TISKOVÁ ZPRÁVA
AutoCont pomohl společnosti TESCAN Brno zefektivnit provoz skladu

(prosinec, Ostrava) TESCANu Brno se povedlo výrazně zefektivnit skladové procesy pomocí
propojení informačního systému a systému ovládajícího automatické policové regály.
AutoCont CZ a.s. společně s firmou Kardex s.r.o. propojil ve společnosti TESCAN Brno, s.r.o.
informační systém Microsoft Dynamics AX s automatizovaným skladovacím systémem
Kardex Shuttle XP. Jsou minimalizovány chyby, evidence materiálu se zpřesnily, je šetřen
čas i náklady!
TESCAN Brno, s.r.o. patří mezi světové dodavatele přístrojové techniky a vědeckých zařízení, zejména
rastrových elektronových mikroskopů. Hlavní firemní procesy řídí pomocí moderního informačního
systému Microsoft Dynamics AX od společnosti AutoCont. TESCAN Brno, s.r.o. je součástí globální
společnosti TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. se sídlem v Brně.
Ve svých skladech používá mimo klasických policových regálů také automatizované policové regály
Kardex Shuttle XP, ovládané pomocí řídícího softwaru Power Pick Global. Tento systém na základě
pokynů obsluhy, přiváží police, ve kterých se nachází požadovaný materiál nebo do kterých má být
materiál uložen. Pracovník se nemusí pohybovat mezi regály, zůstává u výdejového otvoru, kam mu
systém vyžádanou položku doručí. Na ovládacím panelu a také ve výdejovém okně systém indikuje,
ve které části police se požadované položky nachází.
AutoCont CZ a.s. nyní vytvořil propojení celopodnikového informačního systému Microsoft Dynamics
AX se softwarem Power Pick Global. Microsoft Dynamics AX automaticky řídí materiálové toky,
generuje požadavky na naskladnění, podává informace o příjmech a výdajích pro vybrané položky,
provádí ve skladu inventury.
Generální ředitel společnosti TESCAN Brno, s.r.o., Ing. Antonín Sedláček popsal důvody a výhody
realizovaného řešení následovně. „Pro systémy Kardex jsme se rozhodli z důvodu lepšího využití
prostoru ve skladu a především kvůli našemu požadavku na zefektivnění skladových procesů.
Propojením celopodnikového informačního systému Microsoft Dynamics AX s řídicím systémem věží
Kardex jsme dokončili poslední krok implementace této nové technologie do našich logistických
procesů. Před realizací tohoto propojení obsluhovali naši pracovníci věže Kardex čistě manuálně.
Každý jednotlivý požadavek na příjem nebo výdej musel být přepsán a následně odbaven. Nyní, když
jsou oba systémy propojené on-line, jsou všechny požadavky na příjmy a výdeje, které mají být
realizovány věžemi Kardex, ihned po jejich vzniku přenášeny do Řídicího systému Power Pick Global.
Obsluha pak spouští jednotlivé úlohy, v našem případě jednotlivé výrobní zakázky, které pak systém
zpracovává. Jedna taková úloha pak typicky obsahuje všechny položky, které mají být pro danou
výrobní zakázku z věží Kardex vydány.
Propojení přináší významnou úsporu času obsluhy, odpadla nutnost ručního přepisování požadavků.
Zároveň, odbouráním těchto ručních operací, jsme prakticky odstranili riziko vzniku chyb spojených
s těmito operacemi. Práci, kterou v minulosti často vykonávali dva lidé, nyní zvládá každý sám.
V neposlední řadě je potřeba zmínit přesnější evidenci materiálu, kterou nám integrace přinesla tím,
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že veškeré prováděné pohyby jsou nejprve zpracovány v IS Axapta a následně věžemi Kardex. Nestává
se pak, že fyzicky provedeme pohyb, který není evidován v IS.“
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Poznámka pro editory:
AutoCont CZ a.s.
AutoCont CZ je českou soukromou společností, která v oblasti dodávek zboží, služeb a řešení na poli
informačních a komunikačních technologií úspěšně působí od roku 1990.
K rychlému rozvoji v prvních deseti letech přispěla výroba vlastní značky osobních počítačů a
systematické budování rozsáhlé obchodní a servisní sítě. V druhém desetiletí své existence se
AutoCont CZ zaměřil na poskytování komplexních IT řešení a služeb pro firemní klientelu a státní
správu, čímž se postupně propracoval mezi nejvýznamnější společnosti v oblasti rozsáhlých a složitých
ICT projektů.
Systematické a dlouhodobé budování odborných schopností, pečlivé sledování potřeb zákazníků a
v neposlední řadě i promyšlená vnitřní organizace firmy – to vše přispělo k tomu, že je AutoCont CZ
v současné době největším a nejvýznamnější českým dodavatelem informačních a komunikačních
technologií.
AutoCont CZ je součástí AutoCont Holdingu, do kterého dále patří například slovenská ICT společnost
AutoCont SK nebo největší dodavatel CAD řešení Autodesk v České republice firma CAD Studio.

