
  



  



  



ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá analýzou podnikových procesů ve vybrané společnosti. 

Největší pozornost je věnována zmapování úzkých míst, pro která je následně vytvořen 

návrh zlepšení. Tento návrh vede ke sníţení chybovosti při kompletaci výrobních 

zakázek.   

 

ABSTRACT 

This thesis deals with the analysis of business processes in selected companies. Most 

attention is given to mapping bottlenecks for which it is subsequently created a draft for 

improvement. This draft leads to a reduction in errors during the completion of 

production orders. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

podnikový proces, procesní řízení, ERP, CRM, čárový kód 

 

KEYWORDS 

business process, process management, ERP, CRM, barcode 

  



BIBLIOGRAFICKÁ CITACE PRÁCE 

LOLKOVÁ, S. Optimalizace podnikových procesů. Brno: Vysoké učení technické 

v Brně, Fakulta podnikatelská, 2012. 81 s. Vedoucí bakalářské práce Ing. Zdeňka 

Videcká, Ph.D.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

Prohlašuji, ţe předloţená bakalářská práce je původní a zpracovala jsem ji samostatně. 

Prohlašuji, ţe citace pouţitých pramenů je úplná, ţe jsem ve své práci neporušila 

autorská práva (ve smyslu Zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském a o právech 

souvisejících s právem autorským). 

V Brně dne 31. května 2013 

 

---------------------------------------- 

podpis  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ 

Děkuji Ing. Zdeňce Videcké, Ph.D. za odborné konzultace při zpracování této 

bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat celému kolektivu zaměstnanců firmy 

LOMAX & Co s.r.o., především pak panu jednateli Luboši Dufkovi za poskytnuté 

informace potřebné k vypracování bakalářské práce.  



OBSAH 

ÚVOD ............................................................................................................................. 10 

CÍL PRÁCE .................................................................................................................... 11 

METODIKA PRÁCE ..................................................................................................... 11 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE ............................................................... 12 

1.1 Podnikové procesy ........................................................................................... 12 

1.2 Funkční přístup................................................................................................. 13 

1.3 Procesní přístup ................................................................................................ 14 

1.4 Optimalizace procesů ....................................................................................... 15 

1.5 Podnikový informační systém .......................................................................... 15 

1.6 Systém ERP (Enterprise Resource Planning) .................................................. 16 

1.6.1 Vývoj systému ERP ................................................................................... 16 

1.6.2 Funkcionalita ERP .................................................................................... 18 

1.6.3 Základní moduly ERP ............................................................................... 18 

1.6.4 Architektura ERP systému ........................................................................ 18 

1.6.5 Typy ERP systémů ..................................................................................... 19 

1.6.6 ERP systémy v České republice ................................................................ 19 

1.7 Systém CRM (Customer Relationship Management) ...................................... 20 

1.7.1 Funkcionalita CRM ................................................................................... 20 

1.7.2 Klasifikace CRM systémů ......................................................................... 21 

1.8 Automatická identifikace ................................................................................. 21 

1.8.1 Používané technologie automatických identifikačních systémů ............... 21 

1.8.2 Technologie čárových kódů ...................................................................... 22 

1.8.3 Obecné charakteristiky čárových kódů ..................................................... 22 

1.8.4 Druhy čárových kódů ................................................................................ 23 

1.8.5 Konstrukce čárových kódů ........................................................................ 23 

1.8.6 Tisk a snímání čárového kódu .................................................................. 24 

2 ANALÝZA PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI LOMAX & CO S.R.O. ................... 28 

2.1 Základní údaje o společnosti ............................................................................ 28 

2.2 Výrobní program .............................................................................................. 29 

2.3 Organizační struktura ....................................................................................... 29 

2.4 Globální analýza ............................................................................................... 30 

2.4.1 Klasifikace požadavků zákazníka .............................................................. 32 

2.5 Detailní analýza ................................................................................................ 33 

2.5.1 Předvýrobní etapa ..................................................................................... 33 

2.5.2 Výrobní etapa ............................................................................................ 40 

2.5.3 Povýrobní etapa ........................................................................................ 46 

2.5.4 Zaznamenané nedostatky .......................................................................... 47 



3 NÁVRH ZLEPŠENÍ PROCESU KOMPLETACE PRODUKTU .......................... 50 

3.1 Návrh značení produktů ................................................................................... 50 

3.1.1 Forma štítku .............................................................................................. 50 

3.1.2 Návrh štítku ............................................................................................... 52 

3.2 Návrh změn procesů ......................................................................................... 53 

3.2.1 Návrh procesu značení prostřednictvím identifikačních štítků ................. 53 

3.2.2 Návrh procesů kompletace a kontroly produktů ....................................... 54 

3.2.3 Grafické znázornění návrhu změn procesů ............................................... 57 

3.3 Návrh výběru techniky ..................................................................................... 60 

3.3.1 Výběr tiskárny vícekriteriální analýzou .................................................... 60 

3.3.2 Výběr snímacího zařízení vícekriteriální analýzou ................................... 65 

4 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU NÁVRHU ŘEŠENÍ .................................................... 70 

4.1 Sestavení plánované kalkulace nákladů ........................................................... 70 

4.2 Modelové situace ............................................................................................. 72 

4.2.1 Modelová situace č. 1 ............................................................................... 73 

4.2.2 Modelová situace č. 2 ............................................................................... 74 

4.3 Zhodnocení přínosu navrţeného řešení ............................................................ 74 

5 ZÁVĚR .................................................................................................................... 75 

SEZNAM POUŢITÝCH ZDROJŮ ................................................................................ 76 

SEZNAM OBRÁZKŮ .................................................................................................... 78 

SEZNAM GRAFŮ ......................................................................................................... 79 

SEZNAM TABULEK .................................................................................................... 80 

SEZNAM PŘÍLOH ......................................................................................................... 81 

 



10 

 

ÚVOD 

Nedílnou součástí kaţdého výrobku jsou procesy. Procesy se vyskytují všude kolem nás 

a v mnoha případech je na ně nahlíţeno jako na samozřejmost. Současná doba stojí za 

stále se zvyšujícími poţadavky na jejich plynulost a přizpůsobivost. V běţném ţivotě se 

nezaměřujeme na samotný průběh procesu, zajímá nás aţ konečný výsledek. 

V podnikové praxi by volba takového přístupu byla zcela jistě neúspěšná. Orientace na 

procesy dnes představuje téměř nezbytnost pro udrţení firmy na trhu, a proto stále 

častěji dochází k uplatňování procesního přístupu k řízení.  

„Dnes nestačí, abychom věnovali pozornost pouze výrobkům nebo službám samotným – 

stále větší roli hraje také to, jakým způsobem je navrhneme, vyrobíme a jak je 

předložíme těm, kteří je potřebují.“ [1, s. 9] 

Česká republika prosazuje tento trend poměrně krátkou dobu. V roce 2005 byl 

uskutečněn průzkum, šetřící podíl procesního přístupu na řízení. Výsledky ukázaly, ţe 

asi 60% všech zúčastněných firem povaţuje své řízení za procesní. Nejčastější důvod, 

který motivoval firmy k přechodu z funkčního řízení na procesní řízení, bylo zvyšování 

kvality sluţeb/produktu. Pro srovnání v USA je management 500 největších firem 

z 93% orientován na procesy. 

Z  uvedených informací vyplývá, ţe v dnešní době je velmi důleţité a nezbytné správně 

porozumět procesům. Tyto procesy umět správně rozloţit na jednotlivé části a provést 

jejich pečlivou analýzu.  

Téma bakalářské práce jsem si zvolila na základě čtrnáctidenní absolvované praxe ve 

společnosti LOMAX & Co s.r.o., která se řadí mezi přední výrobce garáţových vrat na 

českém trhu. Získala jsem příleţitost na tuto omezenou dobu stát se součástí 

společnosti. Po dobu svého působení ve společnosti jsem se stala svědkem několika 

změn a přeskupování procesů na základě vnitřních i vnějších poţadavků prostředí.  

Svoji pozornost jsem upoutala zejména na probíhající podnikové procesy. Bakalářskou 

prací bych si přála usnadnit práci a sníţit dopad negativních rizik.  
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CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce je zlepšení vybraného výrobního procesu ve společnosti 

LOMAX & Co s.r.o. Pro splnění tohoto cíle je zapotřebí detailní analýza podnikových 

procesů, jejímţ výsledkem je vyhledání úzkých míst. Vlastní návrh se pak zaměřuje na 

eliminaci nalezených úzkých míst. Při řešení vyuţiji své průběţně získané poznatky 

a zkušenosti.  

Součástí návrhu je posouzení efektivnosti změn, která se promítne úspornějším 

hospodařením uvnitř společnosti a přispěje k vyšší konkurenceschopnosti. Pokud je pro 

tuto společnost, která se na trhu vyskytuje jiţ přes 20 let, důleţitý úspěch na trhu, je 

nezbytné, aby se neustále zlepšovaly všechny její činnosti.  

METODIKA PRÁCE 

V analytické části práce bude vyuţita globální analýza, která poskytne komplexní 

náhled na řešenou problematiku. Pro snazší pochopení bude softwarovým modelovacím 

nástrojem ARIS Express 2.4 vytvořena procesní mapa. Poté bude následovat detailní 

analýza, která se bude zabývat podstatou a principem kaţdého procesu zvlášť. Na 

základě této detailní analýzy budou stanovena a graficky znázorněna úzká místa procesu 

průběhu zakázky. Pro výběr nejlepší varianty technického řešení na základě 

nadefinovaných kritérií bude v návrhu vyuţita vícekriteriální analýza. Současnou situaci 

a navrţené řešení úzkých míst bude opět graficky vyjádřeno EPC diagramy, které 

okamţitě poskytnou čtenářovi náhled na rozsah a formu navrţených změn.   
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Podnikové procesy 

Proces lze charakterizovat jako souhrn naplánovaných a vzájemně působících činností 

nebo úkolů, které přeměňují předem definované vstupy (při pouţití zdrojů) na předem 

definované výstupy. Je důleţité si uvědomit, ţe vstup je definován vstupní veličinou 

(zadáním) a výstup výsledkem činností, která má vţdy svého zákazníka. Zákazníka 

můţe představovat samostatná osoba, organizace nebo proces, který následuje po 

procesu, jehoţ výstup tvoří vstup pro další činnost. [2]  

Řepa definuje proces následovně: „Jednoduše řečeno, podnikový proces je souhrnem 

činností, transformujících souhrn vstupů do souhrnu výstupů (zboží nebo služeb) pro 

jiné lidi nebo procesy, používajíce k tomu lidi a nástroje.“ [3, s. 15] 

Obrázek č. 1 představuje grafické znázornění podnikového procesu. Za povšimnutí stojí 

zpětná vazba od zákazníka.   

 

Obrázek č. 1: Základní schéma podnikového procesu 

Zdroj: [3, s. 15]  

Základní charakteristiky procesu jsou: 

- je opakovatelný (za předpokladu, ţe je proces standardizován), 

- je měřitelný (po stránce kvality, nákladů, průběţné doby výroby, apod.),  

- jeho výstup tvoří produkt nebo sluţba s přidanou hodnotou, 

- má vlastníka (osoba či tým, který je zodpovědný za správné fungování 

a zlepšování), 

- má zákazníka (externího či interního), 

- má začátek a konec, 

- vyuţívá podnikové zdroje (finanční, hmotné, lidské). [4] 
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1.2 Funkční přístup 

Pojem a principy funkčního řízení byly definovány v roce 1776 Adamem Smithem. 

Funkční řízení uplatňuje tradiční dělbu práce dle specializace, přičemţ je kladen důraz 

na to, aby pracovní úkony byly co nejjednodušší, tak aby mohly být splněny 

i nekvalifikovanými pracovníky. U funkčního přístupu tedy dochází k dělení práce mezi 

jednotlivé organizační jednotky vytvořené na základě jejich znalostí (funkcí). Funkční 

řízení je zaloţeno na neměnné posloupnosti jednotlivých činností a jejich vzájemné 

návaznosti. Z tohoto vyplývá, ţe tento způsob řízení organizace nemůţe být příliš 

pruţný a je charakterizován nízkou variantností postupů a nízkou nahraditelností 

pracovníků. [2]  

Grafické znázornění funkčního přístupu dle Sodomky a Klčové: 

Obrázek č. 2: Funkčně orientovaný podnik 

Zdroj: [4, s. 55] 

V  90. letech 20. století se dospělo k názoru, ţe funkční způsob řízení je v daných 

podmínkách jiţ neúčelný, a proto se hledal nový efektivnější způsob řízení. [2] 
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1.3 Procesní přístup 

Základem procesně řízené organizace je představa o podnikových procesech, jakoţto 

o souboru činností, které vyţadují jeden či více vstupů k vytvoření výstupu.  Procesy 

existují proto, aby vstupy byly přeměněny na výstupy, nikoliv proto, aby se vykonávaly 

činnosti. Práce není vykonávaná samostatně v oddělených organizačních jednotkách, ale 

prochází jimi. Jelikoţ řetězec procesů je moţné popsat od výstupu a postupovat zpětně, 

je celý systém řízen potřebou zákazníka. Při procesním řízení je uplatňována 

optimalizace toku práce. Organizační struktura musí být vnímána jako pevně 

definovaná struktura činností a vztahů. V takovéto pevně definované struktuře je nutné 

stanovit pravomoc, odpovědnost, pravidla komunikace, odměňování, kariérních postupů 

apod. [2] 

Charakteristika procesního řízení dle Šmídy: „Procesní řízení (management) 

představuje systémy, postupy, metody a nástroje trvalého zajištění maximální 

výkonnosti a neustálého zlepšování podnikových i mezipodnikových procesů, které 

vycházejí z jasně definované strategie organizace a jejichž cílem je naplnit stanovené 

strategické cíle.“ [5, s. 30]  

Grafické znázornění procesního přístupu dle Sodomky a Klčové: 

Obrázek č. 3: Procesně orientovaný podnik 

Zdroj: [4, s. 56] 
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1.4 Optimalizace procesů 

Pro udrţení firmy na trhu je nezbytné neustálé zlepšování podnikových procesů, neboť 

zákazníci si ţádají stále lepší a lepší produkty a sluţby. Pokud zákazník není dostatečně 

uspokojen, má moţnost obrátit se ke konkurenci. Řešení pro odvrácení této situace 

představuje pro mnoho organizací průběţné zlepšování procesů. Tato činnost je výlučně 

zaměřena na podrobné zkoumání chování procesů a následné zjišťování příčin 

problémů. [1] 

Svozilová popisuje zlepšování podnikových procesů jako: „Činnost zaměřenou na 

postupné zvyšování kvality, produktivity nebo doby zpracování podnikového procesu 

prostřednictvím eliminace neproduktivních činností a nákladů.“ [1, s. 19] 

Obrázek č. 4 popisuje základní kroky průběţného zlepšování procesů, a to od fáze 

monitorování a analýzy současného stavu, aţ po výběr a implementaci návrhu zlepšení.  

 

Obrázek č. 4: Průběţné zlepšování procesu 

Zdroj: [3, s. 16 ] 

1.5 Podnikový informační systém 

Dle holisticko-procesní klasifikace je podnikový informační systém tvořen: 

- ERP jádrem, které zajišťuje řízení interních podnikových procesů, 

- CRM systémem, které se zaměřuje na procesy spojené se zákazníky, 

- SCM systémem, který řídí dodavatelský řetězec. Součástí SCM bývá systém 

APS, který se zabývá pokročilým plánováním a rozvrhováním výroby, 

- MIS systémem, který na základě dat z ERP, CRM a SCM/APS předkládá 

informace pro rozhodovací proces managementu podniku. [4] 
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Obrázek č. 5: Pohled na podnikové informační systémy 

Zdroj: [4, s. 78] 

1.6 Systém ERP (Enterprise Resource Planning) 

 „ERP je typ aplikace, resp. aplikačního software, který umožňuje řízení a koordinaci 

všech disponibilních podnikových zdrojů a aktivit. Mezi hlavní vlastnosti ERP patří 

schopnost automatizovat a integrovat klíčové podnikové procesy, funkce a data v rámci 

celé firmy.“ [6, s. 160] 

1.6.1 Vývoj systému ERP 

Jiţ ve 20. aţ 40. letech se ve společnostech Baťa a Philips objevily první systémy pro 

zpracování podnikových informací. Vznik ERP se však datuje od počátku 60. let. 

Počátky ERP jsou spojovány s výrobními firmami a jejich potřebou po 

automatizovaném plánování a rozvrhování spotřeby materiálu. Na základě poţadavků 

těchto firem vznikl systém označovaný MRP (Material Requirements Planning). Na 

konci 70. let je MRP zdokonaleno na plánování všech výrobních zdrojů, vzniká MRP II 

(Manufacturing Resource Planning). V 80. letech je systém MRP II rozšířen o „taţnou“ 

řídící metodu JIT (Just-in-Time), která se zaměřuje na včasnost dodávek dle poţadavků 

zákazníka. Ve stejném období se začala prosazovat počítačem integrovaná výroba 

označována CIM (Computer Integrated Manufacturing). Vzhledem k tomu, ţe bylo 

nutno zabezpečit integraci a vzájemnou komunikaci mezi technickou a organizačně 

ekonomickou částí výrobního podniku, vytvořil A. W. Scheer „Y“ schéma. Viz 

obrázek č. 6. V případě, ţe by integrace a vzájemná komunikace selhala, nejednalo by 

se o systém, ale o jakési volné seskupení prvků. [4] 
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Obrázek č. 6: Model počítačem integrované výroby (CIM) dle A. W. Scheera 

Zdroj: [4, s. 186 ] 

Koncem 80. let nastává průlom v softwarové podpoře procesů pro řízení lidských 

a kapitálových zdrojů. Vývoj také zaznamenal pokrok v infrastruktuře, který souvisí 

s podporou modelu klient/server. Tento model je zaloţen na principu zpracování dat 

v místě jejich uloţení. [4] 

„Počátkem 90. let se začal stále více prosazovat samotný termín Enterprise Resource 

Planning, a to především v souvislosti s: 

- rozšiřováním funkcionality na řízení lidských zdrojů a financí, 

- pokrýváním specifických oblastí průmyslových podniků, jako je řízení projektů 

a výroba investičních celků.“ [4, s. 189]  

90. léta jsou dále spojována s prodejem standardních softwarových produktů, které 

se zaměřovaly na integraci plánování a řízení logistického toku zakázky. Přelom 

tisíciletí z hlediska vývoje ERP systémů se vyznačuje třemi fázemi. První z nich je 

označována jako tradiční způsob implementace ERP systémů. Na základě poţadavků 

zákazníka jsou vytvářeny či upravovány podnikové aplikace. Tradiční způsob byl 

z důvodu úspory nákladů rychle rozšířen nabídkou tzv. přednastavených ERP řešení. 

Třetí fáze vývoje spočívá v pronájmu ERP systému po internetu. Takové řešení si 

získalo oblibu zejména u menších organizací. [4] 
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1.6.2 Funkcionalita ERP 

Současné ERP systémy v sobě zahrnují tyto důleţité podnikové činnosti: 

- správa kmenových dat, 

- dlouhodobé, střednědobé i krátkodobé plánování zdrojů, 

- řízení realizace zakázek z hlediska dodrţení termínů, 

- plánování a sledování nákladů výroby a 

- zapracování výsledků všech aktivit do finančního účetnictví. [7] 

Hlavní funkční oblasti ERP: 

- logistika (nákup, skladování, výroba, prodej, plánování zdrojů), 

- finance (finanční, nákladové, investiční účetnictví, podnikový controlling). [7] 

1.6.3 Základní moduly ERP 

ERP systémy jsou charakteristické modulární strukturou, která je důleţitá pro udrţení 

rovnováhy mezi integrací a nezávislosti jednotlivých modulů. Počet modulů, jejich 

přesné uspořádání a struktura je však u jednotlivých dodavatelů ERP odlišná.  

„Různé podniky mají různé potřeby informatické podpory svých oblastí řízení, 

a modulární struktura jim často umožňuje nakoupit jen ty moduly, které jsou pro ně 

relevantní (např. obchodní firma nemá výrobu a tedy nebude nasazovat výrobní 

moduly.“ [6, s. 64] 

1.6.4 Architektura ERP systému  

1. Aplikační moduly, 

2. moduly správy celé aplikace, 

3. systémové moduly (operační systémy, moduly ošetřující rozhraní databázových 

systémů) a 

4. další moduly vyznačující se provozním nebo podpůrným charakterem (pro 

přizpůsobení software, vlastního vývoje prostředí, integrační, implementační, 

dokumentační, atd.). [8] 
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1.6.5 Typy ERP systémů 

V současné době lze produkty ERP na českém trhu rozlišit do těchto tři skupin: 

- komplexní ERP systémy: mySAP Business Suite, Karat K2, LCS Helios IQ, 

- problémově orientované ERP systémy: VEMA, FEIS a 

- ERP systémy pro malé a střední podniky a organizace: LCS Helios IQ, 

Microsoft Navision, Vision32. [8]       

1.6.6 ERP systémy v České republice 

Z níţe uvedené tabulky vyplývá, ţe nasycenost českého trhu plnohodnotnými ERP 

systémy dosahuje nízkých hodnot. Pokud však porovnáme hodnoty roku 2011 

s hodnotami roku 2009, zaznamenáme výrazné zlepšení u všech tří typů podniků.  

Tabulka č. 1: Nasycenost trhu na straně poptávky, průzkum z roku 2011 

 
Počet podniků 

Podniky pouţívající 

automatické sdílení 

informací o přijatých 

objednávkách
1
 

ERP 

2009 2011 2009 2011 2009 2011 

Podniky celkem 41899 40175 42,7 % 45,6 % 13,9 % 25,2 % 

Malé podniky 33 075 32 276 36,1 % 39,6 % 8,2 % 17,8 % 

Střední podniky 7 248 6 493 64,6 % 67,2 % 30,2 % 50,3 % 

Velké podniky 1 575 1 406 80,8 % 83,3 % 59,7 % 79,6 % 

Zdroj: [9] 

Procentuální přehled konkrétních dodavatelů ERP systémů ve středně velkých 

organizacích v České republice je zachycen na grafu č. 1. Hodnoceno bylo 62 

plnohodnotných ERP systémů ve středně velkých organizacích v České republice 

(od 50 do 249 zaměstnanců) do konce roku 2011. Lídrem je společnost Asseco 

                                                 

1
 celkem v účetnictví, řízení zásob, distribuci a řízení výroby a sluţeb 
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Solutions, producent systémů Helios Orange a Helios Green. Stejného postavení 

dosahuje tato společnost i v malých a velkých organizacích.  

 

Graf č. 1: ERP systémy ve středně velkých organizacích 

Zdroj: [9] 

1.7 Systém CRM (Customer Relationship Management) 

„Řízení vztahů se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) představuje 

komplex aplikačního a základního software, technických prostředků, podnikových 

procesů a personálních zdrojů určených pro řízení a průběžné zajišťování vztahů se 

zákazníky firmy, a to v oblastech podpory obchodních činností, zejména prodeje, 

marketingu a zákaznických služeb.“ [6, s. 210] 

1.7.1 Funkcionalita CRM 

4 základní způsoby CRM, které mohou být v podniku uplatněny (samostatně 

i v kombinaci): 

1. aktivní CRM - základ systému CRM je tvořen centralizovanou databází, která 

obdobně jako u ERP napomáhá při automatizaci procesů,  

2. operativní CRM  - podpora podnikových procesů a obsluhuje prodej, marketing 

a sluţby, 

3. kooperativní CRM – přímá interakce se zákazníkem, zahrnuje komunikační 

kanály, jako je například internet či automatizované hlasové odpovědi, 

4. analytické CRM – analyzuje zákaznická data. [7] 
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1.7.2 Klasifikace CRM systémů 

„Český softwarový trh je typický tím, že k řízení CRM procesů nabízí mnoho různých, 

často velmi obtížně porovnatelných aplikací. Můžeme je rozdělit do tří kategorií: 

- samostatné CRM systémy, které lze nasadit společně s jakýmkoliv ERP řešením, 

- ERP systémy s integrovanou CRM funkcionalitou, 

- specifická řešení, která svou funkcionalitou přesahují oblast CRM, a přitom je 

nelze zařadit mezi ERP systémy.“ [4, s. 400] 

1.8 Automatická identifikace 

Automatickou identifikaci lze charakterizovat jako zjištění totoţnosti objektů nebo 

prvků v systému. Výsledek zjištění je podstatný pro řízení materiálového toku, který 

musí mít přehled o pohybu pasivních prvků. Mezi hlavní výhody automatické 

identifikace patří vysoká rychlost snímání a minimální počet chyb. Nosič označení se 

můţe vyskytovat přímo na surovině, polotovaru nebo výrobku, případně mimo. 

V druhém případě musí být nosič označení fyzicky k němu vázán, to představuje pouţití 

obalu, visačky, etikety, magnetické pásky nebo štítku. [10] 

Označování pasivních prvků má zásadní vliv na: 

- řízení procesů, kterými pasivní prvky prochází (skladové operace, operace 

třídění a kompletace), 

- kontrolu stavů (stav zásob ve skladech při inventarizaci a v průběhu uskladnění 

i vyskladnění), 

- sběr informací (např. vyhledávání a četba údajů v katalozích), 

- provádění transakčních procesů (např. výstupní kontrolu zboţí u pokladny 

v prodejnách maloobchodu). [11] 

1.8.1 Pouţívané technologie automatických identifikačních systémů 

„Jednotlivé technologie se vzájemně liší svým principem, na kterém pracují, a to 

i částečně předurčuje oblasti jejich využití. O vhodnosti nasazení rozhodují jejich 

vlastnosti, co do bezpečnosti a kvality práce, dále pořizovací náklady, provozní náklady 

a řada dalších parametrů.“ [10, s. 34] 
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Přehled technologií automatické identifikace: 

- technologie čárových kódů (Bar coding),  

- OCR technologie (Optical Charakter Recognition),  

- radiofrekvenční technologie (Radio Frequency identification, RF/ID), 

- induktivní technologie, 

- magnetická technologie, 

- technologie paměťových karet, 

- biometrická technologie a 

- dotykové technologie. [10] 

1.8.2 Technologie čárových kódů 

Počátky této technologie spadají do roku 1949.  V tomto roce byl v USA udělen první 

patent na čárový kód. Pouţití těchto kódů v České republice je spojeno s počátkem 90. 

let 20. století, který je typický expanzí supermarketů a hypermarketů na naše území. 

Vůbec prvním navrţeným kódem je kód s označením Code 2/5. V současné době je 

definováno jiţ přes 200 různých čárových kódů. [10] 

1.8.3 Obecné charakteristiky čárových kódů 

Pouţití této technologie označování, je spojeno s nízkými provozními a pořizovacími 

náklady. Převáţně z tohoto důvodu patří dnes tento způsob identifikace 

k nejrozšířenějším, a to zejména u obchodního zboţí. Čárovým kódem je moţné označit 

téměř všechny suroviny, polotovary a výrobky. Uţití čárových kódů je rozdílné, některé 

jsou velmi rozšířené, jiné jsou specifické pro určitou územní oblast či konkrétní uţití 

Výběr optimálního čárového kódu je závislý na obsahu informace, kterou tento symbol 

bude vyjadřovat. [11] 

Charakteristiky jednotlivých čárových kódů dle Sixty a Mačáta: 

- „použitá metoda kódování při záznamu dat, 

- skladba záznamu a jeho délka, 

- hustota záznamu a 

- způsob zabezpečení správnost dat.“ [11, s. 205] 
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1.8.4 Druhy čárových kódů 

Dále uvedená tabulka č. 2 poskytuje přehled typů čárových kódů. 

 

Tabulka č. 2: Přehled typů čárových kódů 

Z
n
ak

y
 k

ó
d
u

 Číselné Kódují pouze číslicové znaky. 

Alfanumerické 

Kromě číslic kódují i abecední znaky (některé jen 

základní abecedu, některé sadu 127 nebo 255 znaků 

v kódu ASCII. 

D
él

k
a 

k
ó
d
u

 Kódy s pevnou 

délkou 
Například 8 nebo 13 číslic pro EAN 8 nebo EAN 13. 

Kódy s proměnnou 

délkou 

Skládány za sebou nebo pod sebou obdobně jako slova 

a věty textu. 

R
o
zm

ěr
 k

ó
d
u

 

Jednorozměrné kódy 

(1D) 

Tvořen řadou čar a mezer s odstupňovanou šířkou. 

Znaky jsou v něm zakódovány jako kombinace různých 

šířek čar a mezer.    

Dvourozměrné 

čárové kódy (2D) 

Z důvodu zvýšené bezpečnosti snímání a většího 

objemu obsahu informace uloţené v kódu jsou v praxi 

stále více vyuţívané. Doposud bylo vytvořeno 

a pouţívá se asi 20 odlišných 2D kódů. 

Třírozměrné čárové 

kódy (3D) 

Čárový kód, který se liší technologií vytvoření 

a snímání. Místo šířky tmavých čar a světlých mezer se 

zde vyuţívá hloubky záznamu. Snímání se pak provádí 

podle změny výškových rozdílů. Nejde však o jasové 

snímání kontrastu, takţe barva není důleţitá. Kód je 

vyuţíván na mechanicky namáhaných dílech. 

Zdroj: Vlastní zpracování dle [12] 

1.8.5 Konstrukce čárových kódů 

Kaţdý čárový kód je charakteristický střídáním tmavých a světlých čar. Pravidlo, 

kterým se řídí přiřazování čar, mezer a jejich šířky, jsou specifické pro jednotlivé druhy 
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čárových kódů. Začátek kódu je označen sekvencí čar znaku „start“ a ukončení kódu je 

označeno sekvencí čar znaku „stop“. Některé kódy (například EAN 8 nebo EAN 13) 

obsahují znaky dělící, které rozdělují kódovací řetězec na více částí. Na začátku a konci 

kaţdého čárového kódu se vyskytuje světlé pásmo, které napomáhá čtecímu zařízení 

rozlišit „start“ a „stop“ sekvence. Pravděpodobnost nesprávného přečtení kódu je velmi 

nízká, přesto se obvykle ke kódovanému symbolu přikládá kontrolní znak, který 

informuje o všech znacích předchozích. Srovnáním hodnoty přijatého a vypočítaného 

kontrolního znaku se ověří správnost. Vztah pro výpočet kontrolního znaku je předem 

definovaný. [10] 

Příčinou nesprávného přečtení můţe být vadný tisk nebo částečné poškození etikety, 

které způsobí nestejnou šíři čárky nebo mezery po celé její délce. V případě, ţe je 

plocha čárového kódu roztrţena, znečištěna nebo jinak váţně poškozena, není moţné, 

aby snímací zařízení kód přečetlo. V takovém případě je ale moţné, aby pracovník 

zadal na klávesnici zařízení číselný řetězec, který je umístěn pod sekvencí čar a mezer. 

[10] 

1.8.6 Tisk a snímání čárového kódu 

Kvalitně vytištěný čárový kód musí splňovat zejména čtyři následující podmínky: 

- šířka jeho linek a mezer se pohybuje v rámci daných tolerancí, 

- kód vykazuje dostatečný kontrast mezi linkami a pozadím, 

- kód je obklopen dostatečně velkým světlým pásmem, 

- kód je vhodně umístěn na nosiči symbolu (například obalu). [10] 

Pořízení čárového kódu ve většině případů probíhá prostřednictvím tiskové úlohy. 

Nejrozšířenější typem tiskáren jsou termotransférové, které umoţňují tisk kódu na 

běţný materiál i na papír citlivý na teplo. [10] 

Snímání čárové kódu 

„Při snímání čárového kódu optoelektronickým zařízením se kód tímto přístrojem 

analyzuje a vytváří kód srozumitelný počítači. Při čtení kódu snímačem jsou generovány 

elektrické impulsy odpovídající struktuře tmavých a světlých čar. Jestliže vyhodnotí 

čtecí zařízení tyto impulsy jako přípustnou posloupnost čar a mezer, obdržíme na 

výstupu odpovídající znakový řetězec.“ [10, s. 38] 
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Snímací zařízení je zaloţeno na tomto principu: Dekodér obdrţí signál ze snímací části, 

která následně dekóduje a zároveň komunikuje s nadřazeným zařízením (počítač). 

Snímací zařízení je tedy sloţeno z těchto částí a modulů: 

- čtecí zařízení (vstupní modul + modul pro elektronické zpracování signálu) 

- dekodér (modul pro logické vyhodnocení + modul pro výstup). [10]  

Výběr nejčastěji pouţívaných čárových kódů 

Systém EAN (European Article Numbering) představuje evropskou verzi amerického 

UPC (Universal Product Code). Kódovány jsou číslice 0 aţ 9, přičemţ kaţdou číslici 

kódují dvě čáry a dvě mezery. Můţe obsahovat buď 8 (EAN-8), nebo 13 číslic 

(EAN-13). Konkrétně u kódu EAN-8 první 2 číslice označují kód země původu (Česká 

republika má kód 859), dalších pět číslic jsou informace o výrobku a osmá číslice je 

kontrolní. Označení EAN-8 slouţí zejména pro označování zboţí. Systém EAN smí 

uţívat kaţdý stát, který je zapojený do sdruţení EAN International. [12] 

 

Obrázek č. 7: Systém čárových kódů EAN-8 a EAN-13 

Zdroj: [12] 

Code 39 neboli USD 3 je nejoblíbenější kód pouţívaný ve výrobní sféře, v armádě, 

zdravotnictví a logistice. Kaţdý znak se skládá z pěti čar a čtyř mezer, přičemţ tři 

z těchto prvků jsou široké a zbylých šest je úzkých. Umí kódovat číslice 0-9, písmena 

A-Z a dalších 7 speciálních znaků (* – $ % . / +). [12] 

Code 128 označuje kód proměnné délky a vysoké hustoty, který umoţňuje 

alfanumerické zakódování. Variacemi tohoto kódu jsou kódy EAN 128 nebo UCC 128. 

Code 128 je vyuţíván pro obchodní a logistické účely. [12] 

EAN-8 EAN-13 
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Obrázek č. 8: Systém čárových kódů Code 39 a Code 128 

Zdroj: [12] 

Kód PDF 417 (Portable Data File) je zástupcem nové generace čárových kódů. Řadí se 

mezi dvourozměrné čárové kódy (2D) s velmi vysokou informační kapacitou. Velikost 

obsahu kódu můţe být aţ 1,1 kB. Na rozdíl od klasických čárových kódů (1D), které 

představují pouze jakýsi klíč slouţící k dohledání potřebných informací v systému, si 

PDF 417 nese informace v sobě, a tím se stává nezávislý na vnějším systému. [12] 

 

Obrázek č. 9: Systém čárových kódů PDF 417 

Zdroj: [12] 

QR Code (Quick Response Code) je typ dvojrozměrného čárového kódu, který byl 

v roce 1994 vyvinut v Japonsku. Původně tyto kódy slouţily k označování dílů 

v automobilovém průmyslu. Quick Response v překladu znamená kód rychlé odezvy. 

Jeho hlavní výhodou je, ţe dokáţe zakódovat několikanásobně větší mnoţství 

informací, jelikoţ obsahuje informace v lineární i horizontální linii na rozdíl od 

klasického čárového kódu. Do jednoho QR kódu (obrazce) je moţné uloţit 7 366 číslic 

nebo 4 464 alfanumerických znaků. Rozdíly mezi klasickým čárovým kódem a QR 

kódem jsou zachyceny na obrázku č. 10. [13] 

Code 39, USD 3 Code 128, EAN 128, UCC 128 
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Obrázek č. 10: Rozdíl mezi klasickým čárovým kódem a QR kódem 

 Zdroj: [13]  

QR kód obsahuje v obou horních a v levém spodním rohu záchytné body tzv. Finder 

Patterns. Právě těmito body se QR kód liší od ostatních dvourozměrných kódů 

(například od DataMatrix). Dále obsahuje zaměřovací značky tzv. Timing Patterns 

a  prázdný okraj kódu pro rychlé zaměření tzv. Quiet zone. Zbývající oblast QR kódu je 

určena pro vlastní data, pro data korekce chyb a pro informaci o pouţité masce a typu 

korekce chyb. [13] 
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2 ANALÝZA PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI 

LOMAX & CO S.R.O.  

2.1 Základní údaje o společnosti  

 

 

 

Obrázek č. 11: Logo společnosti 

Zdroj: [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto společnosti: 

„Nejspokojenější zákazník není ten, který koupil nejlevnější zboží, ale ten který najde 

kvalitní výrobek a seriózní „lidský“ přístup.“ 

 

 

Obchodní jméno: LOMAX & Co s.r.o., 

 Sídlo: Bořetice č. p. 417, 691 08 

 Zapsaná: u KS v Brně, oddíl C, vloţka 44060 

 Identifikační číslo: 26903920  

 Den zápisu: 26. srpen 2003 

 Právní forma podnikání: společnost s ručením omezeným 

Hlavní předmět podnikání: Výroba garáţových vrat a předokenních rolet 

 Základní kapitál: 1 000 000 Kč a je plně splacen 

 
Vedlejší provozovna společnosti: 

Provozovna Hustopeče: U dálnice 1, 693 01 Hustopeče 

 Základní údaje zpracovány dle [15] 
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Stručná historie společnosti: 

Společnost byla zaloţena v roce 1992. V první polovině roku 1994 vzniká obchodní 

jméno LOMAX – Dufek Luboš. V roce 2000 byla zaloţena společnost DOORS 

production spol. s.r.o., která uvedla do provozu válcovací trať a jako jediná ve východní 

Evropě zahájila výrobu vlastních panelů pro sekční garáţová vrata. V roce 2004 nastává 

sloučení obou zmiňovaných firem LOMAX - Dufek Luboš a DOORS production spol. 

s.r.o. ve firmu LOMAX & Co s.r.o. [14]. 

Úspěchy společnosti: 

- rok 2002 v Brně na veletrhu IBF byla představena světová novinka – vrata 

v imitaci dřeva, 

- rok 2006 v soutěţi „Štika českého byznysu“ 2. místo na jiţní Moravě, 

- rok 2011 v soutěţi „Firma roku 2011“ 2. místo na jiţní Moravě. [14] 

2.2 Výrobní program  

Hlavní sortiment: 

- garáţová vrata: sekční, posuvná, rolovací, průmyslová, 

- předokenní rolety: s viditelným boxem, s boxem pro zaomítání, nadokenní pod 

překlad, roletové překlady. [14] 

Ostatní sortiment: 

- ploty a brány: modern, history, classical, single, 

- komponenty a pohony pro brány, 

- plastová okna a dveře, 

- sítě proti hmyzu, 

- interiérové dveře, 

- rolovací mříţe, 

- garáţové řešení. [14] 

2.3 Organizační struktura  

Statutární orgán společnosti je zastoupen dvěma jednateli, kteří mají právo jednat za 

společnost samostatně.  
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Jelikoţ je organizační struktura společnosti LOMAX & Co s.r.o. poměrně rozsáhlá 

dovolila jsem si ji rozdělit na tři části: 

- vedoucí pozice, 

- personální oblast ředitele, 

- personální oblast výrobního ředitele. 

Detailní strukturu těchto tří personálních částí, zachycující vztah nadřízenosti 

a podřízenosti, znázorňuje příloha č. 1. Rozsah delegovaných pravomocí jednotlivých 

funkcí vyplývá z představené organizační struktury, podpisového řádu náplně práce 

a dílčích aktů delegování pravomoci. 

V současné době má společnost 128 stálých zaměstnanců. Snahou společnosti je, aby 

veškerý personál podniku přistupoval ke své přidělené práci s patřičnou zodpovědností 

a vyuţil maximálně svých znalostí, dovedností a zkušeností. Zároveň také společnost 

vyuţívá externích specializovaných firem, a to především v oblasti IT a přepravy 

výrobků.  Při výběru stálých zaměstnanců i najímaných externích firem je přihlíţeno na 

získané dovednosti a zkušenosti tak, aby jejich činnost co nejvíce přispívala 

k maximální spokojenosti všech zájmových skupin podniku. 

2.4 Globální analýza 

Tato část práce bude poskytovat náhled na procesy související s průchodem zakázky 

výroby sekčních vrat společností. Důvod, který mě vedl k monitorování a analýze 

těchto procesů, byl ten, ţe výroba vrat představuje pro společnost LOMAX & Co, s.r.o., 

stěţejní oblast. Tuto skutečnost potvrzuje i podíl na trţbách, který představuje 70% 

z celkově  nabízených výrobků. Největší sympatie zákazníků patří sekčním vratům.  

Na počátku i konci zakázky vţdy stojí externí zákazník, který na jedné straně předkládá 

své konkrétní poţadavky na společnost a na straně druhé si přebírá finální výrobek, 

pokud se jedná o obchodního partnera. Pokud se však jedná o konečného zákazníka 

proces je doplněn o odbornou montáţ finálního výrobku na smluveném místě a ve 

smluvený čas.  

Vraťme se však na začátek do předvýrobní etapy, tedy do situace, kdy zákazník vyjádřil 

své poţadavky vůči společnosti. Nyní je nutné smluvit osobní schůzku zákazníka se 

zástupcem společnosti, tzv. technickým poradcem, na které budou zákazníkovi 
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poţadavky detailně rozebrány s přihlédnutím na stavební okolnosti. Konečně stanovené 

poţadavky zákazníka vloţí technický poradce do webového konfigurátoru či 

informačního systému a na základě zanesených informací vygeneruje nabídku. 

V případě, ţe zákazník souhlasí se všemi náleţitostmi nabídky, je podepsána smlouva 

o dílo (maloobchod) nebo rámcová smlouva (velkoobchod). Podpisem smlouvy vzniká 

objednávka. Tímto krokem je uzavřeno nabídkové řízení a dostáváme se do 

zakázkového řízení. Tento proces se zabývá problematikou (ne)schválením zakázky na 

základě porovnání zanesených údajů v systému se skutečností. Případně hledáním 

a odstraňováním neshod, tedy pokud nějaké existují. Za správnost schválení je 

zodpovědné oddělení příjmu zakázek a oddělení technické přípravy výroby. Poté, co je 

zakázka označena za schválenou, nastává automatické generování výrobních příkazů 

a předběţného expedičního listu. Obě tyto činnosti spadají pod oddělení technické 

přípravy výroby, které také ručí za správné provedení. Nyní můţe vedoucí výroby 

zakázku zaplánovat do výroby a vedoucí skladu zkontrolovat stav materiálových 

poloţek. Na základě výsledků těchto činností probíhá (ne)schválení zadání do výroby.  

Po úspěšném absolvování předvýrobní etapy se dostáváme k samotné výrobě sekčních 

vrat. Výroba se skládá ze tří procesů, a to výroby panelů, výroby kování a výroby 

pruţin. Ve většině případů tyto procesy výroby neprobíhají souběţně. Za 

bezproblémový chod uvedených výrob zodpovídají vedoucí výroby. Tito vedoucí jsou 

dále zodpovědní výrobnímu řediteli, který dohlíţí na proces výroby jako celek.  

Poté, co jsou jednotlivé výroby ukončeny, můţe skladník zakázku zkompletovat, a tím 

se přesouváme do povýrobní etapy. Zkompletovanou zakázku si ve stanoveném termínu 

převezme řidič, který ji dopraví na určené místo a předá obchodnímu partnerovi nebo ji 

dopraví ke konečnému zákazníkovi a montáţní četa provede montáţ. Tímto je celý 

proces související s průchodem zakázky společností ukončen.  

K zpřehlednění a snazšímu pochopení návazností jednotlivých částí zakázky slouţí níţe 

uvedený obrázek č. 12. Na něm jsou zaznamenány počáteční procesy zakázky spadající 

do předvýrobní etapy, dále pak procesy přímo související s výrobou a nakonec procesy 

povýrobní etapy. 
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Obrázek č. 12: Mapa procesů 

Zdroj: Vlastní zpracování na základě interního zdroje 

Zpracováno programem ARIS Express 2.4 

2.4.1 Klasifikace poţadavků zákazníka 

Z analýzy je zřejmé, ţe poţadavky zákazníka se během celého procesu transformují do 

různých forem. Vzájemný vztah mezi těmito formami a jejich označení nabízí 

následující přehled. 

1. Technický poradce sestaví na základě poţadavků nabídku. Kaţdé nabídce je 

přiřazeno jedinečné číslo. Toto číslo je sloţené z těchto prvků: 

a. označení aktuálního roku, 

b. kód obchodníka, 

c. pořadové číslo nabídky, 

d. označení nabídky. 

Pokud bude nabídka označená číslem 13AV0010W, potom rozloţení na 

jednotlivé prvky bude následující: 

13 

 

AV 

 

0010 

 

W 

a b c d 

2. Tím, ţe zákazník kladně reaguje na nabídku, tedy podepíše smlouvu, se 

z nabídky stává objednávka. Číslo objednávky má stejný tvar jako číslo 

nabídky.  
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3. Poté, co oddělení technické přípravy objednávku schválí, tak se z objednávky 

stává výrobní zakázka, která je také obdobně jako nabídka a objednávka 

jedinečně označena. Číslování výrobní zakázky můţe mít například tuto podobu: 

13AV0013V. Změna tedy nastává v pořadovém čísle, zde nazývané jako 

pořadové číslo výrobní zakázky. Ke shodě s pořadovým číslem objednávky 

nedochází z toho důvodu, ţe kaţdá objednávka v sobě můţe zahrnovat jednu či 

více výrobních zakázek. Další odlišnost, nastává v transformaci písmena „W“ na 

„V“, které dále jednoznačně identifikuje výrobní zakázku. 

2.5 Detailní analýza 

Tato kapitola se zabývá jednotlivými procesy více do hloubky. Podává detailnější obraz 

průběhu zkoumaného procesu, informuje o tom, kým a čím je zajišťován, kdo 

zodpovídá za jeho úspěšnost, jaké jsou vstupy a výstupy onoho procesu.  

Celý proces průběhu zakázky výroby sekčních vrat trvá 3 týdny. Do této doby není 

započítán proces identifikace poţadavků zákazníka, neboť kaţdý zákazník má jiný 

přístup k výběru produktu. Největší podíl času, a to celé 2 týdny, jsou věnovány 

předvýrobní etapě. (Počítáno od data podepsání smlouvy). Zbylý týden připadá na 

výrobní a povýrobní etapu. 

2.5.1 Předvýrobní etapa 

Identifikace poţadavků zákazníka 

Skupinu hlavních zákazníků společnosti tvoří: 

- síť smluvních prodejců, 

- síť ostatních profesionálních montáţních firem, 

- konečný zákazník (privátní sektor, průmyslový sektor). 

Nastane-li situace, ţe výrobek zaujme potencionálního zákazníka, který o něj následně 

projeví zájem, je nutné, aby se o této události dozvěděla také společnost. Zákazník ji 

tedy musí zkontaktovat a co nejpřesněji popsat svoji představu o výrobku.  

Jakými způsoby je tedy moţné společnost LOMAX & Co, s.r.o. zkontaktovat?  

První moţností je sepsání zákaznických poţadavků a představ do webového formuláře 

na internetové adrese www.lomax.cz. V horní části těchto webových stránek se 

http://www.lomax.cz/
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vyskytuje nápis poptávka. Po jejím rozkliknutí  se načte zmiňovaný formulář. Zde 

zákazník buď vyplní pouze několik označených polí svými kontaktními údaji, nebo 

společně s těmito vyplněnými kontakty uvede ještě popis konkrétní představy o 

výrobku, kterou mohl získat prostudováním nabízených výrobků na webových 

stránkách, případně prostřednictvím televizních či billboardových reklam.  

Druhá moţnost je kontaktování prostřednictvím neplacené infolinky, jejíţ telefonní 

číslo je k dispozici na výše uvedených webových stránkách. Operátor infolinky odpoví 

na všechny zákazníkovi dotazy a zároveň poţádá zákazníka o kontaktní údaje.  

Třetí moţnost představuje návštěva vzorkoven v Bořeticích, Hodoníně nebo Brně. 

Nespornou výhodou tohoto způsobu kontaktu je prohlídka široké škály vystavovaných 

vzorků výrobků.  

Na základě získaných údajů a na vyţádání zákazníka sestaví technický poradce, 

stanovený pro zákazníkův region, předběţnou kalkulaci, kterou obratem odesílá na 

zákazníkův email. Zásadou společnosti je informování zákazníka nejpozději do 24 

hodin po přijetí poptávky. Předběţná kalkulace je sestavována prostřednictvím 

webového konfigurátoru, který bude představen dále v textu. Pokud společnost 

neočekává změny v podnikovém ceníku, případně nehrozí zvýšení daně z přidané 

hodnoty, má předběţná kalkulace neomezenou platnost. Za bezchybné sestavení 

předběţné kalkulace zodpovídá technický poradce, který ji měl za úkol zpracovat. 

Nabídkové řízení 

Má-li zákazník nadále zájem o výrobek a souhlasí s předběţnou kalkulací (pokud je 

vyţádána), tak informuje přiděleného technického poradce o svém přetrvávajícím 

zájmu. Poté si zákazník a technický poradce sjednají v místě realizace osobní schůzku. 

Termín konání je stanoven na základě vzájemné dohody obou stran. Na této schůzce 

jsou detailně identifikovány poţadavky zákazníka vztahující se k výrobku a příslušným 

sluţbám. Přičemţ tyto poţadavky musí být v souladu s danými stavebními okolnostmi. 

Získané vstupní data vkládá technický poradce prostřednictvím webového 

konfigurátoru do interního systému HELIOS Orange, modul Nabídkové sestavy, nebo je 

moţné tento konfigurátor ignorovat a přímo zanést data do systému.  Pro stanovení 

konečné výše ceny jsou zapotřebí ceníkové karty uloţené v systému HELIOS Orange. 

Výstupem je potom časově neomezená nabídka ve formátu PDF.  
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Pokud zákazník souhlasí s podmínkami uvedenými v nabídce, vzniká následně smlouva 

o dílo s odkazem na nabídku PDF.  

Náleţitosti smlouvy o dílo: 

- název smlouvy, 

- datum, 

- označení dodavatele, označení objednatele (fakturační adresa, email), 

- provedení vrat, 

- bezpečnostní prvky, 

- elektropříslušenství, 

- prosklení (kde), 

- stavební materiál, 

- rozměry otvoru (mm), 

- poznámka (náčrt prosklení), 

- cena za dílo, 

- dodací lhůta od zaplacení zálohy, 

- obchodní podmínky, 

- podpis (objednatele, dodavatele). 

Podpisem obou zúčastněných stran vzniká objednávka. Informaci o úspěšném přijetí 

objednávky odesílá systém ve formě předběţného potvrzení objednávky na zákazníkův 

email.  

Výše uvedené informace se týkaly kontaktu a nabídkového řízení ve vztahu ke 

konečnému zákazníkovi. Jak tedy probíhá objednávka obchodních partnerů? 

Všichni obchodní partneři (maloobchod, velkoobchod) mohou vyuţít příleţitosti 

přihlásit se do webového konfigurátoru a samostatně provést objednávku. I přes 

jednoduchost a přehlednost konfigurátoru se stává, ţe objednávka je zadána 

prostřednictvím emailu. Potom je na pracovnících příjmu zakázek, jestli takto příchozí 

objednávku zpracují nebo ji odmítnou a vyzvou partnera, aby ji zadal přes webový 

konfigurátor. Všichni obchodní partneři jsou zároveň technickými poradci (ve vztahu 

k zákazníkům), i přesto však mohou vyuţít konzultací s technickým oddělením 

společnosti. 
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Webový konfigurátor vs. Systém HELIOS Orange – modul Nabídkové sestavy 

Hlavní výhodou webového konfigurátoru je moţnost připojení se odkudkoliv na světě, 

nutný je pouze přístup k internetu. Tohoto vyuţívají především techničtí poradci, kteří 

si tak mohou na místě realizace jednoduše a přehledně zapsat poţadavky zákazníka 

a ihned mu vytvořit nabídku. Zákazník je tedy okamţitě informován. Další, neméně 

důleţitou výhodou, je postupné eliminování nevhodných součástí sestavy, coţ velkou 

vahou přispívá k bezchybnému sestavení nabídky. Vzhled webového konfigurátoru, 

jednotlivé kroky při sestavování nabídky a její stav znázorňuje obrázek č. 13. 

 

Obrázek č. 13: Webový konfigurátor 

Zdroj: Interní zdroj společnosti 

Informace zapsané ve webovém formuláři jsou přeposílány do systému HELIOS 

Orange – modul Nabídkové sestavy, kde jsou dále zpracovávány například oddělením 

technické přípravy výroby. V případě, ţe technický poradce při schůzce nemá 

k dispozici přístup ke konfigurátoru a zapíše si kompletní znění poptávky do formuláře, 

tak tyto specifikace vkládá do informačního systému přímo na firmě. Je pouze na jeho 

rozhodnutí, zda pro zadání vyuţije webový konfigurátor či nikoliv. Pokud však této 

moţnosti nevyuţije, tak můţe zanést a vytvořit nabídku přímo prostřednictvím systému 

HELIOS Orange – modul Nabídkové sestavy. Nevýhodou tohoto postupu je, ţe 

nedochází k eliminaci nevhodných součástí soustavy.  
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Z uvedeného textu vyplývá, ţe konfigurátor i systém jsou vzájemně propojeny. Na 

jedné straně zasílá konfigurátor systému změny v podobě nově vytvořených nabídek 

a na straně druhé zasílá systém konfigurátoru aktualizace ceníkových karet.  

Vytvoření objednávky 

Po uzavření smlouvy o dílo podpisy obou zúčastněných stran nastává proces stahování 

objednávky do informačního systému – modul Technická příprava výroby. 

Zjednodušeně lze říci, ţe z nabídky se stává konkrétní objednávka. Tento proces je 

zajišťován oddělením příjem zakázek, které vkládá data do systému, dále oddělením 

technické přípravy výroby, které zajišťuje správné technické provedení a  interním 

systémem.  

(Ne)schválení výrobní zakázky 

Dále je nutné zkontrolovat správnost a úplnost zadaných údajů, a tím výrobní zakázku 

schválit či neschválit. Tento proces opět probíhá prostřednictvím interního systému 

HELIOS Orange, modul Technická příprava. Oddělení příjmu zakázek má za úkol 

porovnat poţadavky zákazníka se zanesenými údaji v systému. V případě, ţe nedochází 

ke shodě, a tedy není moţné zakázku schválit, je nutné kontaktovat osobu, která 

zakázku sjednala a následně zjistit příčinu a moţné řešení neshod.  

Za (ne)schválení zakázky je odpovědný konkrétní pracovník technické přípravy a za 

správnost údajů osoba, která se jménem společnosti zúčastnila podpisu smlouvy o dílo, 

tj. technický poradce.  

Generování technické přípravy výroby 

Současně nabíhá fáze generování technické přípravy výroby. To znamená, ţe oddělení 

technické přípravy výroby, sloţeného z konstruktérů a technologů, společně se 

systémem HELIOS Orange na základě vstupních údajů z nabídky a dle 

naprogramovaných vzorových karet (ceníkové a skladové karty) výrobků vytváří 

výrobní příkazy. Za správné vygenerování těchto příkazů nese odpovědnost oddělení 

technické přípravy výroby.  Jednotlivé výrobní příkazy vznikají automaticky a mohou 

mít mezi sebou vzájemné vazby. Téměř kaţdému příkazu je moţné přiřadit nadřízený 

výrobní příkaz. Takto vzniká strom příkazů. Ten nejvýše postavený výrobní příkaz je 

nazýván jako řídící příkaz. Obrázek č. 14 znázorňuje vzájemný vztah mezi nadřízeným 
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(v tomto případě i řídícím) a podřízeným příkazem. Obrázek č. 15 pak popisuje 

strukturu výrobního příkazu.  

 

 

Obrázek č. 14: Vztah nadřízeného a podřízeného příkazu 

Zdroj: Interní zdroj společnosti  
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Obrázek č. 15: Struktura výrobního příkazu 

Zdroj: Interní zdroj společnosti 
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Generování předběţného expedičního listu 

Po tvorbě výrobních příkazů dochází také k vygenerování předběţného expedičního 

listu. Tento list zároveň slouţí jako předběţný dodací list pro zákazníka. V téměř všech 

případech zakázek se jedná také o finální expediční list. Tj. tehdy, nedochází-li jiţ 

k ţádné změně v objednávce. (Viz níţe: Zaplánování a schválení zadání do výroby.) Na 

vstupu jsou data z objednávky a výstupem je předběţný expediční list. Celý tento 

proces je zajišťován systémem HELIOS Orange s vyuţitím skladových karet, 

výrobních příkazů a oddělením technické přípravy výroby, které je zároveň odpovědné 

za bezchybnost tohoto procesu. K tisku (předběţného) dodacího listu dochází přibliţně 

2 dny před expedicí zakázky. 

Zaplánování a schválení zadání do výroby 

Nyní je potřeba zaplánovat výrobní zakázku do výroby. Tento proces je závislý zejména 

na konkrétním datu dodání k zákazníkovi, které bylo sjednané při podpisu smlouvy, 

a výrobní kapacitě. Vedoucí výroby prostřednictvím interního systému v modulu 

Výrobní plán prověří vytíţenost výrobních kapacit a zakázku zaplánuje. Za správné 

zaplánování zodpovídá právě vedoucí výroby.  

Dále vedoucí skladů zkontroluje, zda jsou všechny materiálové poloţky potřebné pro 

výrobu dostupné. Pokud tomu tak není, zakázka není schválena. V takové situaci je 

potřeba objednat chybějící materiálové poloţky a telefonicky informovat zákazníka 

o změně datu dodání. V kladném případě je zakázka schválena a zákazník je 

elektronicky informován interním systémem, modul Zakázky o zadání zakázky do 

výroby. Zároveň je uvedena informace o tom, kdy bude zahájen výrobní proces. 

Například výrobní proces bude zahájen následující pracovní den v 12:00 hodin. Do této 

doby má zákazník moţnost uskutečnit změnu objednávky. Po uplynutí této doby je 

objednávka jiţ neměnná. Současně je potvrzeno poţadované datum dodání.  

2.5.2 Výrobní etapa 

Řízení výroby 

Stanovení výrobní politiky je v kompetencích výrobního ředitele, který řídí celý výrobní 

sektor. Jeho hlavní náplní je řízení, monitorování a kontrola vedoucí k vytvoření 

správné organizace a bezproblémového chodu výroby. Konkrétně pak zodpovídá 
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například za zavádění nových výrobků do výroby, stará se o výrobní provozuschopnost, 

technologický a technický rozvoj. Dále dohlíţí na provádění údrţby strojů a zařízení. 

Výrobnímu řediteli jsou zodpovědní vedoucí jednotlivých výrobních oddělení (výroba 

vrat, výroba rolet, výroba plotů a bran, výroba polotovarů, atd.). Vedoucí pracovník je 

povinen a oprávněn samostatně rozhodovat ve věcech, pro něţ má delegovanou 

pravomoc a odpovědnost a plně odpovídá za svá rozhodnutí a výsledky činností. 

Aplikace výrobních příkazů 

Poté, co jsou výrobní příkazy správně vygenerovány, následuje jejich tisk. Vytištěné 

výrobní příkazy jsou seřazené podle poţadovaného data dodání a rozděleny dle 

jednotlivých výrob a pracovišť. Doposud se nacházíme na oddělení technické přípravy 

výroby. Zde si v den výroby pověření pracovníci, tzv. mistři, převezmou jim 

stanovenou skupinu výrobních příkazů a zanesou ji do místa výroby. Na většině 

výrobních příkazů jsou vygenerovány výrobní operace potřebné ke zhotovení výrobku. 

Kaţdá výrobní operace obsahuje následující přehled informací: 

- doklad, typ - operace, 

- název operace, 

- pracoviště, 

- jednicový čas (min), 

- čárový kód, 

- číslo operace. 

Před zahájením operace si pracovník zkontroluje a porovná skutečně pouţité 

materiálové poloţky s materiálovými poloţkami uvedenými na výrobním příkazu. 

Pokud se stane, ţe při výrobě pouţije pracovník jiný, avšak vhodný materiál, neţli je 

uvedený na výrobním příkazu, provede do tohoto výrobního příkazu písemný záznam 

o změně materiálové poloţky. Poté načte do terminálu své osobní číslo a dále sejme 

čtecím zařízením čárový kód pracovní operace umístěný na výrobním příkazu. Tímto je 

výrobní operace zahájena. Po fyzickém provedení operace je nutné ji na terminálu 

ukončit.  

Při tomto postupu je zapisována skutečná doba práce jednotlivých výrobních operací 

a dále je zaznamenáván stav rozpracovanosti výroby. Tyto informace je moţné 
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sledovat a porovnávat s poţadovaným stavem v systému HELIOS Orange – modul 

Výroba.  

Na konci směny jsou výrobní příkazy odevzdány do skladu. Zde probíhá jejich 

spárování a kontrola. V případě záznamu změny materiálové poloţky na výrobním 

příkazu, je nutné provézt úpravu také v systému HELIOS Orange v oblasti skladových 

karet.  

Rozdělení výroby 

Výrobu sekčních vrat je moţné rozdělit: 

- výrobu sekcí (panelů), 

- výrobu kování, 

- výrobu pruţin. 

Jednotlivé výroby jsou zahájeny v nejpozdějším moţném termínu, přičemţ k tomuto 

termínu je připočtena časová rezerva, tak aby zakázka byla zkompletována právě včas.  

Následující text popisuje výrobu sekčních vrat podle jednotlivých výrobních příkazů. 

Postup výroby panelů: 

Válcování 

Tento proces se vyznačuje procesem evidování pouţitého materiálu. Od ostatních 

výrobních procesů se liší ve způsobu odepisování pouţitého materiálu. V tomto případě 

dochází k odečtení materiálu ze skladu zásob ihned po ukončení operace. U zbývajících 

výrobních operací se materiál neodepisuje. K tomu dochází souhrnně aţ po poslední 

dokončovací operaci.  

Proces válcování je zajišťován pracovníky, kteří vykonávají a zodpovídají za správný 

průběh těchto činností: 

1. kontrola pouţitých materiálových poloţek a poloţek uvedených na výrobním 

příkazu. (V případě vhodné záměny poloţek se provede do tohoto výrobního 

příkazu zápis o změně.),  

2. porovnání povrchu materiálu se vzory (na denním světle) a měření svitku 

plechu,  
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3. příprava válcovací trati na poţadovanou velikost a bezpečné a správné zavedení 

svitku plechu do válcovací trati, přičemţ je kladen důraz na minimální podíl 

odpadu, 

4. válcování plechu dle výrobního příkazu (rozměr, typ, design, provedení), 

5. porovnání vyválcovaného profilu s šablonami,  

6. označení výrobku – Shledáno jako úzké místo procesu průběhu zakázky. Jelikoţ 

stejný problém nastává i u kování a pruţin dovolila jsem si ho komplexně popsat 

v kapitole 2.5.4.  

Během celého procesu válcování musí pracovníci dbát na zajištění čistoty a pořádku na 

pracovišti.  

Příprava válcovacích plechů pro pěnění 

Ve společnosti je zaveden systém samokontroly, to znamená, ţe zde neexistuje funkce 

kontrolora, ale kaţdý pracovník při přebírání výrobku z předešlého pracoviště (v tomto 

případě z pracoviště válcování) sám zkontroluje, zda je výrobek vyroben v poţadované 

kvalitě a správně dle výrobního příkazu (typ, barva a provedení) a je tedy moţné ho 

dále upravovat. V případě, ţe výrobek nebude odpovídat kritériím pro další zpracování, 

nahlásí se tato skutečnost mistrovi, případně vedoucímu výroby. Pokud však pracovník 

převezme neodpovídající výrobek a provede na něm další úpravy, je za celý neúspěch 

a vzniklé ztráty zodpovědný právě on.  

Při přípravě válcovacích plechů pro pěnění pracovník srovná střih na koncích 

válcovaného plechu. Při manipulaci s válcovaným plechem je nutné, aby nedošlo 

k zamaštění vnitřní části panelu, neboť při špatné přilnavosti pěny k plechu panelu 

vlivem mastnoty, dochází k nenávratné deformaci panelu. 

Pěnění PUR 

Při procesu pěnění vykonává pověřený pracovník tyto činnosti:  

1. kontrola  

- výrobního příkazu, 

- funkčnosti ohřevu a stavu zásobníku s chemickým roztokem, 

2. zaloţení plechu do lisu a zvolení vhodného programu a parametru pěnění, 

3. zapěnění panelu a uzavření formy, 
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4. kontrola správnosti zapěnění panelu a odloţení hotového panelu, 

5. očištění od odpadní hmoty a impregnace formy. 

Příprava vypěněných sekcí 

Pracovník přípravy vypěněných sekcí se zabývá kontrolou moţných deformací 

a defektů plechového pláště, seříznutím a očištěním konců panelů a provedením 

případných oprav.  

Finalizace sekcí 

Proces finalizace probíhá po dokončení technologické operace zrání. Prvním úkolem 

pracovníků je osazování panelů:  

- bočními krycími plechy,  

- lemovacími lištami s těsnící gumou,  

- oken, 

- madel. 

Odvedenou práci při osazování panelů můţeme rozdělit na: 

- dokončovací práce ruční (pouţité technologie: vrtačka, přímočará pila, nýtovací 

stroj), 

- dokončovací práce strojní (pouţité technologie: CNC obráběcí centrum). 

Druhým úkolem pracovníků na tomto pracovišti je balení finálního výrobku. Panely 

jsou baleny většinou po 2 kusech (závislost na rozměrech a celkovém počtu panelů). 

Mezi tyto dva kusy se vkládá tenký polystyrénový plát, který zabraňuje vzájemnému 

poškrábání panelů. Následně jsou oba kusy obaleny průhlednou fólií, která také 

poskytuje ochranu před nepříznivými vnějšími vlivy. Vzhledem k tomu, ţe balený panel 

je jiţ označen číslem výrobní zakázky (viz válcování), často dochází k pokrytí tohoto 

identifikačního čísla vrstvou balící fólie. Tímto se tento podstatný údaj stává špatně 

čitelným a v krajních případech aţ nečitelným. Takto zabalený výrobek je vhodně 

uloţen do skladu hotových výrobků. Pro usnadnění další manipulace a zvýšení 

přehlednosti je zde zaveden systém vozíků.  

Na obrázku č. 16 jsou zachyceny vozíky pro panely (v přední části vysoký, v zadní části 

nízké). 
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Obrázek č. 16: Manipulační vozík pro finální panely 

Zdroj. Interní zdroj společnosti 

Snahou společnosti, konkrétněji snahou vedoucího výroby, je naplánovat výrobu tak, 

aby tyto finální výrobky neleţely ve skladu hotových výrobků v časovém úseku delším 

neţ dva dny.  Pokud by byly naskladněny déle, docházelo by ke zbytečnému přeplnění 

skladu. Tato situace by měla za následek zvýšení rizika poškození hotového výrobku 

v důsledku nedostatku místa pro manipulaci.  

Postup výroby kování a pruţin 

Příprava pouţitých profilů 

Pouţitím pásové pily a vrtačky pracovník: 

1. nařeţe profilový materiálu dle výrobního příkazu, a dále provede očištění 

a povrchovou úpravu řezaných ploch, 

2. nařeţe a připraví příslušenství ke kování. 

Výrobní kompletace 

S pouţitím šroubových spojů a závěsného prolisovacího zařízení provede pracovník 

kompletaci profilů a přídavných dílů, osadí stojkové profily těsněním a rozloţí sestavu 

kování pro účel finálního upravení výrobku. 
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Finalizace kování 

Zde má pracovník za úkol sloţit vyrobené díly do celku pro účel balení a přepravy, 

přiloţit příslušenství dle výrobního příkazu.  

Poté kování a příslušenství zabalí fólií do jednoho celku. Zabalený celek čitelně označí 

číslem výrobní zakázky. Více o označení kování viz kapitola 2.5.4. Takto popsaný celek 

je dále uloţen na manipulační vozík a přemístěn do skladu hotových výrobků. 

Příprava pruţin 

Pouţitím plazmového pálícího stroje pracovník zakracuje správný typ pruţiny na 

poţadovanou délku dle výrobního příkazu a dále nahřívá a roztahuje konce pruţin, které 

posléze osadí fitinky. 

Finalizace pruţin 

Náplní pracovníků při tomto procesu je: 

1. zařezání přebytečných konců autogenem,  

2. očistění a zakonzervování pruţin,   

3. proces balení, označování a uloţení vyrobených pruţin na vozík. Více 

o označení pruţin viz kapitola 2.5.4. 

2.5.3 Povýrobní etapa 

Zkompletování zakázky 

Po proběhlém procesu výroby je nezbytné zakázku zkompletovat a zkontrolovat její 

úplnost. Za správné splnění tohoto úkolu jsou zodpovědní příslušní skladníci, kteří před 

zahájením expedice zkontrolují porovnáním dat z interního systému (nabídka, výrobní 

příkazy, skladové karty), zda jsou všechny poloţky zakázky vyrobeny a přiloţeny. 

V kladném případě je zakázka připravena k expedici.  

Pokud do moţného termínu změny objednávky (viz předvýrobní etapa - zaplánování 

a schválení objednávky do výroby) došlo k její úpravě, je nutné, oddělením technické 

přípravy výroby vygenerovat nový finální expediční list.  
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Odvoz a montáţ zakázky 

Po proběhlé kompletaci naloţí skladníci všechny poloţky zakázky na přepravní 

prostředek (kamion nebo dodávkové vozidlo) a uskuteční se odvoz zakázky 

k zákazníkovi. Za včasnost a přemístění výrobku k zákazníkovi zodpovídá řidič 

přepravního prostředku. Nejedná-li se o konečného zákazníka, pak odvoz zakázky je 

posledním procesem v celém průběhu zakázky. V opačném případě následuje ještě 

proces montáţe výrobku. Montáţní četa, sloţená ze dvou montérů, je zodpovědná za 

namontování výrobku dle přání a poţadavků zákazníka.  

Současně je předán zákazníkovi expediční (dodací) a záruční list. 

2.5.4 Zaznamenané nedostatky  

Z detailní analýzy procesů zkoumané společnosti je patrné, ţe zásadní problém nastává 

při označování finálních výrobků. Tedy v momentě, kdy na výrobek má za úkol 

pracovník příslušného pracoviště ručně zaznamenat číslo výrobní zakázky. Kvalitní 

označení výrobku má zásadní vliv na správné zkompletování výrobní zakázky. 

 V současné době funguje systém značení následujícím způsobem: Pracovník si upraví 

polohu výrobku pro psaní a popisovacím fixem zapíše na vhodné místo tohoto výrobku 

číslo výrobní zakázky. Toto číslo pracovník přejímá z hlavičky výrobního příkazu. 

Činnost spojená s úpravou polohy je spojována především s popisováním 

rozpracovaných panelů na pracovišti válcování.  Jelikoţ jsou panely dlouhé a místo pro 

záznam (kratší boční strana panelu) je úzká, musí si pracovník nastavit polohu výrobku 

tak, aby mohl provézt záznam snadno, pohodlně a čitelně. Při tomto postupu 

identifikace hrozí zvýšené riziko mechanického poškození panelu v důsledku 

manipulace. U kování a pruţin zapisuje pracovník obstarávající proces finalizace 

identifikační číslo přímo na obal (na vrstvu fólie).  

Pro zjednodušení a urychlení procesu toto číslo pracovník téměř nikdy neopíše 

kompletně. V opačném případě ho rozšíří o další doplňující informace charakterizující 

výrobní zakázku (např. rozměry panelu, označení zadavatele). Kaţdý pracovník se 

vyznačuje jiným typem písma, které nemusí být vţdy čitelné pro pracovníka 

kompletujícího pracoviště. Je-li identifikační číslo pracovníkem provádějícím zápis 
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posouzeno za nevyhovující z hlediska čitelnosti, musí být odstraněno a zaznamenáno 

znovu.  

Další komplikace související s označováním nastává při balení výrobku. Tato 

problematika se vztahuje pouze k panelům, protoţe identifikace výrobku předchází 

procesu balení, u kování a pruţin je postup opačný tedy nejdříve balení a poté 

identifikace.  Dokončené panely i s číslem výrobní zakázky jsou omotány vrstvou 

průhledné fólie, která je nezbytná, neboť poskytuje ochranu výrobku proti nepříznivým 

vlivům okolí. V důsledku tohoto balení však mnohdy dochází k pokrytí čísla výrobní 

zakázky vrstvou fólie. Právě vrstva fólie má za následek výrazné zhoršení čitelnosti.  

Celkově označení finálních výrobků ve skladu působí nesourodě aţ zmatečně, coţ vede 

nejen k prodluţování procesu kompletace, ale i ke zvýšení rizika chybného 

zkompletování. Tím je myšleno přiřazení nesprávného výrobku nebo jeho opomenutí 

při sestavování výrobní zakázky.  

Následující fotografie ilustrují popisovanou situaci: 

 

Obrázek č. 17: Popis panelů 

Zdroj: Interní zdroj společnosti 

Popis obrázku č. 17: Na prvních dvou panelech je označení čitelné, avšak není uvedeno 

ve správném tvaru. Na prvním panelu balení (nejsvrchnějším) je uveden zkrácený tvar 

čísla výrobní zakázky (AC170) a doplňující informace - název zákazníka (ABACUS). 

Označení druhého panelu v balení informuje pouze o rozměrech panelu. Zbývající 
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balení jsou na místě záznamu natolik pokryty vrstvou ochranné fólie, ţe nelze okamţitě 

identifikovat, do které výrobní zakázky tyto panely patří. V tomto případě nezbývá 

pracovníkovi kompletace nic jiného neţ záměrné poškození obalu za účelem správné 

identifikace. 

 

Obrázek č. 18: Popis panelů 

Zdroj: Interní zdroj společnosti 

Popis obrázku č. 18: Zde je jiţ situace jiţ o něco příznivější. Panely jsou zabaleny 

takovým způsobem, ţe identifikace je moţná téměř na první pohled. Balení nejvíce při 

zdi má výrobní číslo zaznamenáno na protější hraně, proto není z tohoto pohledu 

viditelná. Protoţe má pracovník komplementace obdobný pohled, musí panely obejít a 

nahlédnout i na protější hranu. Jedině tak se stane identifikace těchto panelů kompletní. 
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3 NÁVRH ZLEPŠENÍ PROCESU KOMPLETACE 

PRODUKTU 

Cílem návrhu je zrychlení a zjednodušení procesu kompletace z hlediska sledování 

produktu jak pracovníkovi, tak i informačnímu systému. Návrh se tedy zaměřuje na tyto 

tři oblasti: 

- návrh značení produktů,  

- návrh změn procesů, 

- návrh výběru techniky. 

3.1 Návrh značení produktů 

Podstatné sníţení rizika chybného zkompletování a úspory času představuje uţívání 

sjednoceného a pohotového značení finálních výrobků pomocí samolepících štítků. 

Tento štítek by se měl skládat ze dvou částí: 

- electronic readable format (čitelné elektronicky) – Identifikace ve formě 

čárového kódu. 

- human readable format (čitelné lidsky) – Část štítku, kterou skladník při 

kompletaci bude schopen přečíst a porozumět jí. Tato část tvoří obsah kódu. 

3.1.1 Forma štítku 

Human readable format – formát čitelný lidsky  

Tato část štítku je nezbytná pro okamţitou identifikaci a slouţí k usnadnění manipulace 

a orientace mezi výrobky při kompletaci zakázky a při montáţi. Kaţdý, kdo s výrobní 

zakázkou bude manipulovat, nebude muset vyhledávat, kde přesně je umístěno číslo 

výrobní zakázky a následně luštit jeho znění. Štítek bude na výrobku vhodně a vţdy na 

stejném místě nalepený, tak aby byl viditelný na první pohled. Číslo výrobní zakázky 

bude zvýrazněno a vţdy uvedeno v plném znění. Z toho vyplývá, ţe kaţdý pracovník, 

který se s popisovaným výrobkem setká, získá okamţitě potřebné informace o výrobku.  

V případě zájmu můţe být štítek doplněn o druhý název, který si stanoví pro svoji 

vnitřní identifikaci obchodní partner. Přehled lidsky čitelných informací, které budou na 

štítku k dispozici, jsou zachyceny v  tabulce č. 3. 
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Tabulka č. 3: Přehled informací uvedených na štítku 

Logo společnosti 

Pro prezentaci a okamţitou identifikaci výrobků 

společnosti LOMAX & Co s.r.o. u obchodních partnerů. 

Z tohoto důvodu bude logo zaujímat na štítku podstatnou 

část a bude vyznačeno tučně. 

Zakázka „V“ 

(Číslo výrobní zakázky) 

Velmi podstatný údaj pro kompletaci a manipulaci 

s výrobní zakázkou, proto bude zvolen stejný formát, jako 

má logo společnosti. 

Zakázka „W“ 

(Číslo 

nabídky/objednávky) 

Označení určené obchodnímu partnerovi. Vzhledem 

k tomu, ţe tento údaj je při identifikaci méně podstatný aţ 

nepodstatný, písmo nebude mít tučné označení a jeho 

velikost bude v porovnání s logem a číslem výrobní 

zakázky menší. 

Druhý název 

Specifické označení uvedené obchodním partnerem 

v objednávce. Pro společnost nepodstatný údaj, avšak 

kaţdý obchodní partner toto označení potřebuje pro svoji 

identifikaci. Formát písma druhého názvu bude totoţný 

s formátem čísla nabídky. 

Označení výrobku 

Jedná se o slovní vyjádření zabaleného výrobku, které 

slouţí k okamţité identifikaci. Formát bude mít stejnou 

velikost jako číslo objednávky a druhý název, avšak 

označení bude pro okamţitou identifikaci výrobku tučné. 

Zadavatel 

Jedná se o jméno technického poradce nebo obchodního 

partnera. Velikost písma bude stejná jako u předešlé 

informace bez tučného zvýraznění.   

Šířka a výška 

(v milimetrech) 

Další a poslední z bezprostředních identifikačních 

informací. Charakteristika písma je shodná jako 

u zadavatele.      

Zdroj: Vlastní zpracování   
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13SX0004V Zakázka V: 

Zakázka W: 13SX0004W 

Druhý název: 

Výrobek: 

Zadavatel: 
Šířka x výška: 

77/20 

Kování 

CLIMASTYL s.r.o. 
2370 x 2020 mm 

Electronic readable format – formát čitelný elektronicky 

Na štítku bude umístěn mimo lidsky čitelných informací také čárový kód. Tento čárový 

kód nalezne své uplatnění zejména při kontrole správnosti zkompletovaného celku 

výrobní zakázky. Společnost jiţ na svých výrobních příkazech vyuţívá čárových kódů, 

označovaných Code 39. Tento typ čárového kódu umoţňuje dostačující místo pro 

uloţení výše uvedených informací. Společnost navíc vlastní několik čtecích zařízení, 

které jsou v případě potřeby, schopné tento čárový kód přečíst. Z těchto důvodů jsem 

shledala uţívání Code 39 na identifikačních štítcích za vhodné.  

3.1.2 Návrh štítku 

Po zpracování výše uvedených poţadavků vznikl následující návrh identifikačního 

štítku. Na základě rozměrů ploch určených pro nalepení štítku na finálních výrobcích, 

byly stanoveny tyto rozměry štítku: 

- šířka 90 mm, 

- výška 60 mm. 

Skutečnou velikost, rozloţení lidsky čitelných informací a umístění čárového kódu pro 

výrobek kování je zachyceno na obrázku č. 19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 19: Návrh identifikačního štítku 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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3.2 Návrh změn procesů 

Jak vyplynulo ze závěrů analytické části, je forma současné identifikace nedostačující 

a má negativní vliv na proces kompletace a kontroly správnosti vychystaných poloţek. 

Dosavadní způsob kontroly je pracný a mnohdy neodhalí vzniklé chyby. Následující 

text se zabývá návrhem změn procesů identifikace produktů, kompletace a kontroly. 

3.2.1 Návrh procesu značení prostřednictvím identifikačních štítků 

Výše navrţené identifikační štítky budou generovány současně s výrobními příkazy na 

oddělení technické přípravy výroby systémem HELIOS Orange – modul Technická 

příprava výroby. (Generování technické přípravy výroby viz kapitola 2.5.1.) Přičemţ 

kaţdému výrobku bude vygenerován jeden nebo více identifikačních štítků. Více štítku 

z toho důvodu, ţe výrobek můţe být rozdělen do více balení. Například pruţiny jsou 

baleny většinou zvlášť do dvou balíků, tudíţ oddělení technické přípravy výroby musí 

vygenerovat dva totoţné štítky pro označení pruţin. Speciálně pro kaţdý panel výrobní 

zakázky bude také vygenerován jeden identifikační štítek, který zároveň bude 

informovat o tom, zda se jedná o spodní, středový nebo horní panel. Tuto informaci 

ocení převáţně pracovníci montáţní čety. Pro běţné sekční vrata sloţená ze čtyř panelů 

by bylo vyhotoveno těchto 8 štítků:  

- 1 štítek označující kování, 

- 2 štítky označující pruţiny (totoţné), 

- 1 štítek označující spodní panel,  

- 2 štítky označující středový panel (totoţné),   

- 1 štítek označující horní panel, 

- 1 štítek označující krabici. 

Vytištění štítku bude realizováno ve stejném časovém úseku jako tisk výrobních 

příkazů. Na rozdíl od těchto dokumentů bude pro tisk pouţita samolepící forma papíru, 

která zajistí zjednodušení a urychlení průběhu procesu lepení na zabalený výrobek. Aby 

tyto štítky nepozbyly svého účelu, je třeba přizpůsobit vlastnosti vytištěného štítku 

negativním vlivům okolí. To znamená, ţe samolepící vrstva by měla být kvalitní, aby 

nedocházelo k odchlipování případně aţ k odlepení štítku. Samolepící papír nesmí být 

příliš měkký, aby při manipulaci s hotovým výrobkem nedocházelo k natrţení či 
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odtrţení. Vytištěné informace musí být schopné také odolávat nepříznivému počasí, 

jako je déšť nebo sluneční záření.  

Vyhotovené štítky by byly dále jednotlivě přiloţeny k  vytištěným výrobním příkazům. 

Aby nenastala situace, ţe nenalepené štítky budou procházet postupně celým výrobním 

procesem společně s rozpracovaným výrobkem, budou štítky přiřazeny k výrobním 

příkazům dokončovacích operací jednotlivých výrob. Tím se podstatně sníţí riziko 

ztráty. Za správné vyhotovení a přiřazení ponese odpovědnost oddělení technické 

přípravy výroby. Přiřazení štítků k výrobním příkazům bude vypadat takto: 

- štítky označující finální panely budou přiřazeny k příkazům s dokončovacími 

operacemi pro panely, 

- štítky označující finální kování k  příkazům s dokončovacími operacemi pro 

kování,  

- štítky označující finální pruţiny k  příkazům s dokončovacími operacemi pro 

pruţiny.  

Výrobní dokumentaci ve formě setříděných výrobních příkazů a štítků si v den výroby 

na oddělení technické přípravy výroby převezmou mistři. Ti zajistí přesun této 

dokumentace do výroby a její rozdělení mezi stanovená pracoviště. Identifikační štítky 

by se po dokončení tohoto procesu měly vyskytovat na dokončovacích pracovištích 

jednotlivým výrob. Poté, co budou výrobky vyrobeny a zabaleny, mohou být opatřeny 

pracovníkem dokončovacího pracoviště identifikačními štítky, přičemţ bude předem 

stanoveno místo na kaţdém dílu, kam se bude štítek standardně lepit. Na kaţdé balení 

kování a pruţin bude zvlášť nalepen jeden štítek popisující obsah. V analytické části 

jsem se zmiňovala o tom, ţe panely mohou být zabaleny po více kusech (ve většině 

případů po dvou). Na takové balení bude nalepeno právě tolik štítků, kolik panelů 

výrobek obsahuje. Samozřejmostí je, ţe štítky budou korespondovat s obsahem balíku.  

Správně označené poloţky výrobní zakázky jsou předpokladem pro správné provedení 

navazujících procesů kompletace a kontroly.  

3.2.2 Návrh procesů kompletace a kontroly produktů 

Pracovník kompletačního pracoviště si nejdříve mobilním snímacím zařízením načte 

čárový kód z hlavičky expedičního listu. Dále, při vychystávání poloţek výrobní 
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zakázky z expedičního skladu, bude postupně snímat čárové kódy těchto jednotlivých 

poloţek zakázky. Poté, co se bude pracovník domnívat, ţe zakázka je jiţ kompletně 

sestavená, aktivuje v programu snímacího zařízení funkci, která porovná, zda se 

poloţky expedičního listu a nasnímané poloţky shodují. Pokud se poloţky neshodují, 

tedy program označí, ţe poloţka (poloţky) dané výrobní zakázky není vychystána, 

anebo ţe vychystaná poloţka (poloţky) není součástí dané výrobní zakázky, vyzve 

program pracovníka k vychystání chybějící poloţky (poloţek) případně k odnětí 

vychystané poloţky (poloţek) ze zkompletovaného celku, které nejsou součástí dané 

výrobní zakázky. Při této opravné činnosti bude pracovník neustále snímat čárové kódy 

řešených poloţek. Poté, co pracovník dospěje k názoru, ţe výrobní zakázka je správně 

zkompletovaná, opět vyzve program k porovnání poloţek. Pokud se poloţky nebudou 

shodovat, bude pracovník nucený opakovat výše zmíněný postup do té doby, neţ 

nastane shoda poloţek expedičního listu a vychystávaných poloţek z expedičního 

skladu. 

EPC diagram na obrázku č. 20 zobrazuje proces vychystávání a kontroly jednotlivých 

poloţek výrobní zakázky a výrobní zakázky jako celku.  
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Obrázek č. 20: Kompletace  

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zpracováno programem ARIS Express 2.4 
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3.2.3 Grafické znázornění návrhu změn procesů 

Obrázek č. 21 poskytuje náhled na navrţené změny procesů značení, kompletace 

a kontroly.  

Vedle dokončovacích pracovišť a expedičního skladu je v návrhu začleněno také 

oddělení technické přípravy výroby. Na rozdíl od současného stavu jsou při procesu 

značení, kompletace a kontroly vyuţívány moderní technické prostředky (tiskárna 

identifikačních štítků a mobilní terminál), které jsou propojeny s ERP systémem. Tyto 

prostředky přispívají ke zjednodušení a zlepšení některých činností, například při 

popisování produktů a dále ke sníţení chybovosti, například při kontrole 

vychystávaných poloţek. Vazba mezi činností „přesun dokumentace do výroby“ 

a události „štítky (ne)jsou k dispozici na dokončovacím pracovišti“ značí přechod mezi 

oddělením technické přípravy výroby a dokončovacím pracovištěm. Vazba mezi 

činností „nalepení identifikačního štítku na finál“ a operátorem XOR před činností 

„kompletace výrobní zakázky“ pak přechod mezi dokončovacím pracovištěm 

a expedičním skladem.  

Na obrázku č. 22 je pro názornost a moţnost porovnání s návrhem změn procesů 

zachycen stávající stav procesů značení, kompletace a následné kontroly.  

Můţeme si povšimnout, ţe veškeré podstatné činnosti se odehrávají pouze na 

dokončovacích pracovištích výroby a v expedičním skladu. Během těchto činností není 

vyuţíván ţádný technický prostředek ani ERP systémem. Vazba mezi událostí 

„identifikační proces je čitelný“ a činností „kompletace výrobní zakázky“ značí přechod 

mezi procesem výroby a procesem expedice.  
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Obrázek č. 21: Situace po návrhu zlepšení 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zpracováno programem ARIS Express 2.4 
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Obrázek č. 22: Současná situace 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Zpracováno programem ARIS Express 2.4 
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3.3 Návrh výběru techniky 

Návrh zlepšení kompletace souvisí také s výběrem vhodné tiskárny pro tisk 

identifikačních štítků a dále s výběrem snímacího zařízení, které zajistí zjednodušení 

a kontrolu samotného procesu kompletace.  

3.3.1 Výběr tiskárny vícekriteriální analýzou 

První krok této analýzy spočívá ve stanovení stěţejních kritérií. Přehled těchto kritérií 

a jejich charakteristiku poskytuje následující text.  

a. Propojení s ERP systémem Helios Orange 

Nejdůleţitějším kritériem při výběru je zajištění bezproblémové vzájemné komunikace 

mezi tiskárnou a ERP systémem. Nejvíce zkušeností v tomto ohledu má dodavatel 

systému HELIOS Orange pro společnost LOMAX & Co s.r.o., proto budu vycházet 

z jeho doporučení.  

b. Technologie tisku 

Pro tisk štítků s čárovými kódy mohou být vyuţity tyto technologie: 

- Thermo Transfer (termotransferový tisk – TTR) – tisk přes barvící pásku nebo 

- Direct Thermal (termo tisk – DT) – přímý tisk na teplocitlivý materiál.  

Většina průmyslových tiskáren však umoţňuje oba tyto způsoby tisku, proto při výběru 

nebudu téměř vůbec omezená kritériem technologie. V opačném případě bych se spíše 

přiklonila k technologii Thermo Transferu, která zajišťuje vyšší ţivotnost štítku.  

c. Rozlišení tiskové hlavy 

Rozlišení tiskové hlavy je charakterizováno tzv. dpi (počet bodů na palec). To znamená, 

ţe hodnota dpi udává, jak hustě má tiskárna nasázet body vedle sebe. Obecně platí, čím 

vyšší dpi, tím detailnější obraz získáme při stejném rozměru tisku. Standardní rozlišení 

tiskové hlavy je 200 dpi, 300dpi, 400dpi, popř. 600dpi. Jelikoţ je nutné, aby čárový kód 

(Code 39) byl dostatečně čitelný, a to i ve zhuštěné podobě, budu preferovat tiskárny 

s minimálním rozlišením tiskové hlavy 300 dpi.  
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d. Maximální šířka tisku 

Vzhledem k tomu, ţe navrhnutý štítek má šířku 90 mm, je nutné vybrat takovou 

tiskárnu, která bude schopná vytisknout štítek uvedené šířky. Při vyhodnocování tohoto 

kritéria musím u kaţdé uvaţované tiskárny porovnat šířku štítku, tedy hodnotu 90 mm, 

s hodnotou maximální šířky tisku, kterou výrobci uvádí v technických parametrech. 

Většina tiskáren však umoţňuje tisk štítků o šířce větší neţ 100 mm.  

e. Maximální rychlost tisku 

Rychlost tiskáren je charakterizována jako počet mm potisknutého materiálu za 

sekundu. Jelikoţ předpokládám, ţe doba strávená tiskem identifikačních štítků bude 

zanedbatelná, je pro mne toto rozhodovací kritérium spíše vedlejší.  

f. Pořizovací cena a celkové provozní náklady 

Protoţe společnost zastává názor kvality na úkor ceny, bude tímto názorem ovlivněn 

i výběr tiskárny. Důleţitým kritériem jsou však provozní náklady. U tohoto typu 

tiskáren nejsou v charakteristice nabízených produktů uvedeny. Z tohoto důvodu nejsou 

zahrnuty do hodnocení.  

Představení navrhovaných tiskáren 

Na základě výše uvedených kritérií jsem se rozhodla pro výběr těchto 

termotransferových tiskáren:  

- Datamax modelu M-4308 Mark II a 

- Zebra ZM400.   

Technické parametry těchto modelů viz příloha č. 2. Přehled vlastností tiskáren dle výše 

uvedených kritérií popisuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 4: Přehled vlastností vybraných tiskáren 

Kritérium výběru Datamax M-4308 Mark II Zebra ZM400 

Propojení s ERP 

systémem 

Doporučeno dodavatelem  

ERP systému 

Bez doporučení dodavatele  

ERP systému 

Technologie tisku TTR, DT TTR, DT 

Rozlišení tiskové 

hlavy 
300 dpi 

Standardně 203 dpi, 

volitelně 300 dpi nebo 

600 dpi 

Max. šířka tisku 108 mm 104 mm 

Max. rychlost tisku 203 mm/s 

203 dpi: aţ 254 mm/s 

300 dpi: aţ 203 mm/s 

600 dpi: aţ 102 mm/s 

Cena (vč. DPH) 36 000 Kč 33 000 Kč 

Obrázek 

  
 

Obrázek č. 23: Tiskárna Datamax 

Zdroj: [16] 

Obrázek č. 24: Tiskárna Zebra 

Zdroj: [17] 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Dále je nutné stanovit a vzájemně porovnat významnost výše definovaných kritérií 

pomocí metody stanovení vah kritérií. Tato metoda spočívá v přiřazování bodů kritériím 

z předem definované stupnice. Čím důleţitější dané kritérium bude, tím více bodů mu 

bude přiděleno. Na základě přidělených bodů se vypočítá váha jednotlivých kritérií, 

která vyplývá ze vztahu: 

                      
                                    

                  
 



63 

 

Tabulka č. 5 zachycuje váhy při alokaci 100 bodů mezi jednotlivá kritéria výběru. 

Součet všech vah všech kritérií musí být roven 1. 

Tabulka č. 5: Kriteriální matice pro tiskárny 

Kritérium výběru Počet bodů Váha 

Propojení s ERP systémem 30 0,30 

Technologie tisku 24 0,24 

Rozlišení tiskové hlavy 19 0,19 

Max. šířka tisku 14 0,14 

Max. rychlost tisku 9 0,09 

Cena 4 0,04 

Celkem 100 1 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Nyní mohu vyuţít metodu pořadí, při které převedu kriteriální matici na matici pořadí. 

Princip této metody spočívá v postupném přiřazování pořadí jednotlivých variant. 

Pokud nastane nerozhodná situace, tedy varianty budou mít shodné pořadí, odvodím 

pořadové číslo z tohoto vztahu: 

                
                    

             
  

Pokud tedy obě varianty tiskáren budou zaujímat stejné pořadí, přiřadím jim následující 

číslo pořadí: 

                
     

 
     

  Nejlepší průběţnou variantou je ta, jejíţ součet je nejniţší.   
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Tabulka č. 6: Matice pořadí tiskáren bez vah 

Kritérium výběru Datamax M-4308 Mark II Zebra ZM400 

Propojení s ERP systémem 1 2 

Technologie tisku 1,5 1,5 

Rozlišení tiskové hlavy 2 1 

Max. šířka tisku 1 2 

Max. rychlost tisku 2 1 

Cena 2 1 

Celkem 9,5 8,5 

Průběţné pořadí 2. 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka č. 7: Matice pořadí tiskáren s váhami 

Kritérium výběru Datamax M-4308 Mark II Zebra ZM400 

Propojení s ERP systémem 0,30 0,60 

Technologie tisku 0,36 0,36 

Rozlišení tiskové hlavy 0,28 0,19 

Max. šířka tisku 0,14 0,28 

Max. rychlost tisku 0,18 0,09 

Cena 0,08 0,16 

Celkem 1,34 1,68 

Celkové pořadí 1. 2. 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z tabulky č. 7, ve které jsem na základě vah z kriteriální matice a pořadí stěţejních 

kritérií z matice pořadí (bez vah), vypočítala celkové pořadí tiskáren, vyplývá, ţe lepší 

variantu představuje nákup tiskárny Datamax M-4308 Mark II.  
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3.3.2 Výběr snímacího zařízení vícekriteriální analýzou 

Jelikoţ je nutné, aby snímací zařízení obsahovalo program správnosti zkompletování 

výrobní zakázky, bude výběr orientován na ruční mobilní terminály.  

Ruční mobilní terminály představují malé přenosné počítače pro mobilní sběr 

a zpracování dat. Pro vstup informací pouţívají klávesnici, dotykovou obrazovku 

a integrovaný snímač čárového kódu. V porovnání s klasickým snímačem čárových 

kódů mobilní terminál čárový kód nejen ţe přečte, ale umí ho i zpracovat. [18] 

Postup vícekriteriální analýzy je shodný jako u výběru tiskárny. První krok tedy spočívá 

ve stanovení kritérií.  

Pro správný výběr vhodného mobilního terminálu jsem zvolila tyto stěţejní kritéria:  

a. Propojení s ERP systémem Helios Orange 

Stejně tak jako u výběru tiskárny je i zde nejdůleţitějším kritériem zajištění 

bezproblémové vzájemné komunikace mezi mobilním terminálem a ERP systémem. 

Nejvíce zkušeností v tomto ohledu má dodavatel systému Helios Orange pro společnost 

LOMAX & Co s.r.o., proto budu opět vycházet z jeho doporučení.  

b. Způsob komunikace se systémem 

Komunikace mezi terminálem a nadřazeným systémem můţe probíhat buď bezdrátově 

(terminál prostřednictvím Wi-Fi sítě načtené informace ihned odesílá do systému) nebo 

dávkově (informace uloţené v terminálu jsou převáděny kabelem do systému). V tomto 

případě budu preferovat bezdrátovou variantu komunikace jakoţto jednodušší 

a rychlejší způsob přenosů dat.  

c. Technologie snímání 

Při snímání čárových kódů mohou být vyuţity tyto technologie: 

- Laserový snímač: čtení prostřednictvím jednoho nebo více paprsků, které se 

odráţí od štítku s čárovým kódem. Výhodou této technologie je schopnost čtení 

čárových kódů z větší vzdálenosti. (Vzdálenost snímání můţe dosahovat i více 

neţ 2 m.)  

- CCD snímač: Tato technologie byla vyvinuta za účelem sníţení pořizovacích 

nákladů snímačů. Dnes je jiţ po stránce čtecích vlastností srovnatelná 
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s technologií laseru. Mezi výhody lze zařadit niţší cenu a menší spotřebu, mezi 

nevýhody pak krátkou čtecí vzdálenost.  

- Digitální snímač (imager): Vyfocený čárový kód ve formě obrázku je 

integrovaným dekodérem dekódován. Výhoda této technologie spočívá 

v mnohasměrném čtení 1D i všech typů 2D kódů. Nevýhodou je vyšší 

pořizovací cena.  

Na základě uvedených vlastností se přikláním k technologii laserového snímání, a to 

z důvodu větší čtecí vzdálenosti.  

d. Pořizovací cena 

I zde u výběru mobilního terminálu se budu nadále řídit názorem kvality na úkor ceny.  

Představení navrhovaných mobilních terminálů 

Zhodnocením uvedených kritérií jsem se rozhodla pro výběr těchto terminálů: 

- Motorola MC3190-G a 

- Unitech HT680. 

Technické parametry těchto modelů viz příloha č. 3. Přehled vlastností tiskáren dle výše 

uvedených stěţejních kritérií a doplňujících kritérií popisuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 8: Přehled vlastností vybraných mobilních terminálů 

Kritérium výběru Motorola MC3190-G Unitech HT680 

Propojení s ERP 

systémem 

Doporučeno dodavatelem ERP 

systému 

Doporučeno dodavatelem 

ERP systému 

Způsob komunikace 

se systémem 
Bezdrátová technologie Bezdrátová technologie 

Technologie snímání 

1D laserový snímač,  

2D digitální snímač se 

zaměřovacím kříţem 

1D laserový snímač,  

2D digitální snímač 

Display 
dotykový barevný display  

320 x 320 bodů 

dotykový barevný displej 

240x320 bodů 

Výdrţ baterie 8 hodin 12 hodin 

Klávesnice 
28/38/48 tlačítek (cena je stejná, 

volitelně pro zákazníka) 
22 podsvícených kláves 

Cena (vč. DPH) 31 000 Kč 29 000 Kč 

Obrázek 

 
 

Obrázek č. 25: Mobilní terminál 

Motorola MC3190-G 

Zdroj: [19] 

Obrázek č. 26: Mobilní 

terminál Unitech HT680 

Zdroj: [20] 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Další kroky analýzy představují vytvoření kriteriální matice pro stanovení vah 

jednotlivých kritérií a vytvoření matic pořadí. 
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Tabulka č. 9: Kriteriální matice pro mobilní terminály 

Kritérium výběru Počet bodů Váha 

Propojení s ERP systémem 30 0,30 

Způsob komunikace se systémem 25 0,25 

Technologie snímání 20 0,20 

Display 3 0,03 

Výdrţ baterie 15 0,15 

Klávesnice 4 0,04 

Cena 3 0,03 

Celkem 100 1 

Zdroj: Vlastní zpracování  

 

Tabulka č. 10: Matice pořadí mobilních terminálů bez vah 

Kritérium výběru Motorola MC3190-G Unitech HT680 

Propojení s ERP systémem 1,5 1,5 

Způsob komunikace se systémem 1,5 1,5 

Technologie snímání 1,5 1,5 

Display 1,0 2,0 

Výdrţ baterie 2,0 1,0 

Klávesnice 1,0 2,0 

Cena 2,0 1,0 

Celkem 10,5 10,5 

Průběţné pořadí 1. 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování  
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Tabulka č. 11: Matice pořadí mobilních terminálů s váhami 

Kritérium výběru Motorola MC3190-G Unitech HT680 

Propojení s ERP systémem 0,450 0,450 

Způsob komunikace se systémem 0,375 0,375 

Technologie snímání 0,300 0,300 

Display 0,030 0,060 

Výdrţ baterie 0,300 0,150 

Klávesnice 0,040 0,080 

Cena 0,060 0,030 

Celkem 1,555 1,445 

Celkové pořadí 2. 1. 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Z tabulek vícekriteriální analýzy vyplývá, ţe lepší variantu představuje nákup 

mobilního terminálu Unitech HT680 
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4 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU NÁVRHU ŘEŠENÍ 

Předloţený návrh vyvolává vznik nákladů. Tato kapitola se zabývá sledováním 

a vyčíslením celkových nákladů vyvolaných změnami procesů na kalkulační jednici, 

coţ je jeden identifikační štítek.  Z nákladů na kalkulační jednici je poté moţné odvodit 

náklady na identifikaci pro jedny garáţová vrata. Tím, ţe budu znát tyto náklady, budu 

schopná určit přibliţnou návratnost na základě vytvořených modelových situací, které 

odráţí vznik vícenákladů při chybně zkompletované zakázce.  

4.1 Sestavení plánované kalkulace nákladů 

Plánovaná kalkulace nákladů dle činností je spojena se zavedením identifikačních štítků 

a jejich následného vyuţití při procesech kompletace kontroly. Přehled jednotlivých 

nákladů a výpočet nákladů na kalkulační jednici je zachycen v textu níţe.  

Náklady na programátorské práce vychází z odhadů stanovených na základě jiţ 

uskutečněných obdobných programátorských prací externí firmy. 

Tabulka č. 12: Náklady na programátorské práce 

Úprava modulu TPV v systému Helios Orange, zajišťující generování 

identifikačních štítků 

40 000 Kč 

Vytvoření programu pro mobilní terminál, který bude vyhodnocovat stav 

zkompletování.  

20 000 Kč 

Náklady celkem na programátorské práce  60 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Náklady na technické vybavení, jsou tvořeny: 

- pořizovací cenou termotransferové tiskárny DATAMAX, M-4308 Mark II 

a mobilního terminálu Motorola MC3190-G, 1D   dále  

- náklady na instalaci těchto zařízení včetně instalace souvisejících programů a  

- náklady na zasíťování expedičního skladu a pracoviště kompletace Wi-Fi sítí. 
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Tabulka č. 13: Náklady na technické vybavení, instalace a zasíťování 

Tiskárna DATAMAX, M-4308 Mark II 36 000 Kč 

Instalace tiskárny DATAMAX M-4308 Mark II  2 000 Kč 

Mobilní terminál Unitech HT680 29 000 Kč 

Instalace mobilního terminálu Unitech HT680   5 000 Kč 

Zasíťování potřebných prostor Wi-Fi sítí 10 000 Kč 

Náklady celkem na technické vybavení  82 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování  

Posledním druhem nákladů je školení pracovníků, kteří budou s uvedenou technikou 

pracovat. Náklady celkem na školení jsou stanoveny na 8 000 Kč. Předpokladem je 

školení 4 pracovníků průměrně po osmi hodinách. 

Plánovaná kalkulace na jeden identifikační štítek za předpokladu, ţe jedny sekční 

garáţové vrata obsahují 8 těchto štítků a společnost LOMAX & Co, s.r.o. vyrobí ročně 

5 000 kusů sekčních garáţových vrat. Celková plánovaná potřeba je vygenerování a tisk 

čtyřiceti tisíc kusů identifikačních štítků.  

Na základě odhadů oddělení informačních technologií společnosti byla stanovena 

ţivotnost naprogramovaného softwaru na 5 let a technické vybavení s přihlédnutím 

k poskytnutým zárukám na 3 roky.  

Propočet nepřímých nákladů na jeden rok: 

-                                  
      

 
              , 

-                                
      

 
   ̇                    

Vzhledem k tomu, ţe ţivotnost potřebného software byla stanovena na dobu pěti let, 

budou náklady na školení rozvrhnuty na období pěti let. Tedy:  

-                     
     

 
             . 

Součet nepřímých nákladů za jeden rok: 

-                                                          
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Přepočet nepřímých nákladů na jednici (jeden identifikační štítek): 

-                             
         

      
 ̇                    

Orientační přehled nákladů na přímý materiál na výrobu jednoho identifikačního 

štítku: 

- cena papírové etikety je 0,22 Kč/štítek při koupi role obsahující 5 600 ks štítků 

za cenu 1 200 Kč, 

- cena pásky je asi 0,10 Kč/štítek při koupi role vystačující na 1 580 ks za 156 Kč. 

Propočet přímých nákladů na jednici (jeden identifikační štítek): 

-                                                    

Propočet celkových nákladů na jednici (jeden identifikační štítek): 

-                                                           

Stanovení celkových nákladů na sekční garáţová vrata (předpoklad potřeby osmi 

štítků): 

-                                                             

4.2 Modelové situace 

V současné době se nesledují vícenáklady spojené s neshodami při kompletaci. Přínosy 

předloţeného návrhu tedy vyhodnotím na konkrétních modelových situacích.  

Modelové situace odráţí skutečnost, ţe pracovník kompletace chybně vychystal 

zakázku, přičemţ následná kontrola chybovost nezaznamenala a výrobní zakázka byla 

označena za úspěšně zkompletovanou a připravenou k expedici. Pokud je taková 

zakázka odeslána k zákazníkovi, vznikají společnosti vícenáklady. Výše těchto 

vícenákladů je závislá na konkrétních podmínkách.  

Peněţní hodnoty, s kterými v modelových situacích pracuji, představují pouze odhad.  
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4.2.1 Modelová situace č. 1 

Zákazník si objednal u společnosti LOMAX & Co s.r.o. sekční garáţové vrata Delta 

včetně montáţe s místem realizace v Brně. Předpokládejme, ţe zákazník si v den 

realizace z důvodu dozoru nad montéry a zedníkem vezme jeden den dovolené.  

Poté, co byla zakázka vyrobena, a systém upozornil na nutnost kompletace, bylo 

úkolem daného pracovníka jednotlivé poloţky zakázky vychystat ze skladu hotových 

výrobků. Při této činnosti však nastala chyba. Pracovník dle seznamu (expedičního 

listu) vychystával postupně jednotlivé poloţky zakázky, avšak jednu z nich zaměnil 

s poloţkou jiné zakázky. Tato nekompletní a nedbale zkontrolovaná sestava byla dále 

naloţena do uţitkového vozu společnosti a odvezena na místo realizace. Při vykládání si 

montéři povšimli, ţe jedna z poloţek je nesprávná, a proto není moţné vrata 

namontovat. Vzhledem k tomu, ţe tito montéři v daný den mají v plánu zrealizovat ještě 

jednu zakázku, není moţné ve stanoveném termínu zakázku zrealizovat. Z tohoto 

důvodu vznikají společnosti LOMAX & Co s.r.o. vícenáklady. Přibliţný přehled těchto 

nákladů, za předpokladu, ţe nesprávně vyexpedovaná poloţka není potřebná v tentýţ 

den, poskytuje následující text.  

1. Náhrada zákazníkovi za jeden den dovolené ve výši 850 Kč.  

2. Náhrada zákazníkovi za náklady spojené s objednáním nevyuţitých zednických 

prací ve výši 1 600 Kč. 

3. Sleva ze zakázky (z důvodu sníţení rizika negativní reklamy) ve výši 2 000 Kč. 

4. Nadbytečná práce 2 zaměstnanců montáţní čety společnosti 

LOMAX & Co s.r.o. ve výši 1 600 Kč. 

5. Nadbytečná cesta uţitkového vozu do Brna a zpět ve výši 500 Kč. 

Celkem vícenáklady činí přibliţně 6 550 Kč. 

Tato velikost vícenákladů poskytuje pouze hrubý nástin, jelikoţ nezahrnuje další 

náklady, jako je například budoucí sleva poškozenému zákazníkovi.  

Pokud by tato situace nastala 23krát, nepřímé náklady ve výši 150 000 Kč (náklady na 

programátorské práce: 60 000 Kč + náklady na technické vybavení, instalace 

a zasíťování: 82 000 Kč + náklady na školení: 8 000 Kč) by se tímto okamţikem 

navrátily.   
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4.2.2 Modelová situace č. 2 

V tomto případě budeme vycházet z modelové situace č. 1 s tím rozdílem, ţe zákazníka 

bude představovat velkoodběratel (odpadá proces montáţe) se sídlem v Praze. 

Dodatečné náklady jsou následující. 

1. Nadbytečná cesta uţitkového vozu do Prahy a zpět ve výši 2 000 Kč. 

2. Nadbytečná práce řidiče tohoto vozu 1 600 Kč. 

3. Smluvní pokuta ve výši 20 000 Kč.  

Celkem vícenáklady činí 23 600 Kč.  

Pokud by tato situace nastala jiţ 7krát, nepřímé náklady ve výši 150 000 Kč by se tímto 

okamţikem navrátily.  

4.3 Zhodnocení přínosu navrţeného řešení 

Celkové náklady vyčíslené na jedny garáţová vrata, které souvisí jednak s tvorbou 

identifikačních štítků a jejich vyhotovením na termotransferové tiskárně a dále 

s jejich následným vyuţitím prostřednictvím mobilního terminálu a vyhodnocovací 

aplikace při procesech kompletace a kontroly, jsou v porovnání s prodejní cenou 

garáţových vrat velmi nízké aţ zanedbatelné.  

Modelové situace poukazují na to, ţe nesprávně vyexpedovaná zakázka sebou přináší 

tvorbu vícenákladů. Jednou z moţných příčin vzniku těchto vícenákladů jsou chybně 

vychystané poloţky výrobní zakázky, přičemţ následná nedbalá kontrola označila takto 

vychystanou zakázku za úspěšně zkompletovanou. Dle odhadů přispěje návrh změn ke 

sníţení chybovosti při procesech kompletace a kontroly oproti stávajícímu stavu aţ 

o 70%. Mohu tedy konstatovat, ţe návrh zajistí společnosti značné úspory.  

Z těchto dvou důvodů, lze usoudit, ţe předloţený návrh změn procesů je výhodné 

zrealizovat.  Zároveň bych chtěla doporučit zavedení a sledování záznamů o neshodách 

způsobených chybami na pracovišti kompletace.   
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem mé bakalářské práce byla analýza podnikových procesů ve firmě 

LOMAX & Co s.r.o. Na základě stanoveného cíle jsem provedla globální analýzu, která 

poskytla prvotní náhled na procesy související s realizací výrobní zakázky. Celý průběh 

byl rozdělen do tří etap: předvýrobní, výrobní a povýrobní. Tyto etapy byly postupně 

v detailní analýze zkoumány více do hloubky. Účelem této analýzy bylo především 

nalezení úzkých míst, která nepříznivě ovlivňují další rozvoj firmy.  

Nejzávaţnějším shledaným úzkým místem byl proces označování finálních výrobků, 

konkrétně panelů, kování a pruţin. Zavedený systém sebou přináší nepříznivé důsledky 

projevující se na pracovišti kompletace. Mezi nejhorší moţný důsledek jistě patří 

nesprávně zkompletovaná výrobní zakázka odeslaná zákazníkovi. Mojí snahou v rámci 

této práce bylo navrhnutí nového systému značení, který povede k eliminaci těchto 

nepříznivých důsledků. K tomuto účelu jsem zvolila systém značení pomocí 

identifikačních štítků.  

Jak jsem při návrhu řešení postupovala a jaké prostředky jsem k tomu vyuţila?  Na 

začátku řešení jsem vytvořila návrh štítku obsahující vybrané lidsky čitelné informace. 

Další významnou a v představeném návrhu velmi podstatnou částí navrhovaného štítku 

je čárový kód, který bude mít téměř nezastupitelnou roli při procesu kontroly. Následně 

jsem na základě vícekriteriální analýzy vycházející ze stanovených kritérií vybrala 

potřebná zařízení – termotransferovou tiskárnu a snímač čárového kódu schopný 

zpracovávat načtená data tzv. mobilní terminál. Návrh nového systému při 

zakomponování uvedených prvků jsem popsala slovně i graficky pomocí EPC 

diagramu.  

Na základě sestavené plánované kalkulace, která poskytuje přehled nákladů na 

zavedení, výrobu a uţití identifikačních štítků, a modelových situací, ze kterých 

vyplývá návratnost nepřímých nákladů, věřím, ţe předloţený návrh představuje pro 

společnost LOMAX & Co s.r.o. velký přínos. Po jeho zavedení, které zasahuje do 

výrobní a povýrobní etapy, se sníţí počet nesprávně zkompletovaných zakázek. Tato 

skutečnost přispěje ke sníţení ztrát vyplývajících z vícenákladů, které jsou potřebné na 

realizaci nesprávně zkompletované výrobní zakázky. Dalším přínosem je sníţení 

negativní reklamy a jejich důsledků, jakoţto výsledku nesprávné kompletace.   
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III. personální oblast výrobního ředitele  

 

Zdroj: upraveno dle [14] 
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Příloha č. 2 Technické údaje termotransferových tiskáren  

Datamax M-4308 Mark II 

Rozměry 259 mm výška x 257 mm šířka x 462 mm hloubka 

Hmotnost 12,2kg 

Operační teplota 4°C aţ 35°C 

Napájení Automatické zjištění. 90-132 nebo 180-264 V, 47-63 Hz 

Přední displej grafický displej s podsvícením, 128X64 pixelu podpora 

EFGIS a uţivatelem podporovaných jazyku včetně znaku 

Unicode 

Paměť 8MB Flash, 16MB SDRAM 

Procesor Drangonball 150Mhz 

Rozhraní Paralelní port Centronicx (IEEE 1284); RS232 (2400 aţ 38400 

BPS), USB 

Typ tisku Přímý termální, volitelně termotransferový 

Rychlost tisku 51mm/s (2 IPS) – 203,2mm/s (8 IPS) 

Max. rozlišení 300 DPI 

Max. šířka tisku 108mm 

Tisková délka 6mm – 2475mm 

Čidlo média Nastavitelné průhledové čidlo pro samostatné nebo perforované 

etikety/tagy, reflexní čidlo pro média s černým odrazovým 

pruhem 

Šírka média 19mm – 118mm 

Tloušťka média 0,0635mm – 0,254mm 

Typ média Materiál v rolích nebo skládané, perforované nebo souvislé 

etikety 

Podávací role Maximální průměr 203mm (8“) na ruličce o průměru 76mm (3“), 

skládané etikety lze pouţít vloţením ze zadní nebo spodní strany 

tiskárny 

Pásky Šírky dle průmyslového standardu; 1“ (25mm) průměr jádra, 

450m délka 

Čárové kódy Code 3 z 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 z 5, Code 128, EAN-8, 



IV 

 

 EAN-13, 

HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 a 5-místné doplnky, Code 93, 

Postnet, 

UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, 

USD-8, 

Datamatrix, QR Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS 

Rezidentní fonty 10 alfanumerických fontu od 0,9mm do 6mm zahrnujících OCR-

A, OCR-B 

a AGFA CG Triumvirate, všechny rozšířitelné 24x 

Znaková sada 

 

Modifikovaná kódovaná stránka IBM 850; zahrnuje znaky pro 

anglicky a 

nejvíce evropsky, skandinávské a španělské mluvící země. 

Dostupné 

fonty mohou být pouţity s více neţ 50 znakovými sadami. 

Grafická podpora .PCX, .BMP a .IMG 

Zdroj: [16] 

Zebra ZM400 

Typ tisku  Termotransferový nebo přímý termotisk 

Rozlišení standardně: 203 dpi, volitelně: 300 dpi nebo 600 dpi 

Tisková rychlost 

 

203 dpi: aţ 254 mm/s, 300 dpi: aţ 203 mm/s, 600 dpi: 

aţ 102 mm/s 

Šírka potisku  max. 104 mm 

Maximální délka 

potisku kont. média  
203 dpi: 3988 mm; 300 dpi: 1854 mm; 600 dpi: 991 mm 

Médium  kotouč o průměru max. 203 mm, průměr dutinky min. 76 mm 

Šířka média  max. 104 mm 

Tloušťka média  0,058 aţ 0,25 mm 

Typ média  kontinuální nebo nekontinuální (etikety na světlejším podkladu, 

s vyseknutým oddělovacím otvorem nebo černou značkou) 

Max. délka etikety  991 mm (pro nekontinuální médium) 

Termotransferová šířka pásky by měla být minimálně stejná nebo větší neţ šířka 



V 

 

Páska 

 

média max. vnější průměr: 81,3 mm, průměr dutinky: 25,4 mm 

standardní délky: 300 a 450 m 

Paměť standardně 16 MB DRAM, volitelně: aţ 64 MB Flash 

Rozhraní  sériové RS-232 a obousměrné paralelní, interní nebo externí 

ZebraNet printServer 10/100, bezdrátový ZebraNet PLUS 

PrintServer 

Mikroprocesor  32-bitový RISC 

Řízení 

 

Zebra Programming Language ZPL II - zajištuje kompatibilitu 

s ostatními tiskárnami Zebra; dostupné varianty s EPL II a 

APL, programy pro návrh a tisk etiket; ovladač pro Windows 

Čárový kód 

 

Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT 128, UPC/EAN 

včetně dodatkových kódu, Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 

2 of 5, Industrial 2 of 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Codabar 

dvojdimenzionální kódy: PDF 417, Micro PDF 417, 

Codablock, Code 49, MaxiCode, Datamatrix, QR Code, Aztec 

Fonty 

 

9 bitmapových fontu - zvětšení aţ 10x na šířku i na výšku, 

vektorový font CG Triumvirate Bold Condensed, podpora 

uţivatelských fontů (včetně českých) a grafiky 

Operační teplota  5 °C aţ 40 °C 

Skladovací teplota  -40 °C aţ 60 °C 

Relativní vlhkost  pracovní 20 aţ 85 % (nekondenzující), skladovací 5 aţ 85 % 

(nekondenzující) 

Napájení  auto-detekce 90 aţ 265 V; 48 aţ 62 Hz; pojistka 5A 

Volitelné 

příslušenství 

 

tisková hlava 300 DPI a 600 DPI, jednoduchý odlepovací 

modul, řezač (včetně zachytávacího koše), vnitřní navíječ, 

rozšíření flash paměti, programy pro návrh a tisk etiket (Zebra 

Designer), podpora XML 

Zdroj: [17] 
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Příloha č. 3: Charakteristiky mobilních terminálů  

Motorola MC3190-G 

Hlavní rysy 

- moţnost volby ergonomického provedení při zachování nízké hmotnosti  

- široký způsob ochrany dat včetně standardů zabezpečení FIPS 140=2 a CCX v4  

- volitelné typy integrovaných snímačů čárových kódů 1D/2D  

- technologie interaktivního senzoru (IST) zaručující přizpůsobení zařízení dle 

potřeb vašich aplikací  

- integrovaný interaktivní pohybový senzor a RFID tag UHF Gen 2 pro sledování 

zařízení  

- bezdrátový přenos v podobě WLAN 802.11 a/b/g a WPAN (Bluetooth v2.1) 

s veškerým zabezpečením  

- odolnost vůči méně šetrnému zacházení i vůči nepříznivým podmínkám 

prostředí  

- barevný dotykový displej s rozlišením 320x320 bodů čitelný za všech běţných 

podmínek osvětlení  

- dlouhá výdrţ práce na jedno nabití (běţně 8 a více hodin)  

- kompatibilita příslušenství s terminály Motorola MC3000 / MC3090  

- operační systém Microsoft Windows CE 6.0 nebo Windows Mobile 6.1  

- moţnost centrální vzdálené správy systémem Motorola MSP  

Technické parametry 

Rozměry MC3190-G: výška x šířka x hloubka = 193 x 81 x 166 mm 

Hmotnost MC3190-G: 520 g 

Displej 
barevný, dotykový, úhlopříčka 3", 320 x 320 bodů, dobře viditelný za 

všech běţných podmínek okolního osvětlení 

Napájení lithium iontový akumulátor, 4800 mAh 

Rozšiřující slot 
1x SD/MMC - uţivatelsky přístupný pod akumulátorem pro pouţití 

s paměťovými kartami 

Hardwarová 28, 38 nebo 48 gumových tlačítek 
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klávesnice 

Rozhraní RS-232, USB 1.1 (host i klient) 

Operační systém 
Microsoft Windows CE 6.0 Professional, Microsoft Windows Mobile 

6.1 Classic nebo Microsoft Windows Mobile 6.5 Classic 

Paměť 128 MB RAM / 512 MB flash nebo 256 MB RAM / 1 GB flash 

Operační teplota -20 °C aţ 50 °C 

Odolnost 
opakovaný pád z výšky 1,2 m na beton nebo 1000 nárazů z výšky 

0,5 m v rotujícím bubnu 

Krytí IP54 

WLAN rádio Wi-Fi 802.11a/b/g, interní anténa 

WPAN rádio 
Bluetooth V2.1, Enhanced Data Rate, StoneStreet a Microsoft Stack, 

interní anténa 

Sběr dat 1D laserový snímač, 2D digitální snímač se zaměřovacím kříţem 

Příslušenství 

jednomístná RS-232+USB komunikační a nabíjecí cradle s moţností 

nabíjení záloţního akumulátoru, čtyřmístná ethernet + nabíjecí cradle, 

čtyřmístná nabíjecí cradle, čtyřmístná nabíječka akumulátorů, UBC 

adaptér, pouzdra, nabíjecí kabely, přídavná čtečka magnetických karet 

Zdroj: [19] 

Unitech HT680 

Operační systém 

CPU Marvell PXA270 520MHz 

Paměť SDRAM:128MB; Flash ROM:512MB 

OS Microsoft Windows CE 5.0 Professional 

Display  

Velikost dotykový barevný QVGA displej 240x320 

Klávesnice  

Typ 22 podsvícených kláves 

Symboly  

1D laser UPC-A/E, EAN-8/13, Codabar, Code 39, Code 39 full ASCI, 
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Code 93,Code 32, Interleaved & Std. 2 of 5, EAN 128, Code 11, 

Delta, MSI/Plessey,Code 128, Toshiba. 

2D imager  1D codes; Australian Post, British Post, Canadian Post, Codabar, 

Code 11, Code128 Code 39, Code 93, EAN13, EAN8, IATA 2 of 

5, ITF, ISBT, Japanese Post, Kix code(nl), Matrix 2 of 5, MSI, 

PLanet Code, Postnet, RSS expended, RSS Limited, RSS14, 

UPCA, UPCE/1 

Aztec, Codablock F, Code 49, Datamatrix, EAN-UCC, 

Composite, Maxicode, Micro PDF417, PDF417, QR Code, Tcif 

Linked, C39.. 

Komunikace  

Typ EDGE-GPRS, 802.11 b/g, Bluetooth 

Audio  

Reproduktor Mono speaker, 90db@ 10 cm distance 

Slot pro paměťové karty  

Typ Mini SD a SDHC paměťová karta 

Baterie  

Výdrţ 12 hodin 

Software  

Typ Microsoft Visual Studio 2005 

Oracle Oracle Database Lite 

SDK unitech HT680 SDK 

Ostatní  

Váha 320g 

Rozměry 170mm x 55mm x 30mm 

Operační teplota -10 aţ 50℃ 

Skladovací teplota -20 aţ 60℃ 

Relativní vlhkost 5 ~ 95% 

Test pádu 1.8- metrů 

IP IP54 

Zdroj: [20] 


