
POČÁTEČNÍ SITUACE
Každodenní život při výrobě kritických dílů a nás-
ledné logistice je výzvou. Stále dynamičtější výrob-
ní procesy vyžadují flexibilní řešení, která zajistí 
potřebné materiály na správném 
místě a v pravý čas.
Práce na budoucích koncepcích 
je v každodenní práci obtížná, 
kromě nedostatku náhradních dílů, 
hrozby přerušení výroby a mnoha 
požadavků ad hoc. Musí se najít 
způsob, jak získat čas a kapacitu.
Termín Průmysl 4.0 je na rtech 
každého člověka a úkol identi-
fikovat opakující se procesy a 
měnit je pomocí digitálních řešení 
je všudypřítomný. Otázka, co je 
správný systém a kde začít, je na-
prosto oprávněná. Zde by neměl 
být ignorován faktor investičních 
nákladů.

Lingemann vyvíjí síťové systémy, aby vás v tomto 
ohledu podpořil.  

ANALÝZA PODLE LINGEMANNA
První prioritou je analýza stávajících procesů. Kde 
jsou výchozí body pro zavedení automatizovaných 
řešení? Procesy objednávek jsou většinou řešeny 
digitálně v ERP nebo v předřazených systémech 
elektronického E-Procurement. Samotné výroby 
jsou velmi moderní a výrobky se pohybují od stroje 
ke stroji na výrobních linkách, přičemž výrobní kroky 
přebírají roboti.
Odlišný obraz se objeví ve skladových a logis-
tických odděleních. Cesta seznamu nezbytnosti na 
spotřební materiál nebo změna zásob ve skladu z 

procesů nákupu ERP se často stále zpracovává ma-
nuálne.                                       
Na trhu existuje mnoho řešení, zejména používání 

automatických dávkovačů je stále 
populárnější. Velkou nevýhodou 
je, že tato řešení nemohou pokrýt 
všechny situace skladování. Pro 
menší část továrny nebo oddělení 
je auto jednoduše nadrozměrné a 
nelze spravovat příliš drahé a ob-
jemné výrobky.

TRANSPOZICE
Při hledání vhodného řešení ne-
našel Lingemann na trhu nic, a 
proto se rozhodl vyvinout vlastní 
koncept.

V projektu s dodavatelem automobilových dílů jsou 
rolovací police monitorovány senzory vzdálenosti. 
Jednotlivé řady police obsahují 5-10 jednotek, v zá-
vislosti na velikosti balení. Například BOOST.Sensor 
je připojen nad třetí šarži v řadě a měří vzdálenost 
dolů. Jakmile je překročena nastavená vzdálenost 
20 cm, systém spustí logistický příkaz pro chybějící 
zásoby.
Dalším příkladem použití produktů je správa 
měřicího zařízení prostřednictvím BOOST.Box. 
Vypůjčená zařízení jsou odstraněna z BOOST.Box 
uzamčena pomocí RFID čipu a po použití znovu za-
registrována. Sledovatelnost je zaručena a monito-
rování intervalů údržby nebo kalibrace je mnohem 
jednodušší.              
S BOOST.Button optimalizujeme nejen požadav-
ky na objednávku, ale také informační procesy. V 
logistickém řídicím systému signalizuje push notifi-
kace na smartphonu jediným kliknutím, že produkt 
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vyrobený ve výrobě musí být transportován z A do 
B a že je vyžadován nový přepravní kontejner. Ve 
stejném systému jsou také zaznamenávány výběry 
ze souprav první pomoci a zasílány poskytovateli 
kontrolních služeb.

NEPŘETRŽITÝ PROVOZ A OPTIMALIZACE
S našimi produkty od BOOSTRACK GmbH můžeme 
provádět dynamické srovnání dat v hodnotovém 
řetězci, čiže průběžnou a automatickou aktualizaci 
dat ve vztahu k aktuální databázi. Použitý software 
zahrnuje funkce přehledu dodávek a výroby, jakož 
i sledování deficitních situací a optimalizaci zásob.
Od první diskuse, přes implementaci až po pomoc 
na místě ve specializovaných odděleních, budete 
vždy v kontaktu s individuálním kontaktem. Spo-
lu s Lingemannem zviditelňují digitalizaci ve vaší 
společnosti.

MĚŘITELNÝ ÚSPĚCH
Především naši zákazníci šetří čas a zvyšují 
bezpečnost procesů a zásob. Náš koncept 
převezme kroky, které často provádíte ručně, od fy-
zických změn stavu zásob nebo logistických situací 
až po softwarové procesy systémů ERP.
Autentifikace do extrakčních systémů zvyšuje sledo-
vatelnost. Software BOOST používá předdefinované 
minimální zásoby k určení aktuální poptávky a 
automaticky spouští následné procesy, jako jsou 
požadavky nezbytnosti. Tímto způsobem se vyhne-
me nedostatku materiálu a ad hoc procesům náku-
pu.
Dalším důležitým aspektem je mobilní a decentra-
lizovaný přístup, díky kterému jsou dlouhé vzdá-
lenosti pěšky zbytečné pro zásobování výrobních 
materiálů a spotřebního materiálu. Protože komu-
nikace probíhá přes WiFi, není nutná žádná drahá 
kabeláž. Síť Narrowband / LTE bude použita v bu-
doucích verzích produktů.                                 
Od automatického dávkovače BOOST.Tower až po 
BOOST.Sensor jsou všechny komponenty BOOST 
spravovány v softwarovém rozhraní, takže neexistu-
jí žádná izolovaná řešení pro různé případy použití.

KONTAKT

Zajímá vás, jakou podporu vám můžeme nabídnout pro vaše 
podnikání? Kontaktujte nás pro nezávaznou konzultaci, rádi vám 
poradíme!
 
j.broz@lingemann.cz
www.lingemann.cz

LINGEMANN CZ S.R.O, Paní Zdislavy 418/8 470 01 Česká Lípa
Telefon +420 602 347 353


