AIMTEC a ODETTE Česká republika si Vás dovolují pozvat na

9. ročník mezinárodní konference
a výstavy

Trendy
automobilové
logistiky 2008
Česká a Slovenská republika

3.–4. června 2008
Interhotel Voroněž Brno

Generální partner:

Odborný partner:

Největší odborná konference
ve střední Evropě pro logistiku a IT
v automobilovém průmyslu,
která je součástí doprovodného
programu veletrhu AUTOTEC 2008

Garant:

info a registrace na www.aimtec.cz

KLASIFIKACE KONFERENCE
Podle počtu účastníků je tato akce klasifikována jako
největší setkání výrobců automobilů a jejich dodavatelů
v České a Slovenské republice pro oblast logistiky a IT

v automobilovém průmyslu. V loňském roce se konference
zúčastnilo 206 zástupců ze 107 firem. Největší zastoupení měli
již tradičně top manažeři logistiky, IT a výrobní manažeři.

TAL 2007
STRUKTURA NÁVŠTĚVNÍKŮ
manažeři
logistiky (43%)

manažeři nákupu (3%)
ředitelé
výroby (14%)

obchodní
ředitelé (12%)
manažeři IT (20%)

ředitelé
společností (8%)

•

Advanced Accessory Systems AGADOS • Agilis Plzeň
AIRS MANUFACTURING CZECH Aisan Bitron Czech
Alco Controls
ArvinMeritor LVS Liberec
Aspel
Slovakia Austin Detonator Automobiltechnik Praha
Behr Czech BEKAERT SLOVAKIA BOS Automotive
Products
BTV Plast
C. S. Cargo
Cadence
Innovation
CIE METAL
Continental Automotive
Systems Continental Teves CRW Slovakia Daido
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KONFERENCE SE ZÚČASTNILI ZÁSTUPCI:
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Metal Denso Manufacturing Czech DHL Express DURA
Automotive
Electric Powersteering Components
ETA
FAB Faurecia Automotive Flextronics International
Galvanoplast Fischer Bohemia
Gates Hydraulics
GDX
Automotive GEFCO GLAVINFO G. I. E. Grammer Grupo
Antolin Bratislava
Grupo Antolin Turnov
GUMOTEX
AUTOMOTIVE GUMOTEX AUTOMOTIVE Hofmann Czech
HP Pelzer IAC Group Intertell ITBR JIPOCAR LOGISTIC
JOHNSON CONTROLS
KASKO
Kendrion-Ferrex
KOITO KOMAS KUKAL & UHLÍŘ – STROJÍRNA LARAT
LPS Automotive
Lucas Varity
Matador
Matador
Automotive
MECAPLAST CZ
Mi-King
MőllerTech
Motorola Mürdter Dvořák NYK Logistics OLZA PAL
International
PLASTIC OMNIUM
PLASTIKA
RONAL
SAS Autosystemtechnik
Senior Automotive
Showa
Aluminium
Siemens automobilové systémy
SWOTES
ŠKODA AUTO TELEFLEX AUTOMOTIVE TI Automotive
TI-Hanil TNS SERVIS Toyoda Gosei Czech TRCZ
United polymers
UNITOOLS PRESS
Valeo
VisteonAutopal VMT ECOPACK WITTE WOCO Worthington
Cylinders YAZAKI Wiring Technologies Zlín Precision
Zwicker Systems
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Doprovodný program konference úterý 3. 6. 2008
Workshop
Téma: „Plánování výroby aneb jak naplánovat
a uřídit výrobu bez složitých a drahých
plánovacích systémů“
Roman Kyncl – vedoucí výroby, TRCZ
Rostislav Schwob – Senior konzultant, Aimtec

AUTOTEC 2008 – celodenní volný vstup na největší
středoevropský veletrh užitkových vozidel

Místo: Interhotel Voroněž, Brno

Divadelní představení + koktejl

začátek: 14:00 hod.

Představení: Lásky jedné plavovlásky

Pozn.: z kapacitních důvodů je maximální počet účastníků workshopu omezen
na 40 osob a pouze na jednoho zástupce z každé firmy

Místo: Výstaviště Brno
Pozn.: Vstupenka je platná od 3. 6. do 8. 6. a zájemcům o návštěvu veletrhu bude
předána v hotelu Voroněž.

Místo: Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 294/9, Brno
začátek: 19:30 hod.
Pozn.: Kapacita divadla je omezena pro maximálně 100 osob

Registrujte se faxem pomocí přiloženého formuláře nebo přes internet na www.aimtec.cz
Před registrací si pozorně prostudujte registrační podmínky a organizační instrukce.
V případě dotazů kontaktujte manažera konference:
Daniel Dorňák, e-mail: daniel.dornak@aimtec.cz; tel.: +420 377 225 215
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Program konference středa 4. 6. 2008
Business Trends
kongresový sál A

Technology Trends
kongresový sál C

8:30

Registrace
9:30

9:30

• Zahájení konference
Jaroslav Follprecht – ředitel, Aimtec

• Jak maximalizovat hodnotu informací
v procesu výroby?

• Standardizace automotive procesů a technologií

Inteligentní aplikace využívají síť jako platformu pro komunikaci
v reálném čase

Aktuální logistické projekty Odette International v blízké
budoucnosti ovlivní i český a slovenský automobilový průmysl

Juraj Rakovský – Business development manager
Cisco Systems

Michal Nettl – předseda Odette Česká republika

• Nový logistických koncept – strategie
konkurenceschopnosti logistiky koncernu VW
Jiří Cee – vedoucí logistiky značky Škoda Auto
Jana Volfová – koordinátor plánování logistiky
značky Škoda Auto

• Optický systém strojového vidění ADOMO

• Přímé závozy materiálu na montážní linky v TPCA

• Moderní trendy v logistice

Eliminace interních meziskladů v dodávce materiálu z kamionů
přímo k lince

Outsourcing jako forma optimalizace distribučního centra

Oto Bydžovský – deputy general manager,
production control TPCA

Řešení pro hromadné skenování identifikačních kódů (čárových
kódů, Datamatrix, QR a jiných)

Vladimír Hampl – obchodní ředitel Applic

David Berger – Key Account Manager Automotive
Schenker

11:05 přestávka 11:30

11:05 přestávka 11:30

• Trendy v oblasti automatické identifikace

• Praktická ukázka řízení dynamického skladu

Novinky, trendy a implementace RFID a čárového kódu
v automobilovém průmyslu. RFID iniciativa pro český trh

Milan Ludvík – obchodní ředitel GATC

• Optimalizace výrobního procesu
v automobilovém průmyslu pomocí dynamické
simulace
Petr Jalůvka – jednatel Dynamic Future
Jan Šlajer – jednatel Dynamic Future

Živá demonstrace podpory skladových transakcí pomocí WMS
systémem DCI MySite

Luděk Zahálka – konzultant Aimtec
Daniel Choc – konzultant Aimtec

• SAP – chytré a jednoduché řešení pro všechny!
Jan Vápeník – SAP Account Manager Aimtec

12:30 oběd 13:30

12:30 oběd 13:30

• Rychlý růst podniku – výzva nebo hrozba?

• Praktické příklady automatizovaného sběru dat
v logistice a výrobě

Rekordní poptávka nutí výrobce vzduchojemů pro automobilový
průmysl hledat veškeré rezervy, aby mohl dále růst.

Michael Blaschke – ředitel Worthington Cylinders

• Implementace SAP zaměřená na finanční přínosy
Zkušenosti z nasazení podnikového informačního systému
v prostředí výroby automobilových plastových dílů

Pavel Cvejn – finanční ředitel BTV Plast
Zdeněk Kurz – senior konzultant Aimtec

Videoukázky příkladů podpory logistiky pro zásobování výroby
pomocí čárových kódů, RFID nebo přímého napojení na řídicí
systémy strojů SIMATIC (Continental VDO, Alcan Slovakia, Siemens...)

Jakub Unucka – výkonný ředitel Gaben

• Přepravní obaly - investovat nebo pronajmout?
Jak správně zvolit nejekonomičtější způsob financování
moderních přepravních a manipulačních obalů.

Roman Galuszka – Sales manager, Schoeller Arca

14:30 přestávka 15:00

14:30 přestávka 15:00

• Lean Six Sigma projekty v logistice Witte Nejdek

• Jak spolehlivě zabezpečit 100% dostupnost
elektronické komunikace

Praktické zkušenosti s použitím moderních nástrojů pro
optimalizaci obalového managementu a dopravy

Jiří Gerner – manažer výroby Witte Nejdek

• Projekt World Class Manufacturing

= 30%

nákladů mínus

Nástroje pro optimalizaci procesů a snížení logistických nákladů

Stanislav Eliška – Logistic & Fiat Production
System,Automotive Lighting

Charakteristika EDI řešení Axway TradeSync a zkušenosti
z implementace u dodavatelů automobilového průmyslu

Marek Tůma – EDI konzultant Aimtec

• Obaly v automobilové logistice
Nové trendy

Michael Říha – obchodní manažer, VMT Ecopack

Akciová společnost Aimtec působí již od roku 1996 na středoevropském trhu v oblasti podnikového poradenství,
implementace informačních technologií, poskytování služeb s vysokou přidanou hodnotou a outsourcingu. Našimi
zákazníky jsou výrobní a obchodní organizace, mezi nimiž nejsilnější zastoupení mají především dodavatelé
automobilového průmyslu.
www.aimtec.cz

Pořadatel

Garant

Posláním Odette Česká republika je koordinace a pomoc při rozšiřování mezinárodních oborových standardů
v automobilovém průmyslu pro oblast logistiky a informačních technologií.
www.odette.cz

Generální
partner

Společnost GATC je dodavatelem technologií a komplexních řešení pro automatickou identifikaci výrobků, zboží
a osob ve výrobě, skladech či maloobchodu na bázi RFID a čárového kódu.
GATC je autorizovaným partnerem firem Intermec, Extech, IBM, HP a Microsoft a akreditovaným servisním centrem
firmy Intermec v České republice.
www.gatc.cz, www.intermec.cz, www.skynax.com

Odborný
partner

Cisco je největším světovým poskytovatelem řešení v oblasti přenosu dat, hlasu a obrazu a v oblasti drátových
a bezdrátových sítí. Na českém trhu působí Cisco úspěšně již od roku 1995. Mezi produkty společnosti patří
kompletní řešení pro firemní komunikaci, zařízení a aplikace pro multimédia, datové sklady, routery, switche a řada
dalších.
www.cisco.cz

Partneři

Společnost Axway je lídrem na trhu řešení pro integraci podnikových aplikací a procesů. Více jak 7000 organizací po
celém světě využívá produkty a služby Axway pro kontrolu nad pohybem kritických obchodních informací v rámci
podnikatelského prostředí. V roce 2007 koupil Axway divizi B2B Software společnosti Atos Origin a díky této akvizici
významně posílil své postavení dodavatele EDI a B2B řešení pro zákazníky v automobilovém průmyslu.
www.axway.com

De Vries Transport Group je mezinárodní poskytovatel logistických služeb, zahrnující skladování, transport,
zajišťování speciálních a multimodálních přeprav a další služby s přidanou hodnotou pro komerční zákazníky
včetně automobilových.
www.devriestransportgroup.com

Ostravská společnost Gaben spol. s r.o. se v oblasti automatické identifikace a MES systémů specializuje na zákazníky
z průmyslové sféry a logistiky. Naše řešení používají např. závody koncernu Siemens CZ, Continental VDO, Alcan,
Semperflex, PPL, Karosa a další. Systémy jsou založeny na čárových kódech, RFID a přímé komunikaci s řídícími
systémy výrobních linek. Nedílnou součástí naší nabídky je nepřetržitý servis systémů i zařízení v místě instalace.
www.gaben.cz

Společnost SAP je vedoucím světovým dodavatelem obchodních softwarových aplikací. V dnešní době má již více
než 32 000 zákazníků ve více než 120 zemích. SAP nabízí řadu řešení, od specifických přizpůsobených potřebám
malých a středních firem, po komplexní integrovaný soubor podnikových řešení pro velké organizace. Česká
pobočka byla založena v roce 1993. Za dobu své existence získala pro svá řešení v oblasti menších a středních firem
více než 500 zákazníků.
www.sap.com/cz

SCHENKER spol. s r. o., jako součást společnosti Deutsche Bahn AG, je jedním z předních světových poskytovatelů
integrované logistiky a globálních spedičních služeb. Realizuje mezinárodní toky zboží formou pozemní, letecké,
námořní a železniční přepravy. Kromě inovačních řešení nabízí komfort komplexních služeb, individuální přístup,
vysokou profesionalitu a oporu silného a spolehlivého partnera, který na trhu působí již 136 let. Spolupráce v ČR:
Bosch, Faurecia, Ford, Happich, Škoda Auto, Toyota, TRW.
www.schenker.cz

Společnost Schoeller Arca Systems, působící ve více než 50 zemích, poskytuje spolehlivý a vysoce kvalitní servis
v oblasti plastových systémů pro přepravu, manipulaci a skladování. Jako inovační a ve vývoji zkušený partner
pomáháme našim zákazníkům snižovat jejich celkové logistické náklady a zvyšovat atraktivitu jejich výrobků.
www.schoellerarcasystems.cz

Společnost VMT Ecopack s.r.o., se sídlem v Kuřimi, vyrábí a dodává komplexní obalová řešení. Našimi zákazníky
jsou především automobilové výrobní závody a jejich dodavatelé. Poskytujeme konzultace, vývoj včetně modelace,
výrobu prototypů, sériovou výrobu či následný servis. Přitom se snažíme dodržovat zásadu ekologičnosti
a ekonomičnosti, která již vyplývá ze samotného názvu společnosti.
www.ecopack.cz

Mediální
partneři
www.aimagazine.cz

www.systemonline.cz

logistika.ihned.cz

technik.ihned.cz

www.infocube.cz

