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10 let TALInfo a registrace na   www.aimtec.cz

Největší odborná konference ve střední Evropě 

pro logistiku a IT v automobilovém průmyslu, 

která je součástí doprovodného programu 

veletrhu Autosalon 2009

Generální partner:

Odborný partner:

Garant:



Program konference středa 10. 6. 2009

Business Trends

kongresový sál A

9:30

11:05   přestávka   11:30

• Válečkové tratě ve výrobní a skladové 
logistice

Libor Linke – obchodní a marketingový ředitel Profi  

Regal

• Optimalizace logistiky jako nástroj k dosažení 
úspor v obalovém hospodářství 

Vliv logistiky na náklady obalového hospodářství a obalů na 

náklady logistiky

Miroslav Špaček – obchodní ředitel Boxmaker

• Možnosti outsourcingu služeb 
v automobilovém průmyslu 

Zdeněk Kašpar – ředitel úseku logistika Schenker

• RFID Competence Centre
Integrovaný systém identifi kace skladových operací na bázi RFID, 

WMS a návazných pokročilých technologií

Milan Ludvík – obchodní ředitel GATC

• IT jako část skládačky postupného zlepšování 

Od technologické mánie k věcnému hodnocení investic do 

informačních systémů  

Zdeněk Kurz – senior konzultant Aimtec

• Zahájení konference

Jaroslav Follprecht – ředitel Aimtec

• Opravdu dnes eFakturace a eSelfbilling šetří čas 
a peníze?

Potřeba skutečně mezinárodního standardu

Michal Nettl – předseda Odette Česká republika

• Český automobilový průmysl v období „krize“ 
a jeho další vývoj 

Vratislav Kulhánek – prezident Sdružení 

automobilového průmyslu

• Hyundai: Současná krize jako příležitost

Praktické kroky v globálním a evropském měřítku 

Petr Vaněk – generální manager PR, Hyundai Motor 

Manufacturing Czech

14:30   přestávka   15:00

• Lze vyrábět pračky dle Toyota Production 
System (TPS)? 

Petr Vodák – ředitel Miele technika

• Automobilová logistika v PROTHERM 
PRODUCTION s.r.o.

Implementace fi lozofi e štíhlé výroby v závodě na produkci kotlů 

Vladimír Výsmek – supply chain manager, 

PROTHERM PRODUCTION

• Warehouse management system dnes 
samozřejmostí

Proč a k čemu ho používá vaše konkurence 

Roman Široký – konzultant Aimtec

Daniel Choc – konzultant Aimtec

• Implementace financí SAP ERP za 1 měsíc, 
kompletní řešení za 5 měsíců – aneb od slibů 
k realitě

Petr Kuželík – Senior Business Consultant Aimtec

• Moderní technologie pro efektivní spolupráci 
a komunikaci

Tomáš Horák – System Engineer Cisco Systems

• Podpora manažerských procesů jako 
prostředek k prosazování podnikové strategie, 
snižování nákladů, redukce rizik nebo růstu 
efektivity

Řešení pro efektivní řízení podnikové strategie, optimalizaci 

reportingu, alokace nákladů, variabilní business plánování 

a modelování. 

Martin Dvořák – SAP BusinessObjects Division

12:30   oběd   13:30

8:30–9:30

Registrace

Podle počtu účastníků je tato akce považována za 

největší setkání výrobců automobilů a  jejich dodavatelů 

v  České a  Slovenské republice pro oblast logistiky a  IT 

v  automobilovém průmyslu. Průměrně se konference 

TAL 2008

Workshop pro výkonné manažery – panelová 
diskuze

Téma: „Jak vydělat na IT projektu“

Michal Nosek (PLASTIKA)

Jindřich Šmied (VPS Logistics)

Petr Vodák (Miele)

Josef Basl (ČSSI)

Zdeněk Kurz – Senior Business Consultant, Aimtec

Rostislav Schwob – Senior Consultant, Aimtec

Místo: Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 294/9, Brno

Začátek: 16:00 hod.
Pozn.: Kapacita divadla je omezena pro maximálně 100 osob

TAL KLASIFIKACE KONFERENCE

• Praktické uplatnění principů štíhlé logistiky ve 
firmě Robert Bosch, s. r. o., České Budějovice

Pavel Puff er – logistik, Robert Bosch

• Využití ABC XYZ analýzy pro řízení množství 
materiálu ve výrobě 

KANBAN a jeho úskalí ve vztahu k obrátce zásob

Rudolf Beinl – ředitel logistiky, Continental 

Automotive Systems

• Čeká nás revoluce v EDI?

Dočkáme se konečně změn v klasické elektronické výměně dat?

Pavel König – EDI konzultant Aimtec

• RFID Hands-On: 20minut praxe s RFID

Praktické porovnání technologií (Tužka/Papír vs. Čárový kód vs. 

RFID) 

Pavel PEŇÁZ – Business Development Manager, 

GATC 

Technology Trends

kongresový sál C

9:30

12:30   oběd   13:30

IT specialisté 21% manažeři a vedoucí 

logistiky 46%

ředitelé 

a jednatelé 12%

vedoucí výroby 

a nákupu 18%

ostatní 3%

AGC Europe IT G.I.E. • AKUMA, a.s. • ALCO CONTROLS 

• Altran Austria • ArvinMeritor LVS Liberec • ASV 

Náchod • Automotive Lighting • Axway • BATZ CZECH 

• BÖHM PLAST-TECHNIK • BTV Plast • Cisco Systems 

• Continental Automotive Systems • Continental 

Teves • Denso Manufacturing Czech • DeVries • DHL 

11:05   přestávka   11:30

14:30   přestávka   15:00

Doprovodný program konference úterý 9. 6. 2009

každoročně účastní více jak 180 zástupců předních 

automobilových společností převážně manažerů logistiky, IT 

a výrobních manažerů. 

STRUKTURA NÁVŠTĚVNÍKŮ Exel Automotive • Donaldson Czech republic • DURA 

Automotive Body & Glass Systems Components • DURA 

Automotive • Dynamic Future • Electric Powersteering 

Components • Faurecia Automotive • Flexima • Fremach 

Morava • Gaben • Galvanoplast Fischer Bohemia • 

GATC • GDX Automotive • GEFCO • GRAMMER • Grupo 

Antolin Bratislava • Grupo Antolin Turnov • GUMOTEX 

AUTOMOTIVE • Hanhart Morkovice • IDS Scheer • IFE-CR • 

JTEKT Automotive • KASKO • Kongsberg Driveline Systems 

• LARAT • Lear Corporation Electrical and Electronics • 

Lukov Plast • M. Preymesser logistika • Magna Cartech 

• Mecaplast CZ • MőllerTech Slovakia • MOTORPOL • 

Mubea • Odette • PF PLASTY • Plastic Omnium Auto 

Exteriors • PWO Unitools • ROSTRA • SAP • s.n.o.p. • SAS 

Autosystemtechnik • SCHEDL Automotive System Service • 

SCHENKER • Schoeller Arca Systems • Stant Manufacturing 

• Steel Center Europe • Škoda Auto • TNS SERVIS • Toyota 

Peugeot Citroën Automobile Czech • TRCZ • UNITED 

POLYMERS • Visteon-Autopal • Visteon Slovakia • VPS 

Logistics • VMT Ecopack • WITTE Nejdek • WOCO • WOCO 

STV • WOLTERS PACKAGING • Worthington Cylinders •

AUTOSALON 2009 – celodenní volný vstup na 
největší středoevropský veletrh užitkových vozidel

Místo: Výstaviště Brno
Pozn.: Vstupenka je platná od 6. 6. do 11. 6. a zájemcům o návštěvu veletrhu bude 

předána před workshopem.

Divadelní představení + koktejl

Představení: Shakespyré

Místo: Divadlo Husa na provázku, Zelný trh 294/9, Brno

Začátek: 19:00
Pozn.: Kapacita divadla je omezena pro maximálně 100 osob

KONFERENCE TRENDY AUTOMOBILOVÉ LOGISTIKY 

2008 SE ZÚČASTNILI ZÁSTUPCI SPOLEČNOSTÍ:

TAL 2009TRENDY
AUTOMOBILOVÉ

LOGISTIKY



Akciová společnost Aimtec působí již od roku 1996 na středoevropském trhu v oblasti podnikového poradenství, 

implementace informačních technologií, poskytování služeb s  vysokou přidanou hodnotou a  outsourcingu. 

Našimi zákazníky jsou výrobní, obchodní a logistické organizace, mezi nimiž mají silné zastoupení dodavatelé 

automobilového průmyslu.

www.aimtec.cz

Posláním Odette Česká republika je koordinace a  pomoc při rozšiřování mezinárodních oborových standardů 

v automobilovém průmyslu pro oblast logistiky a informačních technologií.

www.odette.cz

Společnost GATC je dodavatelem technologií a komplexních řešení pro automatickou identifi kaci výrobků, zboží 

a osob ve výrobě, skladech či maloobchodu na bázi RFID a čárového kódu. 

GATC je autorizovaným partnerem fi rem Intermec, Extech, IBM, HP a Microsoft a akreditovaným servisním centrem 

fi rmy Intermec v České republice.

www.gatc.cz, www.intermec.cz, www.skynax.com

Společnost PROFI REGAL s. r. o. je soukromá česká fi rma se stoprocentním tuzemským kapitálem, která se již 15. 

rokem zabývá výrobní a skladovou logistikou v oblasti regálových systémů. Firma má dlouholeté bohaté zkušenosti 

s montáží většiny druhů a typů regálových systémů z výrobních programů všech předních výrobců, např. VAUTH 

SAGEL – MAUSER Offi  ce, KREDIT, STOW, KÖHLER VERTRIEBS GmbH, HANS SCHOURUP AS.

www.profi -regal.cz

Společnost Axway je lídrem na trhu řešení pro integraci podnikových aplikací a procesů. Více jak 7000 organizací po 

celém světě využívá produkty a služby Axway pro kontrolu nad pohybem kritických obchodních informací v rámci 

podnikatelského prostředí. V roce 2007 koupil Axway divizi B2B Software společnosti Atos Origin a díky této akvizici 

významně posílil své postavení dodavatele EDI a B2B řešení pro zákazníky v automobilovém průmyslu.

www.axway.com

Firma BOXMAKER s. r. o. se standardně zaměřuje na vývoj a  výrobu průmyslových obalů na bázi lepenky, fólií, 

plastů a dřeva. Specializuje se na optimalizaci nákladů obalového hospodářství počínaje úpravou nebo vývojem 

vhodného obalu a  konče nejoptimálnějším logistickým konceptem dodávek obalů a  obalových materiálů pro 

daného zákazníka. Součástí služeb systémového dodavatele jsou mimo jiné také počáteční obalový audit, tvorba 

specifi kací a balících předpisů, u dlouhodobějších projektů také garantovaný cost saving.

www.boxmaker.cz

Cisco je největším světovým poskytovatelem řešení v  oblasti přenosu dat, hlasu a  obrazu a  v  oblasti drátových 

a bezdrátových sítí. Mezi řešení společnosti patří například nástroje pro týmovou spolupráci a obchodní jednání na 

dálku typu TelePresence nebo WebEx, kompletní řešení pro fi remní komunikace, zařízení a aplikace pro multimédia, 

datové sklady a řada dalších. Prostřednictvím divize Linksys nabízí i produkty určené pro domácnosti.

www.cisco.cz 

De Vries Transport Group je mezinárodní poskytovatel logistických služeb, zahrnující skladování, transport, 

zajišťování speciálních a  multimodálních přeprav a  další služby s  přidanou hodnotou pro komerční zákazníky 

včetně automobilových.

www.devriestransportgroup.com

Společnost SAP je vedoucím světovým dodavatelem obchodních softwarových aplikací. V dnešní době má již více 

než 86 000 zákazníků ve více než 120 zemích. SAP nabízí řadu řešení, od specifi ckých přizpůsobených potřebám 

malých a  středních fi rem, po komplexní integrovaný soubor podnikových řešení pro velké organizace. Česká 

pobočka byla založena v roce 1993. Za dobu své existence získala pro svá řešení v oblasti menších a středních fi rem 

více než 500 zákazníků. 

www.sap.com/cz

SCHENKER spol. s r. o., jako součást společnosti Deutsche Bahn AG, je jedním z předních světových poskytovatelů 

integrované logistiky a globálních spedičních služeb. Realizuje mezinárodní toky zboží formou pozemní, letecké, 

námořní a železniční přepravy. Kromě inovačních řešení nabízí komfort komplexních služeb, individuální přístup, 

vysokou profesionalitu a oporu silného a spolehlivého partnera, který na trhu působí již 136 let. Spolupráce v ČR: 

Bosch, Faurecia, Ford, Happich, Škoda Auto,TRW, Hyundai, Nike.

www.schenker.cz

Generální 

partner

Pořadatel

Garant

Partneři

Mediální 

partneři

www.aimagazine.cz www.systemonline.cz logistika.ihned.cz technik.ihned.cz

Odborný 

partner

www.infocube.cz

Registrujte se faxem pomocí přiloženého formuláře nebo přes internet na www.aimtec.cz

Před registrací si pozorně prostudujte registrační podmínky a organizační instrukce.

V případě dotazů kontaktujte manažerku konference: 

Petra Troblová, e-mail: petra.troblova@aimtec.cz; tel.: +420 377 225 215


