
   

Ako efektívne využiť RFID riešenia v 
internej logistike? 

 



   

Založenie:  1993 

 

Oblasť pôsobenia: 

1.Dodávky komponentov (náhradných dielov) z oblasti priemyselnej automatizácie  

2.Inovácia a modernizácia existujúcich technologických liniek 

3.Dodávky nových technologických riešení pre oblasť výroby, montáže a logistiky – Pick to Light, RFID, Call for parts a iné aplikácie 

bezdrôtového prenosu signálov 

4.3D skenovanie vnútorných priestorov 

 

 

 

 

 

 

 

O nás 



   

 

 

 

 

 

 

Interná logistika 



   

 

 

 

 

 

 

Spotreba materiálu 



   

 

 

 

 

 

 

Kontrola nakládky 



   

 

 

 

 

 

 

Manažment aktív (prepravných obalov) 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RFID na VZV alebo RFID brány ? 



   Kontrola nakládky 
 

Problém 

• 20 nákladných brán 

• 6000 paliet denne 

• Obojsmerná prevádzka na bránach 

• Množstvo paliet pred bránami čakajúcich na 
naloženie do kamióna 

 

Riešenie 

• Implementácia RFID brán s automatickým 
snímaním smeru a softwarom TurckVilant 
Engine 

• RFID na VZV  

• štandardné softwarové moduly spoločnosti 
TurckVilant pre virtuálne manipulačné jednotky 
a odfiltrovanie okolitých tagov 

 

Výhody 

• automatizovaný a bezkontaktný systém 

• Odstránenie chybovosti 

 

 

 

Migros 
 

Najväčší švajčiarsky veľkoobchod 



   Kontrola nakládky 
 

      JYSK 
 

             Dánsky dodávateľ matracov, nábytku a záhraného nábytku 

 

Problém 

• 1000-2000 paliet denne z distribučního centra 

• Manuálne skenovanie čiarových kódov šoférmi 
kamiónov spôsobovalo chybné dodávky 

• Množstvo paliet pripravených na naloženie 

• Požiadavka na riešenie: 99,95% spoľahlivosť pri 
nakládke 

 

Riešenie 

• Nahradenie skenovania čiarových kódov 
automatickým RFID systémom 

• 53 nákladných brán vybavených RFID systémom 
s detekciou smeru 

• AGV pripravia zásielku na odoslanie a pri 
nakladaní do kamióna systém automaticky 
deteguje správne palety a pri nesprávnej 
signalizuje chybu 

 

Výhody 

• Real-time informácie o nakládke 

• Plne automatizovaný proces 

• 99,99% spoľahlivosť 

 



   Sledovanie plastových kontajnerov 
 

AHLSELL 
 

Špecializovaný švédsky veľkoobchod 

 

Problém 

• Slabá prehľadnosť a kontrola nad svojim 
majetkom  

• Vysoké náklady v prípade straty majetku 

• Chyby pri nakládke tovaru vedú k finančne 
nákladným reklamáciám a nespokojnosti 
zákazníkov 

 

Riešenie 

• 7 000 aktív (plastové nádoby/palety, oceľové 
kontajnery) označených RFID tagmi  

• 14 odchádzajúcich a 1 prichádzajúca RFID Smart 
brána, ručné čítačky 

• Šofér VZV overí správnou prepravnú plochu pre 
paletu 

• Šofér kamiónu nakladá palety cez RFID bránu 

 

Výhody 

• Nulové chyby nakládky  

• Nižšie náklady na dopravu a manipuláciu 

• Žiadny stratený majetok 

 

 



   RTI manažment 
 

VON ROLL 
 

Švajčiarsky výrobca káblov (dodáváné na vratných plastových 
cievkách) 

 

Problém 

• Problém s dostupnosťou vrátených prázdných 
plastových cievok aj keď by malo byť zásob 
dostatok 

• nedostatočný prehľad v majetku 

 

Riešenie 

• 50 000 plastových cievok označených 
robustnými RFID tagmi 

• Vilant stanica pre overenie zásielky priradí 
každú cievku príjemcovi 

• Inteligentná RFID brána pri príchode 
automaticky detekuje majetok pre vrátenie  

• Software Vilant Server eviduje celkový majetok 
a je základom pre trvalé inventúry a reporting 

 

 

Výhody 

• Optimalizovaná dostupnosť majetku 

• Viditeľnosť a sledovanie majetku v reálnom 
čase 

• Trvalá inventúra 

• Úspora času pri jednotlivých procesoch 

 

 



   Automatizácia logistiky 
 

SCA (Essity) 
 

Švédska papierenská spoločnosť 

Problém 

• manuálna evidencia v sklade  

• Interné straty papiera na kotúčoch ako 
materiálu pre výrobky, bez FIFO a kvôli dlhému 
skladovaniu muselo dôjsť k likvidácii zásob 

 

Riešenie 

• 3 RFID na VZV, 25 automatizovaných 
čítacích/zapisovacích bod 

• označenie produktu a kódy sú priradené k 
jednotlivýcm kotúčom na papierenskom stroji 

• pohyby v sklade sú identifikované pomocou 
VZV, či už celá cievka papiera na kotúči resp. 
následne jej presné umiestnenie (podlahové 
štítky) 

• spotreba papiera automaticky identifikovaná na 
strihacích strojoch 

 

Výhody 

• ročne identifikovaných 40 000 kotúčov počas 5 
výrobných procesov, t.j automatické 
spracovanie 200 000 RFID transakcií – všetky 
integrované do MES a SAP WMS 

• Plná sledovateľnosť, plná automatizácia 
spotreby, žiadne manuálne procesy 

• Minimalizácia skladových chýb 

 

 



   

• Vyššia efektivita a produktivita 

• Zníženie potreby manuálnej práce 

• Minimalizácia chýb a nepresností pri každodennej práci 

• Úspora času a nákladov 

• Informácie v reálnom čase 

• Trvalá inventúra 

• Plná sledovateľnosť pohybu materiálu 

• Splnenie legislatívnych požiadaviek na sledovateľnosť pri niektorých 

špeciálnych výrobkoch (materiáloch)  

• Možnosť identifikovať položky, materiál resp. majetok aj v náročných 

podmienkach 

 

 

 

 

 

 

Výhody použitia RFID 
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Ďakujem za pozornosť. 
 

Ing. Marián Osúch – konateľ 
+421 903 214 610 

mosuch@marpex.sk 
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