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Generální partner: Odborní partneři: Garant:

Info a registrace na   www.aimtec.cz

· 12. ročník mezinárodní konference

· aktuální témata v logistice a IT ve výrobním 
průmyslu a automotive

· workshop na téma štíhlé principy s japonským 
odborníkem

· společenský večer v restauraci Noem Arch



V letošním roce se koná již 12. ročník největšího setkání výrobců automobilů, 
jejich dodavatelů a dalších výrobních společností v České a Slovenské republice. 
Zúčastněte se společně se zástupci z předních automobilových společností, 
logistiky, IT a  výrobními manažery této mezinárodní akce. Nenechte si ujít 
ani prestižní společenské setkání pořádané v předvečer konference, které se 
v tomto roce ponese v duchu štíhlých principů aplikovaných nejen v logistice 
a výrobě. Buďte u toho a mějte trendy na dosah!

TAL 2010

TAL KLASIFIKACE KONFERENCE

Doprovodný program konference 

středa 15. 6. 2011 

KDO BYL NA TAL 2010?

Advanced Accessory Systems s. r. o.

Alco Controls, spol. s r. o.

Anvis AVT s. r. o.

BATZ CZECH, s. r. o.

Behr Czech s. r. o.

Behr Ostrava s. r. o.

BOHEMIA CARGO s. r. o.

C.S.CARGO Management a. s.

ČD Logistics, a. s.

Electric Powersteering Components Europe s. r. o.

Fehrer Bohemia s. r. o.

FREMACH TRNAVA, s. r. o.

Galvanoplast Fischer Bohemia, k. s.

Gamex CB s. r. o.

GEFCO SLOVAKIA s. r. o.

GRUPO ANTOLIN BRATISLAVA s. r. o.

Gumotex Automotive, s. r. o.

Gumotex a. s.

IAC Group (Slovakia) s. r. o.

IFE-CR,a. s.

ITW PRONOVIA, s. r. o.

KARDEX s. r. o.

KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r. o.

Klein & Blažek spol. s r. o.

KOVOLIS HEDVIKOV a. s.

LPS Automotive, s. r. o.

LOGICON Partner s. r. o.

M. Preymesser logistika, spol. s r. o.

Magna Cartech spol. s r. o.

Magna Exteriors & Interiors (Bohemia) s. r. o.

MANN + HUMMEL (CZ) s. r. o.

MEGATECH Industries Czech

Miele technika s. r. o.

Mitsui-Soko (Europe) B. V.

NYK Logistics (Czech Republic) s. r. o.

Plastic Omnium Auto Exteriors, s. r. o.

PLASTIKA a. s.

SCHEDL Automotive System Service, s. r. o.

Schoeller Arca Systems s. r. o.

Steel Center Europe , s. r. o.

Swoboda CZ s. r. o.

TGS s. r. o.

TNS SERVIS s. r. o.

UNEX a. s.

VISCOFAN CZ s. r. o.

Visteon – Autopal, s. r. o.

Witzenmann Opava, spol. s r. o.

Worthington Cylinders a. s.

Z JAKÝCH SPOLEČNOSTÍ BYLI 
ZÁSTUPCI NA TAL 2010? 
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Japonský pohled na zavádění štíhlé výroby v Evropě

Keiji Fujii (Asprova AG) 

· Rozdíly mezi špičkovými japonskými a evropskými společnostmi
· Zavádění štíhlé výroby – časté chyby a jak se jim vyhnout
· Vize společnosti a Hoshin Kanri
· Zavádění štíhlé výroby konzultační společností KPC – případové studie, 

výsledky a jejich měření

Místo: Noem Arch Restaurant & Design Hotel, 
 Cimburkova 9, 612 00 Brno – Královo Pole

Začátek: 17:00 hod.

Pozn.: Kapacita je omezena pro maximálně 80 osob. Prezentace v anglickém 
jazyce bez tlumočení. Po skončení programu volná diskuze se společenským 
večerem.



Program konference čtvrtek 16. 6. 2011

Business Trends Kongresový sál A Technology Trends Kongresový sál C

9:30

10:50   přestávka   11:30

Patří APS systém do štíhlé výroby?

Kdy je přínosné nasazení APS systému v prostředí 
automotive štíhlé výroby
Milan Fuchs, Production Control Manager, KYB 

Manufacturing Czech s. r. o.

Řízení sekvence dodávek velkoobjemových dílů
Pavel Puff er, RBCB/LOG 5, Robert Bosch, spol. s r. o.

Zahájení konference
Jaroslav Follprecht, ředitel společnosti AIMTEC a. s.

Transformation of an IT team to a Global  High 

Performance Organisation

Transformace IT týmu do globální vysoce výkonné 
organizace
Paul Stratil, Vice President Corporate IT, SAS 

Autosystemtechnik Verwaltungs GmbH

auto-gration: a new B2B paradigm for the 

automotive industry in Europe 

auto-gration: nový přístup k B2B pro automobilový 
průmysl v Evropě
Jörg Walther, Programme Manager, Odette 

International

14:40   přestávka   15:00

SAP ERP rychle a jednoduše

Implementace SappyCar ve společnosti LUKOV 
Plast spol. s r. o.
Roman Štancík, IT technik, vedoucí projektu 

implementace SAP

Věra Stehlíková, vedoucí strategického nákupu, 

projektový manažer dotačních projektů

Intermec: Technologie pro podporu štíhlých 

a agilních principů ve výrobě (Become Lean 

& Agile with Intermec)
Milan Ludvík, Sales Director, GATC s. r. o.

12:40   oběd   13:30

8:30–9:30 8:30–9:30

Registrace Registrace

Voda, která neteče, zahnívá aneb jak pochopit 

fi lozofi i lean manufacturing

Roman Kyncl, vedoucí výroby, TRCZ s. r. o.

Manažer logistiky = ohrožený druh?
Pavel König, projektový vedoucí AIMTEC a. s.

9:409:40

11:10   přestávka   11:30

12:40   oběd   13:30

14:40   přestávka   15:00

Technologické novinky v oblasti IBM
Jan Vojtěch, Avnet s. r. o.

Vychystávání s důrazem na přesnost, 

automatizované řešení ve spol. Adler
Blanka Lejsalová, Regional Marketing Coordinator, 

Kardex, s. r. o.

David Mojdl, Sales & Project Manager, Kardex, s. r. o.

Případové studie integrace železničních 

a silničních přeprav v Automotive
Ondřej Jašek, Produktový manažer železničních 

přeprav DB Schenker

Intermec: RFID Kompetenční centrum – 

získejte praktické zkušenosti s RFID
Milan Ludvík, Sales Director, GATC s. r. o.

Roman Kortus, Business Development Manager, GATC 

s. r. o.

Toyota – TOYOTA I_SITE – manipulační 

technika pod kontrolou jednoduše 

a odkudkoliv 
Radek Grée, Prodejce pro klíčové zákazníky, Toyota 

Material Handling CZ s. r. o.

Jak plánovat výrobu bez excelu?
Petr Šilhánek, Sales manager, AIMTEC a. s.

Building An Eff ective Managed File Transfer 

(MFT) Strategy

Vytváření efektivní strategie Managed File 
Transfer
Salim Benhabib, Partner EMEA - Alliances, Axway 

France

Jak ovlivní vratné obaly zeštíhlení logistiky?
Roman Galuszka, Sales Manager CZ + SK, SCHOELLER 

ARCA SYSTEMS S. R. O.

Sběr a zpracování dat z výroby v reálném čase
Vladimír Heřt, Presales, SAP CEE

EN

EN

EN

CZ

CZ

CZ



Společnost Aimtec se zaměřuje na implementaci největších a  nejžádanějších softwarových produktů dostupných na 
světovém trhu IT. Je rovněž tvůrcem vlastních softwarových nástrojů, které vznikají ve vývojovém centru společnosti. Již 
patnáct let je Aimtec partnerem významných výrobních, logistických a  obchodně-distribučních organizací. Společnost 
uplatňuje své rozsáhlé zkušenosti a  aplikace u  všech významných automobilových dodavatelů. Je partnerem každého 
čtvrtého dodavatele do automotive z TOP100.
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. Odette ČR působí jako nezisková organizace při 
Sdružení automobilového průmyslu České republiky.
www.odette.cz

Zájmové sdružení založené s cílem podporovat spolupráci mezi podniky automobilového průmyslu a jeho celkový rozvoj. 
Členy sdružení jsou výrobci vozidel, výrobci komponentů a  příslušenství vozidel a  organizace zabývající se výzkumem, 
obchodem, poradenstvím a dalšími službami v oblasti výroby silničních vozidel a jejich dílů.
www.autosap.cz

Společnost GATC je dodavatelem softwarových řešení a  technologií pro mobilní pracovníky v  terénu, automatickou 
identifi kaci výrobků, zboží a  osob ve výrobě, skladech či maloobchodu na bázi RFID a  čárového kódu. GATC je Platinum 
Partner společnosti Intermec, certifi kovaný partner Motorola a  Microsoft a  akreditovaným servisním centrem Intermec 
v České a Slovenské republice.
www.gatc.cz, www.rfi d-cc.cz

Společnost SAP je vedoucím světovým dodavatelem obchodních softwarových aplikací. V dnešní době má již více než 97 
tis. 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 800 zákazníků. 
www.sap.com/cz

Toyota Material Handling CZ (TMH CZ) je součástí Toyota Material Handling Europe (TMHE), člena Toyota Industries 
Corporation (TICO). Poskytuje kompletní prodejní i poprodejní servis pro manipulační techniku a  logistická řešení značek 
TOYOTA a BT. S více než stoletou zkušeností v oblasti vývoje, výroby, prodeje a servisu profesionálního vybavení pro logistiku 
a manipulaci dává stávajícím i potenciálním zákazníků to nejlepší z branže. 
www.toyota-forklifts.cz

Společnost Axway je lídrem na trhu řešení pro integraci podnikových aplikací a procesů. Přes 11000 organizací ve více jak 
100 zemích světa využívá produkty a  služby Axway pro kontrolu nad pohybem kritických obchodních informací v  rámci 
podnikatelského prostředí. Komplexní nabídka Axway obsahuje B2B integraci, řízený přenos souborů (Managed File Transfer), 
monitorování obchodních aktivit, EAI, SOA, BPM, Track&Trace a řešení pro ověření identity. Vedle ústředí ve Phoenixu, Arizona 
působí Axway celkem ve dvaceti zemích.
www.axway.com

IBM je vedoucí společností v oblasti IT služeb a poradenství s více než osmdesátiletou tradicí v inovacích. Převažující činností 
IBM Česká republika je prodej širokého spektra IT technologií od serverů a systémů pro ukládání dat až po software a IT služby 
včetně konzultačních. K  hlavním cílům společnosti IBM patří poskytování komplexních služeb systémového integrátora 
a  prosazování výhod elektronického obchodu do každodenního života fi rem včetně zajištění chytrých řešení směřujících 
k trvalé udržitelnosti.
www.ibm.com

Společnost Kardex působí na českém trhu již od roku 1994. Za tuto dobu se stala předním dodavatelem automatizovaných 
skladovacích a  archivačních zařízení. Se dvěma pobočkami v  České Republice, v  Praze a  Ostravě, se společnost  Kardex 
s.r.o. 100 % dceřiná společnost Kardex Remstar AG může pochlubit již více než 1.500 nainstalovanými automatizovanými 
zařízeními. Kvalita, inovace a kvalifi kovaní zaměstnanci jsou trvale nosnými pilíři podnikové fi lozofi e fi rmy Kardex.
www.kardex.cz

Lintech spol. s  r.o. se od roku 1993 zaměřuje na vývoj, výrobu, prodej a  servis značících a  automatizačních systémů 
a  jednoúčelových strojů za účelem optimalizace výrobního procesu. Zaměřuje se na značící technologie bez nutnosti 
používání spotřebního materiálu – převážně na laserové a  mikroúderové technologie. Nabízí také službu zakázkového 
značení výrobků a  dílů, výrobu razníků a  razidel, výrobu identifi kačních a  výrobních štítků, včetně vysoce efektivních 
svařovacích/navařovacích laserových systémů a jejich příslušenství.
www.lintech.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 více než 135 let. Spolupráce v automotive v ČR: ABB, Bosch, Faurecia, 
Ford, Hyundai, Scania, Shell, Škoda Auto, TRW, Tyco Electronics.
www.schenker.cz

Společnost Schoeller Arca Systems, působící ve více než 50 zemích, poskytuje spolehlivý a vysoce kvalitní servis v oblasti 
plastových systémů pro přepravu, manipulaci a  skladování. Jako inovační a  ve vývoji zkušený partner pomáhá svým 
zákazníkům snižovat jejich celkové logistické náklady a zvyšovat atraktivitu jejich výrobků. Produkty jsou používány v řadě 
průmyslových odvětví: maloobchodní distribuce, nápojový průmysl, automobilový průmysl, zemědělství.
www.schoellerarcasystems.com

pořadatel

garant

generální partner

odborní partneři

partneři

mediální partneři

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

www.automobilindustry.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

www.infocube.cz www.strojarstvo.skwww.toyota-forklifts.cz


