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Milé čtenářky,
milí čtenáři,
korona nás dusí. Zdravotní rizika spojená
s C ovid-19 vyvolala odstávku mnoha výrobních
závodů i uzavření hranic. V současné době
čelíme recesi, jejíž průběh lze jen těžko předvídat.
Jednotlivé průmyslové obory a prodejní kanály
zasahuje velmi rozličnými způsoby. Některé obory
nefungují, jiné těží ze zvýšených nákupů online
nebo z obrovské poptávky po hygienických prostředcích, ochranných pomůckách či outdoorovém
vybavení. Výzvy, které pandemie připravila naší
skupině, se lišily v jednotlivých zemích, produktech
i ve vztazích se zákazníky.

ŠIROKÝ ZÁBĚR
S důsledky koronavirové krize jsme se však v součtu dokázali dobře vypořádat. Hlavním důvodem je
široký záběr skupiny Geis: pracujeme pro mnoho
různých odvětví, od high-tech přes zdravotnictví
a automotive až po spotřební zboží. Spolupracujeme jak s výrobními podniky, tak i s kamennými
a internetovými obchody. Nabídka našich služeb

SILNÝ PARTNER
NA VAŠÍ STRANĚ

je široká a sahá od celoevropské sítě silničních
přeprav přes komplexní smluvní logistiku až po
globální leteckou a námořní nákladní dopravu.
A v neposlední řadě máme zastoupení v mnoha
zemích střední Evropy – v České republice, Polsku,
Německu, Lucembursku, Švýcarsku a na Slovensku. Pandemie zasáhla každou zemi jinak silně.

ZAMĚŘENO NA AUTOMOTIVE
V tomto vydání Transferu se záměrně zaměřujeme
na automobilový průmysl, který musí zvládnout
důsledky koronavirové krize i zásadní technologické změny. Nároky na tento obor jsou vysoké. Proto
potřebuje také silné partnery, schopné vzájemného
porozumění a vysoké flexibility.
I přes stávající výzvy jsme přesvědčeni, že bychom
se již teď měli připravovat na ekonomický růst.
Jsme připraveni!
Srdečně,
Vaše rodina Geis

EDITORIAL
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Technologické změny, ekonomické výkyvy, omezení kvůli
koronaviru: žádné jiné odvětví
nečelí tak velkým výzvám jako
automobilový průmysl. Logistické procesy v automotive
vyžadují spolehlivé a zároveň
inovativní partnery, kteří se
flexibilně přizpůsobují novým
požadavkům.

L

ogistika nákupu nebo distribuce,
skladování či předvýrobní montáže:
v mnoha oblastech stojí na straně
automobilového průmyslu inovativní
a flexibilní poskytovatelé služeb. Jako
logistický partner jsme úzce propojení
s výrobci originálních dílů (OEM) a jejich
dodavateli.
I my jsme samozřejmě pocítili obrovské
dopady pandemie. Zároveň jsme ale byli
v neustálém kontaktu s našimi zákazníky
z automotive, abychom zajistili úspěšný
restart. Mnoho závodů obnovilo výrobu
již koncem dubna.
Automobilový průmysl však musí zvládnout i další výzvy. Například alternativní
formy pohonu: tato změna, které průmysl
čelí, má pro nás také zásadní význam.

„Čím více je typů pohonů, tím větší je
alespoň zpočátku počet dílů,“ vysvětluje
Timo Stephan, vedoucí projektu auto
motive v divizi kontraktní logistiky Geis.
„Zásobování výroby je díky tomu složitější.“
Na tento vývoj reagujeme tak, že:
• urychlujeme digitalizaci, abychom
ještě více propojili všechny účastníky
procesů,
• využíváme inteligentní řídící a plánovací nástroje, abychom co nejefektivněji
využívali lidské zdroje,
• systematicky testujeme inovativní
technologická řešení, a pokud jsou efektivní, zavádíme je do sériového provozu,
• neustále zvyšujeme odbornou způ
sobilost našich zaměstnanců v našich
interních i externích vzdělávacích
programech.
Na následujících stránkách Vám ukážeme
na pěti příkladech, jaká řešení naše
skupina úspěšně realizuje pro klienty
z automobilového průmyslu.
			

>>>

LETECKÁ A NÁMOŘNÍ PŘEPRAVA
V AUTOMOTIVE
Naše divize Air + Sea Services má dlouholeté
zkušenosti se službami pro renomované
společnosti z automobilového průmyslu. Pro

„ČÍM VÍCE JE TYPŮ POHONŮ,
TÍM VĚTŠÍ JE ALESPOŇ
ZPOČÁTKU POČET DÍLŮ.“

jednoho dodavatele realizujeme například
exporty leteckou dopravou do Indie, pro dalšího
dodavatele odbavujeme po moři LCL zásilky
do USA a pro automobilku zajišťujeme leteckou
dopravou z Turecka import dílů do osobních vozů
v případě, že hrozí riziko zastavení výrobní linky.

Timo Stephan,
vedoucí projektu automotive v divizi kontraktní
logistiky Geis
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NÁRAZNÍKY JUST IN
Specialista na plasty REHAU vyrábí ve svém závodě ve
Feuchtwangenu nárazníkové systémy pro automobilový průmysl.
Náš tým má na starosti zásobování závodu tak, aby na
montážní lince byly k dispozici včas ty správné komponenty.

N

árazník je velmi složitý systém:
kromě plastového pláště, který je
lakovaný v barvě vozidla, se skládá
z mnoha dalších dílů, jako jsou například
parkovací senzory nebo kamery.
REHAU je předním zpracovatelem plastových a polymerových řešení. Ve franckém
Feuchtwangenu vyvíjí, vyrábí a montuje
komplexní sestavy, které dodává do výroby
známé automobilky v přesně daném
pořadí, čase a množství.
Působíme v místním logistickém centru,
které bylo postaveno v roce 2015 nedaleko závodu. V logistickém centru realizuje
náš tým zásobování výrobního závodu
REHAU v režimech just-in-time a just-
in-sequence. Z interní výroby REHAU
přebíráme výrobky, ty kombinujeme
s vestavovanými díly od dodavatelů
a pomocí přepravního vláčku zásobujeme
materiálem přímo výrobní pásy.

HLUBOKÉ ZNALOSTI PROCESŮ
A VYSOKÁ FLEXIBILITA
Náš tým je zodpovědný za veškeré procesy: za příjem stovek různých druhů doplňků, přes přesný výběr daného množství
v daném čase až po zásobování výrobních
linek. „V době pandemie koronaviru došlo
k téměř kompletní odstávce linek. Nyní
se výroba zase pomalu rozjíždí. I v takové
fázi je důležité mít na své straně silné
partnery,“ vysvětluje Ludwig Gilg, ředitel
logistiky REHAU. „Našeho partnera
Geis si obzvláště ceníme za jeho vysokou
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flexibilitu při narušení dodavatelského
řetězce a jeho pochopení toho, jak fungují
naše montáže.“
Obzvláště složitý vychystávací proces
vyžaduje chytrá řešení. Nainstalovali jsme
například světelný systém pick-by-light
a zkonstruovali speciální vozíky, které jsou

SEQUENCE
vybaveny displeji put-to-light. Společně
s REHAU neustále tyto přepravní vozíky
vyvíjíme a přizpůsobujeme je na míru
nové struktuře výrobků.

Barva, tvar nebo technické
vybavení: k dispozici jsou desítky
tisíc typů nárazníků.

© istock / Grassetto, cherezoff

S CHYTRÝMI TECHNOLOGIEMI
PRODUKTIVNĚJŠÍ
Větší díly vybírá náš tým pomocí hlasového systému pick-by-voice. Výběr dílů
KANBAN usnadňují průtokové regály
s plastovými boxy, které se zezadu automaticky doplňují, jakmile je zepředu
box odebrán. Erik Lassen, jednatel Geis
I ndustrie-Service GmbH, podporuje
inovativní technologie: „Díky takovým
technologickým řešením se zvyšuje naše
produktivita,“ vysvětluje. „Momentálně
prověřujeme další high-tech řešení, která
by se dala využít pro REHAU.“

PLÁNUJEME PROJEKT E-TRUCK
Trend zvyšování počtu jízdních asistentů
a poloautomatického řízení pokračuje. Díky
tomu je ale v náraznících čím dál tím více
senzorů a kabelů. REHAU proto zahájil přestav-

„NAŠEHO PARTNERA GEIS
SI OBZVLÁŠTĚ CENÍME
ZA JEHO VYSOKOU
FLEXIBILITU PŘI NARUŠENÍ
DODAVATELSKÉHO ŘETĚZCE
A JEHO POCHOPENÍ
TOHO, JAK FUNGUJÍ NAŠE
MONTÁŽE.“

bu skladu a vychystávacích zón. Projekt
úspěšně realizujeme, a to bez přerušení výroby.
Stejně jako vždy zavádíme inovativní řešení
pro skladovací, přepravní a vychystávací
technologie.
Ve spolupráci s Univerzitou aplikovaných věd
ve Fuldě nyní plánujeme výzkumný projekt
„E-Truck“, který má zajistit bezemisní kyvadlovou dopravu mezi logistickým centrem
a závodem REHAU.

Ludwig Gilg,
ředitel logistiky REHAU

HLAVNÍ TÉMA
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PNEUMATIKY
PRO CELÝ
SVĚT
1. ledna jsme převzali provoz i zaměstnance největšího evropského
skladu pneumatik pro osobní vozy. Každý rok odešleme 14 miliónů
pneumatik do více než 120 zemí světa.

S

rdečně vítejte v Geisu! Začátkem roku
jsme v distribučním centru pneumatik
přivítali více než 300 nových zaměstnanců. A téměř celý tento tým zůstal „na
palubě“. Velký tým, obrovský terminál:
logistické centrum zaujímá plochu
110 000 metrů čtverečních
a disponuje 123 branami
a rampami pro
nakládku
a vykládku.
To vyžaduje
perfektní
organizaci
veškerých
procesů.

MÍSTO PRO
VÍCE NEŽ
3 MILIÓNY
PNEUMATIK
Každý rok přijmeme do našeho
skladu přibližně 14
miliónů pneumatik
z celého světa. Zaevidujeme
je do našeho systému pro řízení
skladu a uskladníme je na speciálních
paletách. Je zde dostatek místa pro 3 miliony
kusů pneumatik. Naši zaměstnanci spravují
více než 6000 různých druhů.

08 HLAVNÍ TÉMA

I na výstupu připravíme ročně k distribuci
14 miliónů pneumatik. V kontejnerech a na
kamionech míří k prodejcům pneumatik
a výrobcům automobilů do 120 zemí světa.

PŘIDANÁ HODNOTA V CENĚ
„Pracujeme nepřetržitě, 365
dní v roce, v třísměnném
provozu,“ vysvětluje
Joannis Tsilivarakos,
Business Unit
Manager. „Kromě
standardních
služeb poskytují
naši zaměstnanci také služby
s přidanou
hodnotou, jako
je montáž pneumatik na ráfky
a montáže FIT, kde
do vnitřku pneumatik nalepujeme speciální pěnový kroužek.“
„1. ledna jsme bez problémů
převzali všechny služby,“ říká
Dr. Johannes Söllner, jednatel skupiny Geis.
„Společně jsme dobře zvládli i období
pandemie. Nyní využijeme naše zkušenosti
k optimalizaci procesů a postupů.“

DOUBLE START
REGIONÁLNÍ SPEDICE
© Volkswagen AG

Náš team z Geis Eurocargo v Norimberku
působí od minulého roku jako oblastní
speditér pro společnosti MAN
a Volkswagen Group Logistics. V prvním
roce společné spolupráce jsme
dobře zvládli výzvy těchto dvou velkých
projektů.

N

ové projekty měli u nás v Geisu hned dva termíny
zahájení: „Před vlastním zahájením spolupráce
jsme přepracovali téměř všechny procesy
a vytvořili infrastrukturu na míru našim zákazníkům,“
vysvětluje Peter Gayer, ředitel divize Automotive –
Road pro Německo. „Pak přišlo téměř úplné zastavení
díky koronaviru a nyní stojíme opět na startu.“
Kvůli tomuto projektu jsme před rokem rozšířili naše
stávající logistické centrum v norimberské čtvrti
Hafen na terminál automotive. V jedné sekci této
pobočky již realizujeme regionální spedici pro jiného
OEM zákazníka. Terminál o rozloze 7 000 metrů
čtverečních jsme nyní dovybavily dalšími kancelářemi, novými odbavovacími branami, energeticky
úsporným LED osvětlením a automatickým systémem
pro vjezd a výjezd s rozpoznáním poznávacích
značek, vytvořili jsme 60 nových pracovních míst
a pořídili nová vozidla.

DVA PROJEKTY PRO
KONCERN VOLKSWAGEN
Volkswagen Konzern Logistik
GmbH & Co OHG:

„Současné spouštění projektů pro dva OEM na jednom
místě a k tomu přerušení z důvodu pandemie bylo
pro nás obrovskou výzvou,“ říká Peter Gayer. „Díky
velkému nasazení a flexibilitě celého automotive-teamu
jsme položili dobrý základ pro spolupráci. Naším
cílem je poskytovat Volkswagenu i MANu dlouhodobě
ty nejlepší služby.“

silniční přepravy pro evropské pobočky
koncernu Volkswagen (osobní a užitkové
vozy), Audi, ŠKODA, SEAT a Lamborgini.
Logistika značky MAN:
silniční přepravy pro evropské výrobní
pobočky a pobočky náhradních dílů
MAN Truck & Bus SE.

HLAVNÍ TÉMA
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NOVÉ TECHNOLOGIE
PRO POUŽITÉ
DÍLY
„SPOLEČNOST GEIS JE PRO
NÁS CENNÝM PARTNEREM.
POCIŤUJEME TO NEJEN
V KAŽDODENNÍ SPOLUPRÁCI, ALE
TAKÉ V OBLASTI NEUSTÁLÉHO
ZLEPŠOVÁNÍ A ROZVOJE
SPOLEČNÝCH INOVATIVNÍCH
ŘEŠENÍ.“

© istock / cherezoff

Kontrola, třídění, skladování: Z pověření spo
lečnosti Encory GmbH,
společného podniku
holdingů BMW a ALBA,
jsme zpracovali již více
než 1,2 miliónů autodílů. Trh se dynamicky
vyvíjí, sázíme na inovace, jako jsou aplikace
pro chytré telefony
a rukavice se zabudovanými skenery.

10 HLAVNÍ TÉMA

Gregor Eggl, jednatel Encory

E

ncory je specialistou v oblasti
obnovy, zpracování a uvádění
autodílů na trh. Projekt jsme
spustili před dvěma lety v našem
logistickém centru v Regensburgu na ploše 12 000 metrů
čtverečních. Přicházejí sem
autodíly z autosalónů, poboček
i od prodejců. „Zpočátku jsme
odbavovali pouze Německo, pak
se přidala větší část Evropy
a nyní dostáváme díly z celého
světa,“ říká Timo Stephan, ředitel
divize Automotive ve smluvní
logistice. „Díky koroně se nám jen
nepatrně snížili objemy. Dokázali
jsme zajistit provoz po celou dobu
a plnit požadavky klientů bez
omezení.“

UDRŽITELNÉ ZACHÁZENÍ
Jedním z nejdůležitějších úkolů
našich zaměstnanců je kontrola
a ohodnocení autodílů ihned po
jejich převzetí na sklad. Naši
zaměstnanci rozhodují podle
přesných specifikací Encory, co
se stane s každým jednotlivým
dílem. U nového zboží, které
tvoří asi polovinu všech dodávek, zkontrolujeme, zda je možné
je znovu naskladnit, v případě
potřeby je přebalíme a předáme
do center náhradních dílů.
Zbývající části se například
zrepasují nebo se ekologicky
zlikvidují a recyklují, pokud se
již nedají použít.

„Trh je velmi dynamický,“ vysvětluje Timo Stephan. „Pro nás
je důležité, abychom implementovali nové procesní požadavky
rychle a snadno.“ Díky našemu
AEO statusu jsme byli schopni
převzít v krátké době celní odbavení a nyní dostáváme týdně
k proclení až deset kontejnerů
z celého světa. Zavedli jsme
také třídění pomocí jeřábu.
Tímto způsobem třídíme motory
a převodovky a zbavujeme je
zbytkového oleje.

© Encory GmbH

Do našeho skladu v Regensburgu přicházejí nové i použité autodíly
z autosalónů, poboček a od obchodníků z celého světa.

Stále více se také spoléháme na
inovativní technologie. Například využíváme aplikaci pro
chytré telefony, pomocí které
ukládáme do systému obrázky
již při příjmu zboží. Případné
reklamační řízení je kompletně
bez papírů. Spolu s Encory jsme
vyvinuli webové dashboardy
pro provozní řízení a mapování
klíčových ukazatelů. A rukavice
se zabudovanými skenery ve
spojení s chytrými přístroji
zajišťují vysokou produktivitu
a spolehlivost procesů.

© Encory GmbH

© Encory GmbH

HIGH-TECH V AKCI

Naši zaměstnanci testují
a hodnotí, zda a jak mohou
být díly použity.

HLAVNÍ TÉMA
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Náš nový
terminál je
v provozu
od konce
roku 2019.

SÍŤ V ČESKÉ
REPUBLICE
ROSTE

Modletice

Bravantice

V posledních měsících jsme opět posílili naši českou přepravní síť.
Na severní Moravě máme zcela novou pobočku a také jsme významně
rozšířili centrální překladiště v Modleticích u Prahy. Obě budovy
nabízejí mnoho výhod.

NOVÁ POBOČKA
V BRAVANTICÍCH

CENTRÁLNÍ PŘEKLADIŠTĚ
V MODLETICÍCH SE ROZŠÍŘILO

Nejnovější pobočka naší společnosti Geis
CZ byla postavena v Bravanticích, asi deset
kilometrů od Ostravy. První část nového
logistického areálu je v provozu od konce
loňského roku. Skládá se z téměř 4 000
metrů čtverečních manipulačního prostoru,
30 nakládacích a vykládacích bran a dvoupodlažní kancelářské budovy s prostorem
550 metrů čtverečních.

Naše centrální překladiště pro systémovou
přepravu kusových a paletových zásilek
v Modleticích u Prahy nyní pracuje se zvýšenou
kapacitou: Po rozšíření haly má překladiště
k dispozici manipulační prostor o velikosti
8 600 metrů čtverečních (dříve 6 000),
64 nakládacích a vykládacích bran pro systémovou přepravu (dříve 42) a další vstupní
bránu s nájezdem přímo do manipulační haly.

Nový areál má velmi výhodnou polohu.
Nachází se přímo na hlavní dopravní ose
České republiky, dálnici D1. Jsme připraveni
zde realizovat další projekty. Dostatečná
rozloha areálu nabízí například možnost
výstavby logistického centra.

Rozšíření překladiště přineslo zrychlení
celého procesu manipulace. Bezpečnost
překládky sleduje moderní kamerový systém.
Je zde také nové zázemí pro náš tým a samozřejmě, celý prostor je osazen energeticky
úsporným LED osvětlením. Hub je tak optimálně vybaven pro budoucnost.
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NORIMBERK:
JEDEN TÝM
PRO VŠECHNY
SLUŽBY
Úspěšný start: na
přelomu roku se sloučily
naše pobočky
společností Geis
Eurocargo a Geis
Transport und Logistik
GmbH. V Nürnberger
Hafenu nyní pracuje
společný tým odbavující
silniční přepravy.
Našim zákazníkům
nabízí opravdu
kompletní servis.

P

„V prvních dnech jsme samo
zřejmě ještě dolaďovali, ale díky
silnému týmovému duchu zaměstnanců a také díky prvotřídní
podpoře z ostatních poboček
Geisu si naši zákazníci sotva
mohli všimnout nějakého
pohybu.“
Od té doby náš sloučený tým
úspěšně spolupracuje. Zaměstnancům se líbí moderní zařízení,
špičkově vybavené nové kancelářské prostory i odpočinková
místnost.

VŠE Z JEDNÉ RUKY
Nejvíce však získali naši zákazníci. Ti těží z naší široké nabídky
silničních přeprav, které v Norimberku realizujeme. Patří sem
klasická spedice s přepravou
kusových, paletových a celovozových zásilek po Německu a linková přeprava do evropských zemí,
stejně jako široké spektrum
speciálních služeb. Mezi ty patří
například distribuce bílého zboží
a zdravotnických produktů,
kurýrní služby, Last-Mile-Services nebo také zásobování výroby
automotive pro řadu známých
výrobců originálních dílů (OEM).
Christian Philipp, ředitel pobočky
Automotive, speciálních projektů
a spediční logistiky říká: „S naším
spojeným know-how vždy najdeme řešení!“

Od začátku roku realizuje zakázky našich zákazníků
náš společný Road-Team.

ředtím, než jsme spojili naše
síly, bylo nutné provést
rozsáhlé stavební úpravy:
rozšíření stávajícího překladiště,
nový centrální spediční dvůr,
další kanceláře a nové kontrolní
pracoviště. Až na drobné
nedodělky se vše stihlo včas
a my jsme se tak mohli nastěhovat
podle plánu.

BEZPROBLÉMOVÉ STĚHOVÁNÍ
Stěhování proběhlo taktéž
perfektně, což potěšilo nejen
Uwe Schleha, ředitele spediční
pobočky: „Tým tuto výzvu
zvládl na jedničku,“ říká.

ROAD SERVICES
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RYCHLEJŠÍ VYCHYSTÁVÁNÍ
S CHYTRÝMI BRÝLEMI
Google Glass ukazují cestu. V logistickém a technologickém centru
Gochsheim u Schweinfurtu pracuje
náš tým s řešením Pick-by-Vision.
Vychystává výrobky značky Nike
v projektu zákazníka INTERSPORT.
Regionální vedoucí logistiky Marco
Weißensel nám projekt přiblíží.
Naši zaměstnanci v Gochsheimu jsou z nové
technologie nadšení.

Pane Weißenseli, proč jste se rozhodli otestovat
datové brýle?
Pick-by-Vision je relativně nová, inovativní technologie, která podle nás doplní a dále rozvine
stávající techniky vychystávání. Největší výhoda
spočívá v tom, že zaměstnanci mají obě ruce volné.
První testy před několika lety nás ale nepřesvědčily. Mezitím však na trh vstoupila nová generace
datových brýlí, které mají software speciálně pro
logistiku. Proto jsme na konci minulého roku
zahájili nový projekt, ve kterém používáme řešení
od firmy Picavi, což je jeden z předních systémových výrobců v tomto segmentu.

Marco Weißensel, regionální
vedoucí logistiky Geis
Transport und Logistik GmbH
v Gochsheimu, vidí ve využívání
takových inovativních
technologií, jakými jsou Google
Glass, velké výhody.
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Jaké jsou Vaše konkrétní cíle?
V prvé řadě chceme zvýšit produktivitu a kvalitu
při vychystávání zboží pro naše zákazníky.
Také chceme zaměstnancům nabídnout inovativní
technologie, které usnadňují práci a snižují složitost procesů. K tomu využíváme i jiné technologie,
jako je například senzorová rukavice nebo
prstenové či prstové skenery, které lze kombinovat
například s chytrými telefony nebo hodinkami.

Jak to vnímají zaměstnanci?
Řešení s Google Glass Enterprise Edition 2 přijali
dobře. Mezi testovanými datovými brýlemi vyšly
tyto brýle z hlediska komfortu při nošení a obsluhy
nejlépe. Zobrazované informace jsou nakonfigurovány tak, aby přesně odpovídaly našim procesům.
Jsou jasné a snadno čitelné: místo skladování, číslo
materiálu, množství. Naskenování po vyzvednutí
probíhá pomocí rukavice, což je nejvýhodnější
z ergonomického hlediska. Již v přípravné fázi
jsme u zaměstnanců vzbudili zájem. Chtějí se
projektu účastnit a v praxi jsou z této technologie
nadšení. První test jsme dělali s pěti datovými
brýlemi. Od poloviny prosince, již v plném nasazení,
používáme deset těchto zařízení.
Plánujete sériové nasazení?
To určitě přichází v potaz. V současné době vyhodnocujeme procesy a zvyšujeme produktivitu.
Rovněž analyzujeme, na kterých dalších pobočkách
skupiny Geis by Google Glass byly reálně využitelné.

ZAHÁJENÍ
STAVBY NOVÉ
LOGISTICKÉ
POBOČKY
Novostavba ve výborné lokalitě:
v těchto dnech začínáme stavět nové
logistické a technologické centrum
v Nürnberger Hafenu. Stavba by měla
být dokončena ještě letos.

Děkujeme za rozhovor!
téměř v sousedství našeho stávajícího
terminálu pro silniční přepravy.
Díky tomu budeme moci optimálně
kombinovat logistické a spediční
služby pro naše zákazníky. V první
stavební etapě postavíme 15 000
metrů čtverečních logistických ploch

© istock / Branislav, ROBOTOK

Nemovitost vzniká ve výborné lokalitě

a 1 000 metrů čtverečních
kancelářských prostor.
V plánu je nejmodernější vybavení –
i z energetického hlediska. Mimo jiné
jsou naplánované dobíjecí stanice
pro elektromobily a střešní plochy se
připravují na budoucí fotovoltaický
systém.
Prostory, které nyní stavíme, obsadí
naši stávající klienti. Noví zákazníci
budou moci těžit z druhé stavební
etapy, která bude mít obdobnou
rozlohu. Očekáváme, že bude
dokončena v příštím roce.

Chytrá kombinace: Google Glass a vychystávací rukavice
se zabudovaným skenerem.
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CERTIFIKOVANÝ
PARTNER PRO
FARMACII
Tak jako naše berlínská pobočka
Air + Sea, získal i tým z Frankfurtu
nedávno certifikát GDP (Good
Distribution Practice). Certifikát GDP
prokazuje splnění požadavků
směrnic Evropské komise pro
správnou distribuci farmaceutických
výrobků a potvrzuje, že celý
dodavatelský řetězec je doprovázen
důsledným řízením kvality.
S řešením přepravy farmaceutických
výrobků máme dlouholeté zkuše
nosti. Přes naši pobočku v Berlíně
pravidelně exportujeme léky do Asie

S ORCHESTREM
NA TURNÉ

již více než 10 let.

NOVÁ POBOČKA
AIR + SEA
Na našem depu v Kürnachu
u Würzburgu má nyní svou pobočku

Na začátku letošního
roku organizoval náš
polský tým Air+Sea
přepravu 150 hudebních
nástrojů symfonického
orchestru do USA
a zpět.

i Geis Air + Sea GmbH. Nový tým
plánuje a realizuje nákladní letecké
a námořní přepravy pro zákazníky
v regionu od Schweinfurtu přes
Stuttgart až po Freiburg.
Pro zákazníky to představuje
opravdový one-stop-shopping, neboť
na naší pobočce v Kürnachu
realizujeme také veškeré silniční

N

FM Filharmonie Wrocław je
doma v Národním fóru pro
hudbu (NFM), což je nejmodernější koncertní síň ve městě.
Orchestr jezdí pravidelně na turné
a v prvních měsících letošního
roku účinkoval se stočlenným
obsazením ve Spojených státech.

Náš polský tým Air + Sea
přepravil bezpečně zabalené
cenné hudební nástroje
symfonického orchestru.

přepravy a logistické služby. „Díky
vlastnímu týmu pro letecké a námořní
přepravy zvládáme nyní všechny
procesy v dodavatelském řetězci
sami bez dalších rozhraní. To šetří
čas a umožňuje rychlejší komunikaci
s našimi zákazníky,“ řekl Henry
Portisch, vedoucí pobočky.
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Manipulace s mnoha cennými
a k tomu vysoce citlivými nástroji nebyla snadná. Navíc bylo
nutné dodržet přísný časový
plán. Proto se náš tým rozhodl
použít leteckou přepravu. Té
ovšem předcházelo vyzvednutí
nástrojů a jejich přeprava na

letiště, kterou zajistili kolegové
z oddělení silničních přeprav.
Zajišťovali jsme i celní odbavení
a byli jsme v neustálém kontaktu
s naším americkým partnerem.
Celý projekt jsme nakonec
zrealizovali včas a bez problémů.

SKUPINA GEIS
ZÍSKALA OCENĚNÍ
ZA PROJEKTOVOU
INOVACI ROKU
Projekt Návrh a realizace řešení pro e-shop Babymarkt.de, který připravilo a realizovalo projektové
oddělení kontraktní logistiky naší skupiny, získal
Ocenění LOG-IN 2019 v kategorii projektová inovace
roku. Tuto významnou cenu jsme převzali v závěru
minulého roku na Fóru LOG-IN, které proběhlo
v kongresovém centru O2 Universum v Praze.
Projekt zahrnuje kompletní návrh layoutu nového
skladu, vybavení, toku zboží a IT řešení. Zajímavou
částí projektu je například skladování rozměrově
menšího zboží. Třípatrový policový systém o půdorysu 3 000 metrů čtverečních je osazen automatickou
třídičkou. Chaotické uložení typově odlišného zboží
na jedné pozici (např. tričko-kniha) velmi urychluje
proces odbavení. Objednávky se začínají vychystávat
v nejvyšším patře systému. Zaměstnanci jsou vybaveni mobilními terminály s prstovými skenery, které
jim mimo instrukcí k vychystávané objednávce ukáží
přesný obrázek právě přidávaného kusu, což snižuje
chybovost celého procesu. Skener třídičky „posílá“
rozpracovanou objednávku dále k nejbližší pozici pro

doplnění dalšího ještě chybějícího
zboží nebo konsolidaci s velkými kusy
v jiné části skladu. Hotové kompletní
objednávky směřují automaticky podle
typu dopravce a směru výdeje ke
konkrétním balícím stolům. Zkontrolované a zabalené objednávky posílá třídička k příslušným rampám.
Naše projektové oddělení připravuje ve spolupráci
se zákazníky další zajímavá řešení, při jejichž realizaci využívá dlouholetých odborných zkušeností
i přehledu o nejnovějších technologických a technických možnostech, které nabízí současná logistika.

GEIS PL –
INOVÁTOR ROKU 2019
Již od roku 2011 uděluje časopis WPROST
úspěšným firmám cenu Inovátor Wprostu.
V letech 2011-2013 to bylo na základě
„Seznamu 500 nejinovativnějších podniků“.
Ten sestavovali pracovníci Institutu ekonomických věd Polské akademie věd. Od roku
2014 jsou společnosti, které nejvíce investují
do inovací, oceňovány na základě nezávislého průzkumu Innovation Research.
V Polsku jsme podobné ocenění získali
poprvé, a to v kategorii Služby pro podniky.
Porota kladně hodnotila inovativní nástroje
pro zajištění vnitrostátní distribuce zboží
s ohledem na segment e-commerce. Konkrétně ocenila, že společnost Geis vytvořila za
pouhé dva roky vlastní distribuční síť, která
umožňuje zajistit plynulé a rychlé odbavení
zboží. Je známo, že v oblasti distribuční
logistiky jsou základem informační technologie. Porota vyzdvihla implementaci naší
vlastní mobilní aplikace G-Driver, díky níž je
správa informací o zásilkách v Geis PL
výrazně jednodušší. Úplný tracking, geolokalizace, fotodokumentace – to jsou prvky, které
nám přinesly kladné body.
Ocenění převzal obchodní ředitel Geis PL
Mariusz Kazimierczak. Při poděkování
zdůraznil, že inovace systému, za které jsme
byli oceněni, nestačí. Uvedl, že inovativní
přístup musí doplňovat dobře plánované,
rozvíjené a řízené služby zaměřené na očekávání zákazníků a také budoucí potřeby trhu.
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SPOLUPRÁCE
PRO DOBROU VĚC
Omezení, která sloužila proti šíření koronaviru, jsou již
téměř v celé Evropě uvolněna nebo uvolňována. Ale
v průběhu nejhorších dní bylo třeba nejen udržet provoz,
ale také pomáhat. Jsme pyšní na to, že jsme dokázali
v mimořádných situacích rychle reagovat. Přinášíme
příklady z České republiky a Polska.

GEIS CZ
ANTI-COVID
PRO SENIORY
Náš zákazník,
společnost DF
Partner, vyrábí
již 30 let autochemii a autokosmetiku. V období nástupu
epidemie se ale soustředil na výrobu
dezinfekčního prostředku Anti-COVID.
V rámci pomoci se společnost rozhodla
věnovat po 20 litrech dezinfekce těm
nejohroženějším, tedy všem domovům pro
seniory v České republice. Připojili jsme se
a přidali dopravu zásilek s Anti-COVIDem
zdarma. Mimo domovů pro seniory jsme
doručovali zásilky i do ordinací praktických lékařů nebo sociálním zařízením.
Celkem jsme rozvezli zdarma 349 zásilek
o celkovém objemu téměř 296 hektolitrů
(29 569,5 l) Anti-COVIDu.

OCHRANNÁ MASKA S VELKÝM PŘÍBĚHEM
Na počátku koronavirové epidemie, kdy
byl v České republice nedostatek ochranných pomůcek, zahájila skupina dobrovolníků v rámci Iniciativy COVID19 CZ
intenzivní práci na vývoji celoobličejové
masky. Na půdě (a za podpory) ČVUT
a s technickou podporou PřF UHK a FVZ
HK, vyvinuli ve velmi krátké době
ochranný prostředek Covmask, který
začali zdarma distribuovat do nemocnic
a záchranným složkám. Do výroby
a distribuce se zapojila řada firem, institucí, i jednotlivců, kteří poskytovali potřebné služby buď zcela zdarma, nebo dodaly
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materiál na výrobu pouze za pořizovací
cenu bez marží. Během dvou měsíců bylo
vyrobeno a také dodáno 30 000 masek.
My jsme v rámci podpory tohoto projektu
přepravili 48 palet ochranných pomůcek
(7 000 kusů) do pražské nemocnice
v Motole.

GEIS PL
ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL MÁ PRIORITU
Od počátku pandemie nám bylo jasné, jak
obrovská odpovědnost leží na logistických
operátorech. Vynaložili jsme veškeré
úsilí, abychom našim zákazníkům zajistili
včasnou distribuci zboží. Klíčové ale
byly dodávky zdravotnického materiálu
nezbytného pro bezpečnost polských
zdravotníků. V Polsku spolupracujeme
se dvěma významnými firmami z oblasti
zdravotnictví. První z nich je společnost
Zarys - jeden z největších distributorů
zdravotnického materiálu a léků v zemi.
Další je firma Polipack, která na počátku
pandemie rychle reagovala na nedostatek
obalů pro laboratorní vzorky a vyrobila
urychleně 20 000 kusů těchto obalů navíc.
Oběma firmám jsme poskytli logistickou
podporu a přepravovali jejich výrobky do
nemocnic v celém Polsku. Zásilkám pro
nemocnice a lékařské ordinace jsme
dávali nejvyšší prioritu, a měly přednost
před ostatním zbožím doslova v každé
fázi přepravy. Při realizaci těchto přeprav
jsme také zavedli nové procesy, které
zajišťují větší bezpečnost všem, kdo se
na nich podílí.

KONGRES
SLOVLOG
SLOVLOG je jedným z najväčších
logistických kongresov na
Slovensku. Na poslednom ročníku
tohto podujatia vystúpil v odbornej
diskusii náš obchodný riaditeľ
Dušan Vilhan.

FIT
GEIS
Den bez pohybu je ztracený.
Ovšem v tomto případě nemáme
na mysli rychlé tempo během
pracovní doby. Zaměstnanci Geis
PL jsou totiž sportovní nadšenci
a díky iniciativě HR týmu se
mohou zapojit do velmi dynamického volnočasového sportovního
programu.
Jedná se o program FIT Geis,
který funguje v polské části
skupiny už téměř rok. Jeho cílem
je propagace zdravého životního
stylu, především fyzické aktivity
a dobíjení pozitivní energie.
V rámci programu FIT Geis
zaměstnanci utužují nejen svou
fyzickou kondici, ale zároveň
spolu zdravě soutěží. Soupeření
probíhá ve třech kategoriích: běh,
jízda na kole a chůze.

K programu se lze jednoduše
připojit, stačí si stáhnout do
chytrého telefonu aplikaci Endomondo a kliknout na vybraný
odkaz. Kdybychom spočítali
vzdálenosti, které všichni naši
polští kolegové absolvovali, tak
zjistíme, že dohromady již uběhli
víc než 120 maratonů, dojeli
na kole na Kilimandžáro a zpět
a došli si na kávu až do Lisabonu!

13. ročník kongresu SLOVLOG sa
konal začiatkom októbra v Senci
a stretol sa s veľkým záujmom
účastníkov. Špičkovými rečníkmi

„CELÝ PROGRAM MÁ
NEDOCENITELNOU
HODNOTU, PROTOŽE
ZAPOJUJE
ZAMĚSTNANCE
DO DĚNÍ VE FIRMĚ
A BUDUJE V NICH
POCIT TÝMOVÉ
SOUNÁLEŽITOSTI.“
Dorota Wójcik, HR manažerka

nabitý program v rámci spoločnej
konferenčnej časti aj v rôznych
odborných sekciách priniesol veľa
zaujímavých informácií zo súčasnej
logistiky. Skupina Geis ako
popredný hráč na česko-slovenskom logistickom trhu má na
takýchto platformách čo povedať.
V diskusii na tému „Logistika
poslednej míle“ vystúpil náš
obchodný riaditeľ Dušan Vilhan.
„Sledovanie zásielky na Internete je
v dnešnej dobe štandardom. Našou

„Celý program má nedocenitelnou hodnotu, protože zapojuje
zaměstnance do dění ve firmě
a buduje v nich pocit týmové
s ounáležitosti. Není pochyb
o tom, že síla Geisu spočívá
právě v dobře sehraných t ýmech,“
upozorňuje HR manažerka
Dorota Wojcik.

snahou by malo byť zahŕňať do
logistiky poslednej míle pokročilé
nástroje, zabezpečiť odosielateľom
aj príjemcom viac služieb
a informácií. Spôsob a čas finálneho
doručenia zásielky sa totiž
zásadným spôsobom podieľa na
spokojnosti zákazníkov,“ hovorí
Dušan Vilhan.
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Zásobování nebo distribuce, národní nebo mezinárodní přeprava: vždy pro Vás najdeme cestu.
S naším know-how, spolehlivostí, flexibilitou a nadšením. Spolehněte se na komplexní balík služeb:
www.geis-group.com
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