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noax mobilní terminály  
zajišťují tok informací pro  
celosvětově známou logistickou spolecnost

Případová studie



Bernd Hjort – odpovědný pracovník pro oblast 
IT v pobočce Hildesheim – hledí na jedny z vrat 
u příjmu zboží v logistickém centru společnosti 
Schenker Deutschland AG v Hildesheimu. 
Několik pracovníků vykládá nákladní automobil, 
vysokozdvižný vozík objíždí skupinu, zrychluje a 
projíždí širokým průjezdem. Bernd Hjort ukazuje 
na vozidlo: „Tento kolega má zvláštní zakázku na 
přepravu. Průmyslový počítač noax na tomto 
vozíku řidiče informuje, kudy má zboží dovézt. 
Obzvlášť neskladné zboží přepravujeme tímto 

způsobem, ale většina 
se přepravuje po kole-
jích.“ A potom dodává: 
„Kompletní komunikace 
vozíkového počítače s 
centrálním serverum se 
realizuje přes síť WLAN. 
Od té doby, co máme 
robustní  počítače 
na vozících, funguje 

všechno úplně bezvadně.“ V sídle Hildesheim 
provozuje společnost DB Schenker vysoce 
moderní logistické centrum a podporuje svou 
smluvní logistikou zejména výrobce automobilů 
a užitkových vozidel. V tomto případě spočívá 
výzva mezi jiným v tom, aby logistické procesy 
pro takzvanou „výrobu just-in-sequence“ 
fungovaly bezvadně. Logistický specialista se 
musí postarat o to, aby potřebné komponenty 
byly dodány včas v dohodnutém množství a ve 
správném pořadí. Jen tak lze z těchto součásti 
na montážní lince smontovat vozidlo, které si 
zákazník objednal. Výhody pro výrobce: jsou 
redukce skladového hospodářství a z toho 
vyplývající vázání finančního kapitálu na nulu 
- režim výroby just-in-sequence je garantem 
štíhlé výroby. Pro společnost DB Schenker to 
znamená zebezpeceni komplexních procesů, 
zahrnutých v režimu výroby just-in-sequence. 

Výkonnost zhruba 140 000 palet ročně

V obrovských halách se logistický specialista 
stará o dočasné uskladnění, balení a dodání 
objednaných součástí k výrobním linkám 
výrobců automobilů. Ročně se přemístí zhruba 
140 000 palet. Pro poskytování takových služeb 
je bezporuchový tok informací stejně důležitý 
jako samotná přeprava zboží. „Bezchybná 
komunikace přes WLAN je zde samozřejmě 
alfou a omegou. U vozíkových terminálů nám 
obzvlášť imponovaly integrované antény a jejich 
zasílení. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli ve 
prospěch výrobku noax. Díky odpovídajícímu 
pokrytí v halách je všude zajištěn skvělý příjem  
signálu WLAN pro komunikaci s průmyslovými 
počítači. Kromě toho nám integrované UPS 
poskytují dostatečné zabezpečení proti 
výpadku napájení “, dodává pan Bernd Hjort. 
A poté okamžitě obrací pozornost na význam 
mobilních terminálů, kterými jsou vybaveny 

vysokozdvižné vozíky logistického centra  
Hildesheim. „Pro nás představují ryzí nutnost, 
jinak bychom logistické procesy, které jsou 
součástí režimu výroby just-in-sequence, 
nemohli vůbec poskytnout. Spolehlivost přitom 
má nejvyšší prioritu. Průmyslové počítače noax 
nás v tomto směru nezklamaly.“ Pro správné 
porozumění rozhodující role, kterou sehrávají 
průmyslové počítače při oběhu zboží pro režim 
výroby just-in-sequence, vysvětluje pan Bernd 
Hjort postupy v logistickém centru. Uskladněný 
materiál musí být v pětihodinovém časovém 
okně vyskladněn, přizpůsoben podle potřeb 
zákazníka, znovu zabalen a opět naložen a 
dodán na adresu zákazníka.  

Naskenovat, uložit, pokračovat v jízdě

U příjmu zboží se dodané zboží opatří nálep-
kou se strojově snímatelným čárovým kódem. 
Tento čárový kód obsahuje přesné informace o 

Průmyslové počítače noax při zásobování výroby v režimu just-in-sequence v logistickém centru společnosti Schenker Deutschland AG v Hildesheimu

 Kompletní přenos dat od vyřizování zakázek až po výrobní linku

„Průmyslový počítač 
noax má všude kvalitní 
příjem signálu a ví si také 
rady s přechody mezi 
komunikačními kanály. Právě 
co se týče WLAN spojení, 
jsme s pomocí noax udělali 
obrovský skok dopředu.“

Bez nich nic nefunguje – skenery a průmyslové počítače jsou páteří logistiky pro výrobu v režimu just-in-sequence



jednotlivých dílech, obsažených v přepravních 
jednotkách. Pomocí automatického kolejo-
vého dopravního systému se palety dopravují 
z příjmu zboží do vysokoregálového skladu, 
kde se uskladni. Různé snímače zaznamená-
vají průběh palet a místo jejich konečného 
uložení. Pokud jsou určité součásti příliš velké, 
odveze je řidič vysokozdvižným vozíkem na 
příslušně označené plochy skladu ingotů. 
Řidiči vozíků snímají druh zboží a místo usklad-
nění ručním skenerem. Údaje se přes WLAN 
přenášejí okamžitě do online aplikací (SAP, 
WMS atd.) na logistickém počítači. Jelikož je 
logistické centrum dynamicky organizováno, 
předpokládá se, že veškeré pohyby určitého 
zboží jsou přesně dokumentovány. Mobilní 
terminály  hrají rozhodující roli při přepravě 
předmětů z místa jejich uskladnění směrem k 
výdeji zboží. Průmyslové počítače na vozidlech 
informují pracovníky o místě uložení zboží pro 
zakázku na přepravu a o tom, ke které rampě 
je mají přepravit. Kromě zboží jsou čárovými 
kódy identifikovatelné také místa uskladnění 
a rampy. Pracovník proto musí zaznamenat 
místo odběru a místo nakládky pomocí 
skeneru. Skener je schopný identifikovat 
čárové kódy ze vzdálenosti až sedmi metrů. 
Tato čtecí vzdálenost usnadňuje řidičům 
vysokozdvižných vozíků práci tím, že nemusejí  
často vystupovat a mohou plynule pracovat, 
obzvláště odpoledne, když je u výdeje zboží 
nejrušněji.   
 
Příjem kdekoliv

Dříve jsme měli pouze dva přístupové body - 
pokrytí bylo v pořádku,  ale přesto nám pořád 
vypadávalo spojení. Dnes jsou všechny haly 
kompletně pokryté. Průmyslový počítač noax 
je všude na příjmu a ví si bez problémů rady s 

přechody mezi komunikačními kanály. Právě 
co se týče komunikace v síti WLAN tak jsme 
s pomocí noax IPC udělali obrovský skok 
dopředu.“ Dokonce při obtížném pokrytí 
komunikují průmyslové počítače vždy v 

bezvadné kvalitě. Antény WLAN přitom nelze 
vůbec vidět, protože jsou součástí předního 
panelu. Pan Bernd Hjort nezdůrazňuje 
jenom vynikající komunikační vlastnosti 
počítačů noax v bezdrátové síti WLAN, nýbrž 
oceňuje také jejich robustnost a provozní 
spolehlivost. A to spočívá v neposlední řadě 

ve vestavěném záložním (nepřerušitelném) 
zdroji napájení (UPS), jímž jsou mobilní ter-
minály spolehlivě zabezpečeny proti výpadku 
napájení. Pokud by u počítačů bez UPS náhle 
došlo k přerušení napájení a k nekontrolova-
nému vypnutí, došlo by ke ztrátě důležitých 
informací. Jelikož výroba just-in-sequence je 
nemyslitelná bez permanentního toku dat, 
měla by taková porucha fatální následky. 
Záložní zdroj USP integrovaný do mobilního 
počítače naproti tomu zaručuje permanentní 
zásobování energií. Vysokozdvižné vozíky 
přejíždějí nerovnosti 
podlahy nebo přes 
malé předměty, přitom 
se vibrace a rázy pře-
nášejí z vozidla přímo 
do počítače. „Vibracemi 
způsobené škody se 
projevují okamžitě. Představte si, stojíte u 
rampy, chcete skenovat a nefunguje vůbec 
nic, protože se uvolnily základní desky nebo 
kontakty. To se stávalo často v minulosti, když 
jsme ještě neměli robustní počítače noax. Ale 
díky noax jsou takové věci odloženy ad acta.“  

Intuitivní a samovysvětlující

Pracovníci také vyjádřili velkou spokojenost 
s novými mobilními terminály, upozorňuje 
pan Bernd Hjort: „Jak mi kolegové potvrdili, je 
obsluha intuitivní a vlastně samovysvětlující. V 
zásadě se mohou okamžitě pustit do práce.“ 
Logistické centrum v Hildesheimu má od roku 
2012 průmyslové počítače noax  C12 instalovány 
na elektrických vysokozdvižných vozících a 
dosud fungují bezvadně. Své zkušenosti shrnuje 
pan Bernd Hjort takto: „Jde nám o kvalitu. Když 
něco kupujeme, rozhodujeme se pro něco 
rozumného.  

„Jak mi kolegové potvrdili, 
je obsluha intuitivní a 
vlastně samovysvětlující.  
V zásadě se mohou okamžitě 
pustit do práce.“

Bez nich nic nefunguje – skenery a průmyslové počítače jsou páteří logistiky pro výrobu v režimu just-in-sequence

Komfortní obsluha s pomocí dotykové obrazovky 
usnadňuje práci a urychluje postupy

Na skladovací ploše více než  
22.500 metrů čtverečních – což odpovídá 

 velikosti třech fotbalových hřišť - 
 poskytuje společnost DB Schenker  

 kvalitní logistické služby

Portfolio společnosti Schenker Deutschland AG, jednoho z předních německých poskytovatelů 
logistických služeb, zahrnuje kromě přepravy zboží po zemi, vodě i ve vzduchu především včasnou 
dodávku komponentů pro průmyslovou výrobu. Tyto služby využívají zejména podniky v automobilovém 
průmyslu, neboť profitují především z dlouholeté zkušenosti a vysoké kompetence podniku DB Schenker. 
Pro zajišťování rozmanitých logistických procesů v předvýrobní fázi spoléhají pracovníci logistického 
centra v Hildesheimu na spolehlivé a robustní průmyslové počítače společnosti noax.



Komponenty v přehledu

Hardware:

 - Průmyslový počítač Compact C12

 - Základní deska all-in-one N10

 - Vysoce robustní dotyková obrazovka 

 - Jasný, vysoce kontrastní TFT displej

 - Krytí IP65

 - WLAN s integrovanými anténami

 - PCI karta UPS na bázi superkondenzátorů 
(bezúdržbová) 

Software:

 - Operační systém: Windows 7

 - Programy aplikací:  
SAP, SAP aplikace od ALPE  
Consulting, Aberle Software GmbH 
+ WLAN, spojení přes ENX

Schenker Deutschland AG

Stručný profil: 

Společnost Schenker Deutschland AG patří k 
DB Schenker, resortu transport a logistika 
německé železnice Deutsche Bahn. Podnik 
poskytuje kromě pozemní dopravy, letecké 
a námořní přepravy také smluvní logistické 
služby stejně jako logistiku pro veletrhy/spe-
ciální dopravu. Na místě Hildesheim provozuje 
společnost logistické centrum, ve kterém jsou 
realizovány skladovací a vychystávací služby 
pro výrobu v režimu just-in-sequence různých 
automobilových podniků. Provoz Hildesheim 
disponuje skladovací plochou 22 500 metrů 
čtverečních a 14 000 místy pro uložení palet v 
automatickém vysokoregálovém zařízení s 14 
uličkami a zhruba 10 000 metrů čtverečních 
plochy skladu ingotů. 

Další informace online na adrese:  
www.dbschenker.com/cz

Požadavky a použití

Cíle: 

 · Kompletně automatizovaná evidence pohybu 
zboží v logistickém centru

 · Komunikace vysokozdvižných vozíků  
s podnikovou sítí přes WLAN

 · Kompletní pokrytí WLAN  
úplné skladové oblasti

 · Bezpečná výměna dat přes WLAN

 · Řízení výroby v režimu  
just-in-sequence pro automobilovou oblast

 · Spolehlivá komunikace podle  
standardů sdružení ENX Association  

Požadavky na IPC: 

 · Použití v logistickém centru  
celosvětově činného smluvního  
logistického podniku

 · Odolnost proti rázům a vibracím

 · Zcela uzavřená skříň dle stupně  
krytí IP65 

 · Jednoduchá a intuitivní obsluha  
s pomocí dotykové obrazovky

 · Jasný a zřetelný displej

 · Ochrana proti výpadkům  napájení

 · Robustní, odolná konstrukce

 · Maximální pohotovost a provozní spolehlivost 
v extrémních podmínkách© noax Technologies 

Případová studie provedena 2013
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