• příjem materiálu/zboží
• výdej, řízené zaskladnění, sledování majetku
• RFID získává stále silnější pozice a nabízí zásadní konkurenční výhodu: nižší náklady na výrobu, skladování a logistiku

11:00

Služby moderní bezdrátové sítě ve výrobním/skladovém prostředí
Radek Boch, Systems Engineer, Cisco Systems
• připojení mobilních pracovníků
• moderní trendy a technologie WiFi sítí
• hlasová komunikace skladového dělníka pohybujícího se po rozsáhlém prostoru
• sledování polohy výrobku, zboží, či výrobního/skladového vybavení

11:30

Toyota Material Handling - otevřené možnosti
Aleš Hušek, Produktový manažer , Toyota Material Handling CZ
• manipulační technika a RFID technologie
• praktické aplikace

12:00

Moderní technologie řídí sklad a podnikovou logistiku – praktická ukázka / oběd
Luděk Zahálka, DCI Consultant, Aimtec
Petr Stejskal, Technical Consultant, Aimtec
• řízené zaskladnění více boxů do pozice najednou
• hromadná evidence balení při přesunech (nakládka kamionu, příjem, výdej ze skladu a další)
• porovnání RFID s čárovým kódem
• kde a jak RFID vydělává

13:00

Oběd / Moderní technologie řídí sklad a podnikovou logistiku

14:00

Warehouse management system DCI MySite
Daniel Choc, DCI Consultant, Aimtec
• moderní řízení podnikové logistiky za pomoci RFID a čárového kódu
• konfigurovatelnost systému podle požadavků zákazníka
• projektová metodologie zaměřená na dosažení cílů
• kvantifikované přínosy zavedení WMS

Odborný seminář se uskuteční ve středu 22. dubna 2009 v prostorách firmy Toyota Material Handling CZ v Rudné u Prahy. Hlavním bodem programu bude praktická ukázka řízení skladových a logistických operací v reálném skladu.

Partnery RFID Kompetenčního centra jsou:
AIMTEC a. s. dodává Warehouse Management Systém DCI MySite na
podporu a řízení interních a externích logistických operací.
Cisco - Cisco Systems dodává potřebnou komunikační infrastrukturu
a technické prostředky pro bezdrátový přenos dat, správu sítě, Unified
Communications a Digital Signage.
GATC s. r. o. dodává hardwarové vybavení pro snímání RFID tagů od společnosti Intermec.
Toyota Material Handling poskytla čelní vysokozdvižný vozík a skladový
a konferenční prostor, kde bude celý funkční celek prezentován.
Schoeller Arca Systems zajišťuje plastové přepravní obaly vybavené RFID
čipy.

Mediální partner

5 důvodů, proč se zúčastnit semináře:
• uvidím referenční instalaci RFID technologií v reálném skladu
• seznámím se s moderními technologiemi pro řízení podnikové logistiky
• setkám se se zkušenými odborníky na logistiku a IT
• vyměním si zkušenosti s ostatními účastníky semináře
• poznám nové trendy v oblasti RFID

Registrace!

»

Registrujte se již nyní faxem pomocí přiloženého formuláře, anebo prostřednictvím internetu na www.aimtec.cz

14:30 On-line řízení dynamického skladu pomocí WM systému DCI MySite
Daniel Choc, DCI Consultant, Aimtec
Roman Široký, DCI Consultant, Aimtec
• příjem materiálu s tiskem interních etiket
• vstupní kontrola kvality a inspekce materiálu
• řízené zaskladnění do volných pozic
• vychystávání materiálu podle pravidla FIFO

Po předchozí registraci je vstup i s občerstvením během dne zdarma.
Uzávěrka registrací je 17. dubna 2009. Po tomto termínu a v případě jakýchkoli dalších dotazů prosím neváhejte
kontaktovat Petru Troblovou, tel.: 377 225 215, email: petra.troblova@aimtec.cz
Kapacita sálu je omezena pro maximálně 50 osob.

15:00 Závěrečné shrnutí
• odpovídáme na Vaše dotazy
• možnost osobního vyzkoušení použitých technologií

Seminář
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FAXO VÁ P Ř I H L Á Š K A
zašlete na faxové číslo 377 221 732

jméno

příjmení

společnost

pozice

telefon

fax

e-mail

SOUHLASÍM S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Uděluji souhlas společnosti AIMTEC a.s. (IČ 25201816) a AIMTEC Consulting, s.r.o. (IČ 26320975), GATC s.r.o. (IČ 14892006), Toyota Material Handling CZ s.r.o. a CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o., aby jakožto správce v souladu se zákonem č. 101/2005 Sb.
o ochraně osobních údajů, zpracovala moje osobní údaje zde uvedené do informačního systému za účelem marketingového
využití, tj. zejména zasílání informací o marketingových akcích svých i svých obchodních partnerů. Tento souhlas zahrnuje v
uvedeném rozsahu i telefonické kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů, jakož i dalších
elektronických prostředků dle zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 20 let od udělení souhlasu.
Poskytnuté údaje budou zpracovány správcem nebo jím pověřenými zpracovateli v souladu se zákonem č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji dobrovolně a beru na vědomí, že mám právo přístupu k údajům, které jsem poskytl/a, a další práva dle §§ 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb. a tento souhlas můžu kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat.

