
CO MI TO DÁ?

Efektivní interní logistika

Management interní logistiky může díky RTLS měřit 

kumulovanou efektivitu závozů materiálu ve výrobní 

hale, identifikovat slabá místa, navrhovat opatření  

a monitorovat jejich efektivitu. 

Optimalizace personálu ve skladu
Úprava závozových tras a vyhodnocení skutečných 

časů nečinnosti vozíků umožňuje optimalizovat počet 

řidičů na jednotlivých směnách i počet manipulační 

techniky ve skladech.

Odstranění prostojů
V případě, že k výrobě používáte specifické přípravky,  

či nástroje, jejichž správa je pro vás noční můrou, lze 

RTLS využít k jejich neustálé lokalizaci a zamezení 

hledání, resp. prostojům. Tato aplikace lze také 

propojit se systémem údržby těchto nástrojů.  

Zvýšení bezpečnosti
Zvýšené efektivity tras nemusí vždy znamenat snížení 

počtu zaměstnanců. V prostředí s vysokým množsvím 

pohyblivých vozíků je možné ušetřený čas převést do 

snížené maximální rychlosti. Pomocí integrace RTLS  

s řízením vozíku je navíc možné tuto rychlost měnit  

v jednodlivých oblastech výrobní haly.

Optimalizace zásobování 
Díky funkci identifikace přítomnosti palety v konkrétní 

zóně lze RTLS řešení využít pro váš systém zásobování 

výroby. Po přemístění prázdné palety vně zásobovací 

zóny se automaticky vyšle signál do skladu, že je 

potřeba doplnit materiál. Na tomto principu lze 

postavit kompletní RTLS Kanban řešení.

Zákaznické audity
Ve výrobách s projektovou/maloobjemovou výrobou 

pomůže RTLS řešení při lokalizaci a efektivitě toku 

jednoho kusu materiálu, jakož i nákladných nástrojů 

používaných při výrobě. Využití nalezne při výrobě 

samotné i při auditech nebo návštěvách vašich 

zákazníků.

Kdy se to hodí? 

Řešení se skládá ze dvou hlavních HW komponent:



Kotev

Tagů

 - antén pro příjem signálu 



 - krabiček, které se umístí na vozík, paletu, 

obalový materiál, přípravky nebo na ochrannou 

výbavu zaměstnance.




Tagy jsou pak v rámci budovy lokalizovány, 

podobně jako GPSka ve vašem telefonu při jízdě 

autem. Lokalizovat lze v rámci budov s přesností až 

do 30 cm ve všech směrech.

Tyto informace je dále možné použít jako 

podkaldy pro nápravná opatření nebo v integraci 

s jinými systémy a na nich lze stavět nové unikátní 

aplikace.

Jak to funguje  
A co to umí?
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Lokalizace v prostoru a čase

Systém lokalizace v reálném čase (Real-time location system) je soubor HW a SW technologií, které 

slouží k sledování polohy a pohybu ve vnitřních prostorách budov, ať už se jedná o materiál, vozíky  

nebo zaměstnance. Lokalizovat lze s přesností od několika metrů po 30cm dle zvolených technologií. 

Co to je? 

Vzdálený dohled v reálném 
čase na PC/mobile

Přehled nad polohou  

a pohybem sledovaných 

bodů

Zvýšení OEE

Odstranění prostojů 

způsobených hledáním 

materiálů pro výrobu nebo 

přípravků při change-overech


Snížení rychlosti ještěrek při 

zachování stejné efektivity


Identifikace setrvávání  

v nebezpečných prostorách, 

automatické přivolání pomoci



Zvýšení bezpečnosti


Zpětná dohledatelnost  

pohybu materiálu nebo 

drahých nástrojů 

Zamezení krádežím


Špagetových diagramů


Heat map výskytu tagů


Přítomnosti tagů v zónách


Záznam časů pohybu tagů


Převedení těchto informací do ukazatelů 

efektivity jako OEE

Výstupem RTLS je  pro sledování 

objektů v reálném čase. Tato data jsou dále 

využita pro analýzy ve formě:

Vizualizční SW

Zlepšení kvality 
výrobků 


Monitoring polohy výrobků  

v kritických zónách, např. při 

temperování 

Snížení nákladu na 
interní logistiku

Optimalizace logistických tras 

na základě dat ze skutečného 

provozu 


Tvorba nápravných opatření 

nebo redukce počtu skaldníků/

manipulační techniky dle 

historických přehledů 


Jak bude probíhat 

implementace?

Studie proveditelnosti1.

Vyhodnocení, zda je konkrétní 

business case neobsahuje 

nějaké omezení pro RTLS 

technologii 


Design řešení2.

Návrh rozmístění antén  

v objektu na míru konkrétním 

podmínkám podniku


Instalace HW infrastruktury3.
Instalace antén na definované 

pozice (zákazník)


Školení, údržba  
a technická podpora


5.

Zaškolení personálu pro 

obsluhu SW, tagů a antén


Technická podpora a údržba 

dle sjednaných SLA

Zprovoznění4.
Aktivace a umístění tagů na 

sledované předměty


Kalibrace a testování přesnosti



Pro více informací kontaktuje:


Alexey Makovijčuk


Consultant
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