
4 kroky k automatizaci
Děláme automatizaci hmatatelnou! 
Díky naší odbornosti vám pomáháme analyzovat procesy, 

identifikovat potenciál pro automatizaci, a připravit tak vaši 

firmu na budoucnost.

Sběr dat

 Návštěva na místě včetně prohlídky 

 skladu/provozu

 Transparentní vizualizace vašeho 

 materiálového toku

Analýza potenciálu

 Odhalení potenciálu pro automatizaci na 

 základě vašich procesů a transportních dat

 Posouzení technické a ekonomické proveditel-

 nosti různých automatizačních řešení

Doporučení postupu

 Prezentace možných automatizačních řešení

 Doporučené akce na základě mnoha let 

 odborných znalostí v tomto odvětví s přihlédnu-

 tím ke klíčovým ukazatelům, např. návratnost

 investice, zvýšení přesnosti zásob, překladový 

 výkon atd.

Specifikace koncepce a požadavku

 Vývoj jasného konceptu automatizace, který  

 ukáže přidanou hodnotu

 Vypracování funkční specifikace jako základ pro  

 implementaci

Intralogistické poradenství 
přímo k věci
Zjištění vašeho potenciálu automatizace

Napiště nám:

4 kroky k automatizaci
Děláme automatizaci hmatatelnou! 

Mit unserer Expertise unterstützen wir Sie bei der Analyse

Ihrer Prozesse und identifizieren Automatisierungspotenziale,

um Ihr Unternehmen für die Zukunft aufzustellen.

Datenaufnahme

 Vor-Ort-Besuch mit Lager-/Produktionsbegehung

 Transparente und aussagekräftige Darstellung 

 Ihres Materialflusses 

Potenzialanalyse

 Ermittlung von Automatisierungspotenzialen 

 basierend auf Ihren Prozess- und Transportdaten  

 Untersuchung der technischen und wirtschaft-

 lichen Umsetzbarkeit verschiedener 

 Automatisierungsvarianten

Handlungsempfehlung

 Aussagekräftige Präsentation verschiedener   

 Automatisierungsmöglichkeiten

 Handlungsempfehlung auf Basis jahrelanger 

 Branchenexpertise unter Berücksichtigung 

 wesentlicher Kennzahlen, z.B. Return of Investment 

Konzept- und Lastenhefterstellung

 Entwicklung eines transparenten Automatisierungs-

 konzepts, das Mehrwerte klar aufzeigt.

 Ausarbeitung eines funktionalen Lastenheftes als 

 Grundlage für die Umsetzung
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Intralogistické poradenství přímo k věci

Srozumitelnost: mluvíme jasným jazykem a jednáme 

transparentně

Přesnost: vyvíjíme prizpůsobená řešení orientovaná 

pro budoucnost

Drive: proměňujeme inteligentní slova v inteligentní řešení

Zkušenosti: optimalizujeme intralogistiku již více než 100 let

Spolehlivost: jsme věrní našemu slovu a našim zákazníkům

Kompetence
Naši konzultanti jsou odborníky ve svém oboru a jsou schopni 

realizovat projekty podle nejvyšších standardů a využívat 

zkušeností a znalostí ze všech úspěšně realizovaných projektů.

Individualita
Bezkonkurenční výsledky: naši konzultanti mají jedinečný 

pohled, který jim umožňuje vytvářet originální a efektivní 

řešení.

Klíčové faktory pro váš úspěch
Transparentnost
Úplný přehled: chápete přesně, co konzultant dělá a jaký 

přístup je použit k dosažení společně definovaných cílů.

Orientace na řešení
Spolehlivá implementace: vždy najdeme nejlepší řešení pokud 

jde o modernost a proveditelnost.
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