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Logistika
v automobilovém průmyslu
Optimalizujte efektivně vaše procesy!
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• 5 konkrétních řešení logistických procesů
• Jaký nás čeká vývoj v dopravní infrastruktuře
• Konsignační sklady – ano či ne
• Je outsourcing logistiky správným řešením?
• Zásoby – efektivita, včasnost, synchronizace
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focus

Praha, listopad 2006
Vážené dámy, vážení pánové,
vývoj automobilového průmyslu včetně logistiky jde stále kupředu. Automobilový průmysl
řadí Českou republiku mezi nejvýznamnější automobilové trhy ve střední Evropě. Na český
trh vstupují noví hráči a zvyšuje se konkurence. Právě logistika je účinným nástrojem jak být
konkurenceschopný. Jak ale zefektivnit logistický proces ve všech fázích?
Nejen o této otázce se bude hovořit na konferenci, kterou pro Vás připravil Institute for
International Research pod názvem „Logistika v automobilovém průmyslu – Optimalizujte efektivně vaše procesy!“ ve dnech 30. – 31. ledna 2007 v Praze v hotelu Diplomat.
Od odborníků z automobilového průmyslu si vyslechnete praktické řešení logistického
procesu. Dozvíte se, jak příchod dalších automobilek ovlivnil vývoj a změny v logistice.
Stále váháte, zda využívat konsignační sklady, ať už u dodavatele či odběratele? Přijďte si
vyslechnout výhody i nevýhody těchto skladů. Diskutovat se bude i o podpůrném programu
Marco Polo II a jeho vlivu na budování dopravní infrastruktury. Seznámíte se s přínosy
elektronické formy kanbanu a sekvenčního řízení dodávek.
V rámci workshopu dne 29. ledna 2007 s názvem „Obalové hospodářství – snižování
nákladů, optimalizace, recyklace“ se zaměříme nejen na oblast nákladů a recyklace,
ale i na oblast účtování obalů.
Na setkání s Vámi se za IIR těší

Ing. Blanka Vokounová
Conference Producer
Institute for International Research
P.S. Inspirujte se konkrétním řešením logistických procesů
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úterý 30. ledna 2007
Předsednictví: Ing. Pavel Roub, Executive Commetee
Member, Odette Czech Republic, Plzeň

od 8.30 hod.
Přivítání a výdej podkladů ke konferenci

• Marco Polo II – řešení budování infrastruktury
na období 2007–2013
• Železniční síť a její perspektiva v logistice
Ing. Pavel Švagr, CSc., ředitel,
Státní fond dopravní infrastruktury, Praha
14.30 hod. Přestávka na kávu

9.00 hod.
Uvítací projev – Institute for International Research
a předsedy

Outsourcujte logistiku
i obalové hospodářství!

9.10 hod.

Vývoj automobilového průmyslu a jeho
vliv na trh ČR
• Vývoj průmyslu v číslech
– velikost produkce
– vliv na tvorbu HDP
– snižování nákladů
• Příchod asijských výrobců – příležitost nebo hrozba
• Poučte se ze změn v logistice, které přinesla asijská výroba
• Nové trendy logistiky v automobilovém průmyslu
Ing. Pavel Roub, Executive Commitee Member,
Odette Czech Republic, Plzeň
10.10 hod. Přestávka na kávu

Praktické řešení logistických procesů
v automobilovém průmyslu
10.30 hod.

14.50 hod.

Outsourcing logistiky v automobilovém
průmyslu – cesta k zefektivnění
logistických procesů a snížení nákladů
• Specifické rysy outsourcingu logistiky
Příklad
• Jak správně stanovit náklady
z praxe
na outsourcing?
• Rizika vyplývající z outsourcingu logistických kapacit
• Využijte výhody plynoucí z outsourcingu logistiky
Ing. Miroslav Hanko, jednatel, M. Preymesser
logistika spol. s r. o., Mladá Boleslav
15.50 hod.

Logistické úspory dosažené správnou
formou balení

11.30 hod.

• Trendy v obalovém hospodářství – outsourcing a nové
druhy obalů
• Používání vratných obalů v automobilovém průmyslu
– investice do vratných obalů v rámci dodavatelského
řetězce
– optimální forma vedení obalových kont
– systém oběhu obalů mezi dodavatelem a odběratelem
• Jak správně recyklovat obaly
Roman Galuszka, marketing,
Schoeller Arca Systems s.r.o., Ostrava

Optimalizujte informace a materiálový tok

16.20 hod.

Jak řeší logistiku originálních dílů a příslušenství společnost Škoda Auto a.s.?
• Organizace prodeje
Příklad
• Kompetence a organizace logistiky
z praxe
• Výkonové ukazatele logistiky OD
Dr. Jan Utermarck, vedoucí prodeje originálních
dílů, Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

• Analýza materiálového toku
– optimalizace toku informací a materiálu
– analýza a vyhodnocení získaných dat včetně 3D
vizualizace
– vytvoření návrhů a variant
pro optimalizaci
Příklad
• Informační systém pro management
z praxe
vysokozdvižných vozíků
– rozsáhlá analýza nasazení vozíků
– zvýšení bezpečnosti ve skladu – registrace nárazů
Ing. Petr Vlček, odborný poradce systémového
oddělení, Jungheinrich s.r.o., Říčany u Prahy
12.30 hod. Společný oběd

Použití automatizovaných skladových
systémů v automobilovém průmyslu
• Nové dimenze v automatizované skladové technice
– OptiFlex
• Software a integrace do struktury výpočetní techniky
– správa skladu, která má systém
• Praktická a typická řešení
Martin Danisz, manager, KARDEX s.r.o., Praha
16.50 hod.
Závěrečné shrnutí prvního dne konference předsedou
17.00 hod. Následuje koktejl

13.30 hod.

Jak ovlivní budování dopravní
infrastruktury logistické procesy?
• V jakém stavu je současná infrastruktura?

KOKTEJL
Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve
na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální
výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře.

PŘIHLÁŠKA: +420 222 074 555

středa 31. ledna 2007
• Sekvenční řízení dodávek
– jak správně fungují sekvenční dodávky
– jak správně překlopit sekvenční dodávky do závodů

9.00 hod. Úvodní řeč předsedy

Optimální řešení v zásobách, skladování
a dodávkách

Ing. Richard Boura, obchodní ředitel,
Aimtec a.s., Plzeň

Příklad
z praxe

12.30 hod. Společný oběd

9.10 hod.

13.30 hod.

Řešení logistických procesů pohledem
dodavatelské společnosti
Příklad

• Jak zajistit efektivní logistický proces?
z praxe
• Nejčastěji využívané logistické metody
• Lze v rámci dodavatelsko odběratelských vztahů
snižovat náklady?
Referent kontaktován

RFID – nové trendy a implementace
• Fungování RFID – existují problematické stránky?
• Implementace a přínosy využití RFID
• Nové trendy v oblasti RFID
Ing. Jiří Javůrek, senior software engineer,
DROPTOP COMPUTING s.r.o., Praha
14.30 hod.

10.10 hod. Přestávka na kávu

Zaměstnance je třeba nejen správně
vybrat, ale také ve firmě udržet

10.30 hod.

Konsignační sklady – stále aktuální
trend logistiky
• Specifika dodavatelských a odběratelských
konsignačních skladů
• Evidence a možnost využití softwarových systémů
ve skladech
• Optimální způsob řízení konsignačních skladů – jak
plánovat množství zásob

• Firemní kultura a zaměstnanci v logistice
– jak firemní kultura ovlivňuje stabilitu sociálního
systému v podniku?
– firemní kultura – důvod k odchodu zaměstnanců
• Hodnotící a motivační programy pro pracovníky logistiky
– Hodnocení zaměstnanců jako základní nástroj
motivace a rozvoje zaměstnanců

Referent kontaktován

PhDr. Jarmila Valešková, ředitelka a jednatelka
společnosti, HR logistic support s.r.o., Praha

11.30 hod.

15.30 hod. Závěrečné shrnutí konference

Zjednodušte systém a snižte náklady
pomocí nových metod v logistice

15.45 hod. Konec konference

• Elektronický kanban
– zjednodušte systém a zpřehledněte situaci
– propojení systému v rámci
elektronické formy externího kanbanu

pondělí 29. ledna 2007

S KÝM SE SETKÁTE
NA NAŠÍ KONFERENCI
• s generálními řediteli
• s technickými řediteli
• s výrobními řediteli

• s obchodními řediteli
• s řediteli logistiky
• s vedoucími logistiky

Workshop 9.00 – 16.00 hod.

Obalové hospodářství
– snižování nákladů, optimalizace, recyklace
• Modernizace obalových jednotek – nové typy obalů
• Jak správně zaúčtovat obaly
– při převzetí a předání
– plné a prázdné obaly
• Outsourcingem obalového hospodářství ke snížení nákladů
• Stanovte optimální počet obalů v oběhu

• Ochraňte životní prostředí a využívejte recyklovatelné obaly
– jak správně obaly recyklovat
– jak nakládat s obaly, které nelze recyklovat
– systém a možnosti zpětného odběru obalů
Ing. Ladislav Horčička, generální ředitel a jednatel,
Servisbal Obaly s.r.o., Dobruška
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partneři konference
Společnost působí na trhu od roku 1993, specializuje se na systémy automatické identifikace (AutoID),
na služby v oblasti datových sítí LAN, WLAN a komplexní podpory zejména firemních zákazníků.
Řešení, která nabízíme a realizujeme využívají osvědčené i nejmodernější dosažitelné technologie –
čárový kód,2D kódy, RFID, OMR, bezdrátový sběr dat. Ve spojení s naším middleware software
a samotným IS pak poskytují našim partnerům a zákazníkům spolehlivé komplexní systémy.
Naše služby využívají zákazníci zejména z oblastí průmyslové výroby, skladování, logistiky, retailu apod.
Kvalitu služeb a námi dodávaných řešení garantuje tým vysoce kvalifikovaných pracovníků, který je držitelem mj. certifikátů Intermec Identification System Support/RFID Installation & RFID System Development, PSC Authorized Service Provider, Molex Premise Network
Authorized Installer.
Vedle těchto technických ocenění zastupuje DROPTOP COMPUTING s.r.o. tyto významné firmy v oblasti AutoID> INTERMEC Honours
Partner, Microscan Preferred Partner, PSC, Datalogic, Axiome Alpha Partner a další.
www.droptop.cz

Společnost Schoeller Arca Systems s. r. o. působí na českém trhu již od roku 1994.
Za tuto dobu jsme se stali největším dodavatelem plastových přepravních a manipulačních obalů v ČR. Pravidelně se účastníme významných českých veletrhů, konferencí a přispíváme do odborných periodik. Jako inovační a ve vývoji zkušený partner
pomáháme našim zákazníkům snižovat jejich celkové logistické náklady a zvyšovat
atraktivitu jejich výrobků. Proto klademe důraz na vývoj nových progresivnějších
řešení, která přinášejí větší úspory a konkurenční výhody svým uživatelům. Naše systémy jsou používány ve velké řadě průmyslových odvětví včetně automobilového průmyslu, výroby nápojů, zemědělství, maloobchodní distribuce, poštovních služeb a logistických operátorů. Díky našim vlastním výrobním závodům a vybraným licenčním partnerům jsme schopni kombinovat globální působení s lokálním partnerstvím.
Hlavní sídlo společnosti Schoeller Arca Systems je ve Vilsterenu, Nizozemí. V současné době zaměstnává 1 750 spolupracovníků
a v roce 2005 dosáhla obratu ve výši 420 milionů EUR. Pobočky společnosti najdete v 50 zemích celého světa.

Muset se zabývat vysokými náklady na opravu často přestárlé techniky, nutnost mít
pro případ výpadků rezervní vozíky nebo muset přihlížet, jak nefungující technika
způsobuje nervozitu ve tvářích Vašich zákazníků či zaměstnanců. Proč? Vybavte se
proto do příští sezony našimi novými či použitými manipulačními vozíky!
Získáte kvalitní a spolehlivou techniku s mnoha výhodami pro Vás, Vaše zákazníky i Vaše zaměstnance. Ušetříte na provozních
nákladech, zrychlíte servis pro Vaše zákazníky, Vaším zaměstnancům zlepšíte podmínky k práci. Pro všechny případy Vám bude
samozřejmě k dispozici rychlé a profesionální servisní zázemí firmy Jungheinrich.
Společnost Jungheinrich, založená v roce 1953 a od r. 1992 na českém trhu, nabízí kompletní sortiment vysokozdvižných vozíků stejné značky. Vozíky nejen vyrábíme, ale i servisujeme, pronajímáme a vykupujeme. Zároveň nabízíme
i regálové systémy Jungheinrich pro skladování všech druhů zboží. Nová moderní centrála Jungheinrich (ČR) spol. s r.o.
sídlí v Modleticích u Prahy. Na trhu České republiky jsme jedničkou, což nás zavazuje a nadále motivuje k další práci
pro tisíce našich spokojených zákazníků. Staňte se jimi i Vy.

Společnost Kardex s.r.o., která je členem skupiny KARDEX – REMSTAR
International, nabízí automatizovanou skladovací a kancelářskou techniku
vyrobenou na míru požadavkům svých zákazníků. Páternosterové a výtahové skladovací systémy KARDEX zvyšují efektivitu práce a optimálně využívají dostupný prostor ve Vaší výrobě či kanceláři.
Specializujeme se na vývoj inovativních produktů a klademe důraz na servis
a poradenství.
Výtahové systémy KARDEX Shuttle i páternosterové zařízení Industriever či Lektriever jsou certifikovány u TÜV a odpovídají přísným ekologickým standardům.
Společnost KARDEX působí na českém trhu již déle než 11 let. Za tuto dobu bylo v České republice instalováno více než 700 automatizovaných skladovacích systémů a s více než 300 instalovanými aplikacemi nejrůznějších softwarových produktů se firma KARDEX etablovala
i jako specialista na skladový software. Stali jsme se tak jedním z nejprestižnějších dodavatelů automatizovaných průmyslových a kancelářských zařízení na našem území.
Na celém světě důvěřují zákazníci nejrozmanitějších oborů produktům firmy KARDEX.
Nalezneme efektivní řešení pro Váš dlouhodobý úspěch!

FAX: +420 222 074 524

přihláška: Logistika v automobilovém průmyslu
fax: +420 222 074 524

tel.: +420 222 074 555

e-mail: konference@konference.cz

www.konference.cz

adresa: Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, 120 00 Praha 2
Kód konference:

C0654

PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI
5 % sleva pro 3 účastníky z jedné firmy na konferenci
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V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete
formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód:

REFC0654

Kdo povolil Vaši účast na této konferenci?
jméno

příjmení

pozice

oddělení

Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě?
jméno

příjmení

pozice

oddělení

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE
Konference: Logistika v automobilovém průmyslu – Optimalizujte efektivně vaše procesy!
Úterý 30. ledna 2007, 8.30 – 16.50 hod.
Středa 31. ledna 2007, 9.00 – 15.45 hod.
Workshop: Obalové hospodářství – snižování nákladů, optimalizace, recyklace
Pondělí 29. ledna 2007, 9.00 – 16.00 hod.
Hotel/Ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu
v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci
nejpozději 4 týdny před začátkem konference. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR:

Hotel Diplomat, Evropská 15, 160 41 Praha 6, tel.: +420 296 559 111,
fax: +420 296 559 215, info@diplomathotel.cz

IČ
DIČ

IIR

ulice/poštovní přihrádka

Institute for International Research je celosvětová úspěšně operující nezávislá konferenční organizace s kancelářemi v klíčových hospodářských centrech. Obzvláště
v době rostoucího přívalu informací a globalizace trhů potřebují vedoucí pracovníci ze
všech hospodářských odvětví odborné vědomosti a informace na vysoké úrovni. Všechna
konferenční témata jsou prověřena řádným průzkumem s cílem nabídnout informace
potřebné pro řešení Vašich problémů.

město/PSČ
počet zaměstnanců v podniku
oblast podnikání

ODSTOUPENÍ
datum

podpis

Přeji si informace e-mailem z oblasti logistiky/průmyslu
Pokud si máte zájem dostávat informace z jiných oblastí, zaregistrujte se
na http://www.konference.cz/enews.cfm
Konference se nemohu zúčastnit, objednávám
dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990,– Kč + DPH
Objednávám dokumentaci z minulých konferencí:
Logistika v automobilovém průmyslu (12/2005),
cena 3.990,– Kč + DPH

Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve
výši 3.000,– Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem konference bude
splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Program vytištěn dne 2. 11. 2006

VÁŠ KONTAKT NA NÁS
Přihláška:
konference@konference.cz
Obsah konference:
Ing. Blanka Vokounová
blanka.vokounova@konference.cz
Změny adresy/marketing:
Květoslava Neubauerová kvetoslava.neubauerova@konference.cz
Partnerství & výstavnictví:
Ondřej Jobánek
ondrej.jobanek@konference.cz

+420 222 074 555
+420 222 074 504
+420 222 074 527
+420 222 074 520

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za:
Registrace:
cena snížená: do 9. 11. 06
cena základní: 10. 11. 06 – 9. 1. 07
konferenci
21.995,– Kč + DPH
22.995,– Kč + DPH
workshop
11.995,– Kč + DPH
12.995,– Kč + DPH
konferenci a workshop
32.995,– Kč + DPH
33.995,– Kč + DPH

cena zvýšená: od 10. 1. 07
23.995,– Kč + DPH
13.995,– Kč + DPH
34.995,– Kč + DPH

Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme – uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0654. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před
začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme o předložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu.

PŘIHLASTE SE ON-LINE: www.konference.cz

