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Složitá doba

Vážení čtenáři, nacházíme se
ve složité době.
Tato doba byla
poznamenána
i řadou událostí, které nás,
ať chceme nebo
ne, ovlivňují. Ať
již to bylo naše
(ne)úspěšné předsednictví v EU, pád
vlády, volby do Evropského parlamentu, nebo pokračující hospodářská
krize či podzimní předčasné volby.
Činit v této době jakákoliv investiční
rozhodnutí je velice obtížné a nese
s sebou značnou míru rizika.
Pokud chceme investovat prostředky
s omezením rizik, nabízejí se oblasti,
které jen minimálně podléhají okolním
vlivům. K takovým oblastem patří například systematizace a automatizace
(byť třeba jen částečná) evidence majetku nebo odpadového hospodářství.
Zatímco o různých aspektech v oblasti

evidence majetku informujeme v našem občasníku téměř pravidelně, odpadové hospodářství je v ČÁROVINÁCH
naprostou novinkou. Tím ovšem nechci
říct, že s touto problematikou nemáme
žádné zkušenosti – ostatně toto vydání
Čárovin naznačuje opak.
Právě u tématu odpadů bych se rád
zastavil detailněji, protože je považujeme za aktuální. Zavedení či zdokonalení systému identifikace a zpracování
odpadu (tedy obor, ke kterému máme
co říci) se ukazuje být velmi užitečné
– především z hlediska financí. Proto
je na odpady zaměřeno toto číslo Čárovin a proto si také v tomto úvodníku
dovolím krátké zamyšlení nad jedním
konkrétním problémem z dané oblasti,
který sice asi nevyřeším, ale který Vám
aspoň předložím k zamyšlení.
Za tu dobu, co se problematikou evidence odpadů zabýváme, jsme se setkali
s celou řadou různých úhlů pohledu na
věc a měli jsme možnost diskutovat
s různými odborníky pro tuto oblast.

Zastavím se u často diskutované otázky,
zda nějakým finančním (nebo jiným)
způsobem ocenit občany, kteří třídí
odpad.
Panuje jistě oprávněný názor, že je
zapotřebí odpad třídit, a každý uvědomělý a slušný občan to dělá. Ten, který
netřídí, má sice možná výčitky svědomí,
ale zase ne tak velké, aby své zvyklosti
a pohodlí ohledně odpadů změnil. „Oba
platí stejně, tak co?“. Pokud ale třídící
občan obdrží nějakou formou finanční
bonus, pak ten, který netřídí, dostane určitou „náplast“ na svoje špatné svědomí.
Jeho úvaha je asi taková: „Platím víc, tak
co bych třídil?“. Podle některých
studií pak dojde k paradoxnímu psychologickému jevu
– i některý doposud třídící
občan třídit přestane a nebude mít ani „odpadově
špatné svědomí“. Jenom
zaplatí víc. Toto je samozřejmě jev nežádoucí, a proto
tyto studie nedoporučují zavádět finanční motivaci pro třídící a spoléhat na
jejich slušnost a uvědomění.
Aniž bych chtěl závěry zmíněných
studií zcela odmítnout, je podle mého
názoru nemorální doporučení finančně

neodměňovat slušnost občanů. Chápu,
že celkový výsledek je jistě důležitý, ale
lze jej dosáhnout i jinými způsoby než
spoléhat pouze na slušnost lidí. Prostě
se mi nelíbí, když jsou slušní trestáni
za to, že nedokážeme přinejmenším
znevýhodnit ty neslušné. Protože co je
to jiného než trest, když třídící občan,
který snižuje obci náklady na svoz komunálního odpadu (nemluvě o vlivech
na životní prostředí), za své zvýšené
úsilí platí úplně stejně jako netřídič.
Nechci tu přemrštěně moralizovat,
ale přimět Vás k zamyšlení, jak tuto
problematiku pokud možno spravedlivě řešit. Pokud Vás tento článek
podnítí k takovému zamyšlení
nebo Vás inspiruje k nějakém
řešení, budu rád. Je jasné,
že třídit odpad je jediný
rozumný přístup k našemu
okolí (kromě omezení jeho
produkce), ale přístupů k formám třídění, motivaci občanů
a optimalizaci prostředků je celá řada.
Doufám, že i toto vydání ČÁROVIN
Vám bude nápomocno ke správným
rozhodnutím.
Ing. Josef Petráž

Ideál svozového hospodářství
a možná realita v praxi
Na úvod mi dovolte krátké zasnění
o maximální možné variantě ideálního
svozu odpadu a jeho monitorování.
Výsledkem našeho „snění“ je dále
uvedený téměř ideální stav. Současně
se pokusím navrhnout vhodné alternativní řešení v praxi snáze nebo levněji
realizovatelné.
Ideální stav: Svozová firma je vybavena téměř bezobslužnými vozy, jež jsou
sledovány přes GPS. Nádoby nebo pytle
určené pro sběr odpadu jsou identifikovatelné přes čipy, které jsou součástí
těla nádoby nebo pytle, a jejich
pozice je automaticky porovnávána s aktuálními souřadnicemi
přes GPS v autě. Svozové vozy
jsou vybaveny čtecím zařízením umožňujícím zápis získaných informací do
čipu nádoby pro případnou kontrolu občanem, automatickým vážním systémem
a vyhodnocovacím zařízením obsahu

odpadu. Výsledek výsypu nádoby je online odeslán do příslušného IS a následně
zpřístupněn na internetu pro běžného
občana.
IS průběžně vyhodnocuje získané
údaje o právě skončeném svozu (jak byla
nádoba naplněna, zda je na daném místě
optimální velikost, zda je perioda svozu
optimální nebo zda je obsah řádně vytříděn) a navrhuje případná opatření.
Je celkem pochopitelné, že z hlediska běžného provozu je řada funkcí
bez problémů postradatelná a řada
je bez velkých obtíží
snadno nahraditelná.
V tabulce „Kritéria
Á¶Â³¶Ë
a jejich alternativy“
jsme uvedli jednotlivé prvky a popsali
možné alternativní náhrady.
Jak je ze zmíněné tabulky patrno, lze
relativně drahé funkce s úspěchem nahradit výrazně levnějším řešením. Pro sa-

motnou realizaci je nezbytné rozhodnutí
o možnostech identifikovat odpad jak
z nádob, tak případně z pytlů. V úvahu
přichází všechny typy značení, ale je na
místě zvážit jejich přínosy i jejich úskalí.
Pro značení nádob můžeme s úspěchem
použít všechny typy značení (RFID, 2DK,
ČK). Každý typ značení má z určitého
hlediska své opodstatnění a nelze jednoznačně konstatovat, že ten či onen způsob
je ten nejlepší a nejvhodnější. Proto je
vhodné zvážit všechny aspekty a dobře
posoudit přínosy a úskalí pro každé konkrétní nasazení. Pokud přichází v úvahu
svoz obou typů (nádoba a pytel), je nejvhodnějším řešením čárový (ČK) nebo
dvoudimenzionální kód (2DK). Toto relativně jednoznačné tvrzení má svůj základ
hlavně ve faktu, že zatímco na nádoby se
umísťuje označení trvalého charakteru,
u pytlů se jedná o ryze spotřební značení.
Takto jasná volba vyplývá hlavně z níz-

kých pořizovacích nákladů. Z hlediska
čistě spotřebních nákladů je mírným favoritem 2DK, protože se dá vytisknout
při stejném množství informací na menší
etiketu, než je tomu u ČK. Vhodný materiál pro označení odpadů je také závislý
na tom, zda se jedná o nádobu, nebo o pytel. Pro nádoby všeho druhu je zapotřebí
trvanlivý materiál. Nejčastěji se používá
plastová etiketa odolná vůči vnějším teplotním vlivům. Při vysokých nárocích na
odolnost značení lze použít kovový štítek
s vypáleným kódem.
Z hlediska volby vhodného terminálu
je asi nejdůležitější hledisko mechanické
odolnosti a bezpečnosti. Z tohoto pohledu
je vhodný terminál s CCD snímačem
v odpovídajícím provedení. Na rozdíl
od laserového scanneru zde není riziko
poškození zraku obsluhy (při neodborné
manipulaci). Z těchto důvodů jsme realizovali naše řešení na terminálech s CCD
scannerem. Podrobnosti o funkčnosti
a možnostech příslušných SW se dočtete
na jiném místě.
(JoPe)

Kritéria a jejich alternativy
Funkce

IDEÁL

NÁHRADA - PROJEKT

ALTERNATIVA

sledování svozu

sledování vozu GPS

adresa nádoby nebo pytle + čas sejmutí + SPZ

autonomní sledování vozů

identifikace nádoby

čip s možností opakovaného zápisu

čárový kód

dvoudimenzionální kód, čip bez možnosti
zápisu

umístění nádoby

vyhodnocení – v čipu
je souřadnice

následná kontrola umístění
dle výkazu svozu

informace přímo v terminálu – nahrané pořadí
nebo adresa nádob

terminál

RFID terminál přímo ve voze

terminál se snímačem čárového kódu
u obsluhy

terminál se snímačem 2DK u obsluhy

množství odpadu v nádobě

vážní systém přímo na autě

zadávání míry naplněnosti nádoby při výsypu

zápis informace o výsypu

čip s možností zápisu v nádobě

informace v terminálu

odesílání dat

GPRS přenos dat

přenos dat při návratu na centrálu

odesílání SMS

zpracování dat

on-line

dávkové po návratu na centrálu

dávka odeslána přes GPRS

ICS Identifikační systémy, a.s., V Holešovičkách 1492/42, 180 00 Praha 8, tel. 226 216 040, fax: 284 691 812; Web site: www.ics.cz
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Generační obměna stolních tiskáren Zebra
S železnou pravidelností vás na tomto
místě seznamujeme
s novinkami v oblasti
termo a termotransferových tiskáren.
V uplynulém období (bylo poněkud
kratší) nedošlo k žádným převratným
změnám, a tak přinášíme alespoň
popis drobných vylepšení stávajících
typů. Vzhledem k zaměření tohoto vydání jsme připravili krátké porovnání
jednotlivých typů tiskáren z pohledu
vhodnosti jejich nasazení v oblasti evidence odpadů.
V červnu Zebra doplnila tiskárny řady
G o modely s automatickou řezačkou etiket (cutter) a o modely se zařízením pro
tisk jednotlivých etiket (peel). Nová generace tiskáren tak nyní může plně nahradit

Parametr/tiskárna

GK 420t

GX 420t

S4M

Množství tisku

malé

malé

velké

Rozhraní

RS 232, USB

RS 232, USB, LPT

RS 232, USB, LPT

Rozměry

194 x 191 x 254

194 x 191 x 254

272 x 295 x 477

Určení

dotisk ČK na nádoby

tisk ČK na nádoby
nebo malé dávky tisku ČK na pytle

tisk ČK na nádoby
nebo velké dávky tisku ČK na pytle

své předchůdce z řady TLP a LP, jejichž
výrobu bude Zebra postupně uzavírat.
V září bude ukončen prodej 12bodových
tiskáren TLP a tiskáren LP/TLP s inter-

ním ZebraNetem, v říjnu prodej tiskáren
LP/TLP s řezačkami a odlepovači a v prosinci prodej základních verzí tiskáren
LP/TLP.

Mezi hlavní výhody tiskáren řady G
patří vyšší tisková rychlost a širší komunikační možnosti (např. připojení přes Bluetooth nebo Wi-Fi). Za zmínku též stojí sní-

žení minimální výšky jedné etikety, které
se uplatní například při tisku na zlatnické
etikety.
(Hor)

Svážení odpadů obcí a jejich evidence v ProBaze ODPADY SvOZ
Tuto problematiku musíme hned
v úvodu podrobněji vymezit a rozdělit na dvě specifické oblasti. Začneme
hlavním rozdělením na vlastní sběr dat
(práce s mobilním terminálem v terénu)
a na následné zpracování a vyhodnocení nasnímaných dat (SW pro evidenci
a vyhodnocování dat). Zmíněné oblasti
jsme dále rozdělili na plnou verzi s veškerými možnostmi a odlehčenou variantu, která obsahuje pouze základní
funkce a je cenově dostupnější.
Nejdříve rozebereme problematiku
spojenou se sběrem dat, do které zahrneme volbu vhodného terminálu a rozsah pořizovaných dat. Volba padla na
CCD terminály s velkou mechanickou
odolností v různém provedení a s velkou
výdrží akumulátoru nebo možností napájení z baterií. Důvody jsou podrobněji
popsány jinde. Dále jsme si dali požadavek na co nejjednodušší obsluhu v terénu
a pokud možno maximum informací
o provedeném svozu.

Á¶Â³¶Ë
Dalším úkolem byla realizace obecné
variability SW v terminálu. Zmíněná varianta SW by umožnila pracovat v minimalistickém režimu, kdy obsluha jedním
tlačítkem založí svoz a pak již pouze
snímá kódy nádob. Pro ukončení svozu
zmáčkne druhé tlačítko.

Maximalistickou variantou téhož SW
v terminálu je sledování SPZ svozového
auta (svozové firmy), naplněnosti jednotlivých nádob, místa skládky a hmotnosti
celého svozu včetně čísla vážního lístku.
Samozřejmostí je hlídání druhu odpadu
a možnost více svozů bez nutnosti přenosu dat do IS. Samostatným modulem je režim pro lokalizaci nádob. Jako
„odlehčenou variantu“ jsme zpracovali
SW pro nejlevnější terminál s možností
zadávání pouze základních údajů (číslo
nádoby, naplněnost a celková hmotnost).
Obě verze zmíněného SW do terminálu
mohou spolupracovat s oběma provedeními SW ProBaze ODPADY svoz.
Dalším krokem pro zavedení celého
systému je realizace evidence nádob,
případně adres jejich umístění, nebo
evidence občanů zapojených do systému
svozu separovaného odpadu. Toto je realizováno prostřednictvím SW ProBaze
ODPADY svoz. Tento SW lze provozovat jak samostatně, tak je možné jeho
propojení na případný nadřazený systém
evidence.
Hlavním cílem tohoto autonomního
systému je vyhodnocovat nasnímaná
data a vytvářet výstupy hlavně pro případnou optimalizaci nebo sledování
různých veličin (hledisek). Takovéto
statistiky umožní sledovat například
velikost nebo počet nádob dle typu odpadu na jednotlivých hnízdech i s případnou vazbou na konkrétního plátce.
Samozřejmostí je provádět monitorování (zpětné) jednotlivých průběhů
svozů. Jak plyne z mnohých studií

ochoty občanů třídit odpad, je právě pro
tuto ochotu velice důležitým kritériem
dostupnost a nepřeplněnost nádob na
tříděný odpad. Tomuto hledisku může

dování výsypu jednotlivých nádob, vyčíslení nadměrného množství odpadu na
jednotlivých hnízdech, soupis množství
jednotlivých druhů odpadu dle plátců,

Podobně jako u terminálu jsou dostupné dvě verze ProBaze ODPADY
svoz: plná verze, která je popsána výše,
a odlehčená „lite“, která je určena hlavně

Á¶Â³¶Ë

městský úřad
sleva

registrace

výstupní
sestava

zpracovatel

tisk kódů

Á¶Â³¶Ë

velice napomoci i sestava pro posouzení
„vytíženosti“ jednotlivých hnízd a jejich
rozmístění ve vazbě na četnost svozů
nebo velikost nádob. Mimo tyto stěžejní
výstupy můžeme vytvářet a posuzovat
i další souhrny (např. výkaz práce osádek jednotlivých svozů, možnost dokla-

podklady pro hlášení EKO-KOM, …).
Vedle nádob na separovaný nebo komunální odpad umožní SW i adresný svoz
odpadu v pytlích od občanů a s příslušným modulem i výpočet bonifikace za
vyseparované množství (více na jiném
místě).

pro malé subjekty a neumožňuje sledování umístění jednotlivých nádob a pytlový svoz.
Princip je znázorněn i na uvedeném
schématu.
(EBO)

uŽiteČné ParaMetry vhODnéhO hW PrO SleDOvÁnÍ ODPaDŮ

Parametr/terminál
Snímání CCD
Hmotnost a odolnost
Napájení a doba provozu
Přednosti
Určení

CL8000

BHT8000

BHT300

BHT500

velmi dobré do 300 mm

velmi dobré do 350 mm

vynikající do 450 mm

vynikající do 450 mm
s laserovým zaměřovačem

123 g dobrá

160 g výborná

230 g vynikající

180 g výborná

Li-Ion cca 100 hod.

NiMH cca 30 hod. nebo 2x AAA cca 80 hod.

Li-Ion cca 136 hod.

Li-Ion cca 48 hod.

cena, provoz i na baterie

provoz i na baterie, komfortní SW

mechanická odolnost a scanner, komfortní SW,
i WI-FI provedení

barevný displej, laserový zaměřovač

JEDNODUCHÝ SVOZ

SVOZ - DVŮR

SVOZ – DVŮR – WIFI DVŮR

DVŮR – WIFI DVŮR
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BHT 500 přináší novou eleganci do oblasti mobilního snímání čárového kódu
Rádi bychom vám
představili další
terminál od společnosti Denso. Jedná
se o nový terminál
BHT-500, který lze
označit za nástupce
oblíbené řady terminálů BHT-8000. Nový terminál BHT500 si zachovává přednosti terminálů
řady BHT-8000, jakými jsou například nízká hmotnost, snadná manipulace a dobré čtecí vlastnosti, ale ještě
navíc disponuje řadou zajímavých
vylepšení. Jedná se například o nový
barevný displej, speciální CCD skener
čárového kódu s laserovým zaměřovačem nebo o implementovanou Wi-fi

technologii (model BHT-504BW). Věříme, že tento cenově příznivý a elegantní terminál si najde své nadšené
příznivce.
Série BHT-500 v sobě kombinuje
vyspělou technologii pro výkonné mobilní snímání dat s elegantním designem.
Displej (QVGA) s vysokým rozlišením
je považován za špičku ve své kategorii.
CCD technologie zajišťuje skvělé čtecí
vlastnosti. BHT 500 se výborně hodí například do odvětví maloobchodu nebo do
zdravotnického sektoru.
Série BHT 500 je provozována na
platformě DENSO OS. Tento operační
systém byl vyvinut společností DENSO

se záměrem uspokojit požadavky audioID sektoru. Kromě jiného to znamená
velkou spolehlivost, efektivní využití
paměti, nízkou spotřebu energie, spolehlivou správu dat a aplikací, jednoduchou instalaci, podporu HTML webových prohlížečů, terminálovou emulaci
a zpětnou kompatibilitu s předchozími
modely.
Provedení
 moderní, kompaktní, lehký
 stylově elegantní, exkluzivní provedení
 štíhlá linie, pohodlný do ruky
Displej
 velký, barevný LCD display (QVGA)
 skvělá kvalita obrazu

Vysoký výkon
 pokročilá technologie CCD
 spolehlivá identifikace špatně čitelných
čárových kódů
 DENSO OS
 stabilní, spolehlivý, zpětná kompatibilita s předchozími modely
Odolnost
 odolnost proti nárazům (opakovaný pád na pevný povrch až z výšky 1,2 m)
 stupeň odolnosti IP54
Technické parametry
DENSO OS, CCD
skener s laserovým zaměřovačem do 450 mm,

4 MB uživatelské
paměti RAM
(až
31 000
položek) nebo
11 MB uživatelské
paměti
RAM (až 81 000
položek), barevný
240 x 320 QVGA
displej 20x12 řádků
nebo 20x20 řádků, CPU
32nit RISC, Li-ion akumulátor až 48 hod. provozu,
USB, RS232C, IrDA SIR 1.2,
bezdrátová Wi-Fi 802.11 b/g
(BHT 504BW), krytí IP54, hmotnost 180 g.
(MiPo)

Osobní svoz občanem a evidence v ProBaze ODPADY dvůr
Tato aplikace je určena pro organizace provozující sběrné dvory.
Umožní sledování množství vybraného odpadu a zároveň i eviduje, kolik a čeho odevzdal konkrétní občan.
Je vhodná hlavně pro ty, kteří se rozhodli (nebo to plánují) pro jemné separování více druhů odpadů. Umožní
také zavedení adresného motivačního
programu pro třídící občany. V neposlední řadě se také oproti neadresnému třídění výrazně zvýší kvalita
separace.
Před zahájením provozu je potřeba
zavedení jednoznačné identifikace jak
účastníků (např. plátce), tak i jednotlivých druhů odpadů (papír, sklo, plast, …).
Při porovnání nákladů a výnosů ve spojení s rychlostí a hlavně přesností identifikace jsme dospěli k závěru,
že nejvhodnějším způsobem
značení je klasický lineární čárový kód. Hovoří pro něj i jeho
dostupnost a pořizovací cena
příslušného zařízení. To neznamená, že
v případě nutnosti nelze ostatní způsoby
identifikace realizovat, ale že jsou z našeho pohledu buď málo vhodné, nebo
dražší. Také je nutno posoudit, jakým
způsobem je sběrný dvůr organizován
a jak bude probíhat odběr odevzdávaných surovin. Z toho vyplyne nejvhodnější způsob pořizování a přenášení dat.
Koncepčně je způsob svozu odpadu
samotnými občany zcela odlišný od
svozu organizacemi. Z této odlišnosti
plynou i jiné nároky na systém identifikace odpadů i občanů. Princip je založen
na ochotě a motivaci vytříděný odpad
dopravit na určité místo (sběrný dvůr),

Á¶Â³¶Ë

kde se odpad shromažďuje. Za toto nepohodlí by měl občan dostat odpovídající
výši slev nebo bonusů, protože provozovatel sběru odpadů ušetří na nákladech
za svoz separovaného odpadu. Občan se
musí zaregistrovat, je mu přiděleno identifikační číslo účastníka a dostane vlastní
kartičku s čárovým kódem. Následně obdrží identifikovatelné nádoby na tříděný
odpad (nejčastěji pytle). Provozovatel
zřídí odpovídající počet dostupných
sběrných míst, o jejichž zřízení uvědomí
všechny občany zapojené do tohoto systému. Občané hromadící se odpad separují dle sortimentu do příslušných pytlů,
dále jej dle vlastního rozhodnutí odvezou nebo odnesou na sběrné místo. Tam
se identifikují svou kartičkou s čárovým
kódem, obsluha převezme odevzdávaný
odpad a zjistí jeho množství, případně
správnost
vytřídění.
O odevzdaném množství a druhu odpadu
Á¶Â³¶Ë
provede záznam. To
vše prostřednictvím čárových kódů s využitím mobilního terminálu s příslušným
SW. Takto pořízená data se přenesou do
speciálního nebo vlastního SW, kde se
uchovávají a na konci definovaného období vyhodnotí. Občan spolu s vypočtenou slevou může obdržet i podrobný výpis, kolik jakého odpadu v daném období
vytřídil. Popsaný způsob je znázorněn na
následujícím schématu.
Výše popsaná metoda je vhodná pro
sběrná místa, kde je odběr odpadu prováděn jedním pracovníkem. Je celkem
jasné, že podle místních specifik se bude
modifikovat, nebo se zcela nahradí jiným mechanismem. V případě potřeby

městský úřad

jsme připraveni metodu doladit nebo na
jejím vývoji úzce spolupracovat, a to od
samotného hledání konkrétního řešení až
po finální uvedení do trvalého provozu.

Á¶Â³¶Ë

městský úřad
sleva

registrace

stvrzenka

výstupní
sestava

Á¶Â³¶Ë

Pro rozlehlé sběrné dvory, kde občan
přechází nebo přejíždí mezi stanovišti,
je vhodnější řešení s Wi-Fi terminály.
Obsluha na stanovišti po odběru příslušného odpadu odešle data do IS.
Tento proces proběhne na všech stanovištích, kde dojde k odevzdání odpadu. Občan při odjezdu ze sběrného
místa může obdržet výpis o veškerém
odevzdaném odpadu nebo dostane účet

účtenka

registrace

účet

vat, provádět jejich logickou kontrolu, umožní vypracování potřebných statistik a výpisů pro jednotlivé
účastníky.

sběrné místo

sleva

Á¶Â³¶Ë

za zpoplatněné odpady. To vše se odvíjí od místního uspořádání a před realizací je nutno zvážit všechny aspekty
řešení.

sběrný dvůr

tisk kódů: - účastníků
- typů odpadu

Nutné kroky před zavedením evidence
svozu tříděného odpadu
Pokud se rozhodnete, že chcete přistoupit k třídění odpadu a současně aktivně zapojit občany do jeho třídění, je
vhodné zvážit následující skutečnosti:
• prvním krokem je rozhodnutí o způsobu sběru tříděného odpadu. Toto
rozhodnutí má zásadní vliv na další
kroky, neboť nastaví některé pa
rametry, které již nebude možné
měnit.
• druhým, ne méně důležitým, krokem
je vymyšlení vhodného motivačního
systému a nastavení jeho parametrů
tak, aby přiměl co největší počet občanů k třídění odpadu.
• dalším krokem je zajištění prostředků
pro svoz, nebo prostorů pro sběr vytříděného odpadu. Zde je důležité
správné načasování period svozů příslušných odpadů, nebo vhodné umístění sběrných míst dostupných pro co
největší skupinu obyvatel.
• následuje volba vhodného HW vybavení pro realizaci celého projektu
- výběrem vhodných sběrných nádob
počínaje a volbou optimálního typu
identifikačního zařízení konče.
• prověřit možnosti stávajícího IS a jeho
připravenost vyhodnocovat pořízené
údaje – hlavně je vyhodnocovat v závislosti na vybrané metodě sledování.
Případně pořídit specializovaný SW,
který bude nasnímaná data archivo-

Zkušenosti z tuzemska i ze zahraničí
Na závěr jsem připravil velice zajímavé
srovnání. Shodou okolností se dvě obdobně
velká města v různých zemích rozhodla realizovat stejný systém sběru tříděného odpadu. Obě si pro něj vybrala sesterské společnosti ICS, zřídila shodný počet sběrných
míst, využila stejný způsob identifikace
čárovým kódem a obě jej úspěšně provozují. V čem je tedy ten základní rozdíl?
V počtu druhů třídění odpadů. Zatímco ve
švýcarském městě třídí 25 druhů běžného
domácího odpadu, v českém městě třídí
5 druhů odpadů. Na první pohled se jedná
o šokující rozdíl, ale při bližším seznámení
s historií a tradicemi ve vztahu k životnímu
prostředí ve srovnávaných zemích je tento
rozdíl pouze numerický. Ve Švýcarsku
jsou, na rozdíl od České republiky, tradice
třídění odpadu hluboce zakořeněné a masivně podporované místními úřady. U nás je
vytváření obecného podvědomí o nutnosti
třídit odpad stále na začátku, a právě proto
jsem přesvědčen, že se uvedený numerický
rozdíl v širších souvislostech vyrovnává.
Díky realizovaným aplikacím se obě
města rychle přesvědčila o výhodách našeho řešení. Tyto výhody spočívají hlavně
v čistotě vytřídění odevzdaného odpadu
(není smíchán s nežádoucími elementy),
čemuž napomáhá skutečnost, že odpad
přejímá dozorující pracovník. Dalšími výhodami jsou možnost různých statistických
výstupů, porovnání nákladů apod.

(MiPo)
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Evidence majetku nejenom s druhou dimenzí
O evidenci majetku s využitím čárových kódů nebo
RFID jsme již psali
v mnohých číslech
ČÁROVIN ať již
v souvislosti s vhodným hardwarovým
vybavením, nebo v souvislosti s popisem funkcionality softwaru ProBaze
MAJETEK. V tomto článku nechceme
podrobně popisovat funkcionalitu tohoto ani kteréhokoli jiného SW pro
evidování a inventarizaci majetku, ani
porovnávat vlastnosti různých programů pro zpracovávání příslušných
dat. Co chceme, je poskytnout čtenáři
obecný (a proti předchozím Čárovinám trochu jiný) pohled na možné využití a výhody při zavedení některého
z těchto systémů.
Předpokládáme, že většina našich čtenářů má již zavedenu evidenci majetku
v rámci vlastního IS. Tuto skutečnost se
snažíme zohledňovat při určité standardizaci našich řešení v oblasti evidence
majetku. Mnohé softwary, které jsou
dostupné na našem trhu, poskytují inventurníkům a správcům majetku různé
možnosti při evidenci majetku a některé
i požadované výstupy při provádění samotné inventury. Naše firma úzce spolupracuje s mnohými firmami, jež dodávají

účetní a evidenční SW. Máme na mysli
zejména SW KD RADNÍ společnosti
VERA, SW EMA společnosti GORDIC,
systém IN-SY-CO, program JASU společnosti MÚZO, produkt ORSOFT společnosti ORTEX a programy společnosti
LCS. Na základě vzájemných dohod se
jmenovanými společnostmi jsme pro
každý z těchto systémů vyvinuli standardizované řešení. To umožní, pokud
uživatel chce využívat čárové kódy při
evidenci majetku, přenášet informace
z těchto informačních systémů do mobilních terminálů a po provedení inventarizace těmito terminály zase zpět do IS
k dalšímu zpracování.
Důležitým předpokladem je, aby softwary uměly zaznamenat umístění jednotlivých majetků. Toto označení musí být
jedinečné stejně tak jako i označení předmětů. Na základě údaje o umístění ve
spojení s konkrétním evidenčním číslem
majetku vznikají inventurní výsledky.
Zde se nabízejí dvě možná řešení. Jedním je přenos dat pomocí jednoduchého
komunikačního programu přímo do IS.
Druhým řešením je využití „překlenovacího můstku“ ProBaze KOM, který dovoluje kromě přenosu dat i předzpracování
inventurních výsledků. Hlavní předností
tohoto „můstku“ je velká flexibilita při
zpracování a vyhodnocení pořízených
dat. Ta lze vyhodnocovat z různých po-

hledů – z pohledu lokality, zodpovědné
osoby nebo střediska, inventarizačního
výsledku, … Další možností je posouzení nasnímaných dat a jejich rozbor
(průběh inventury, ruční zadávání kódů,
další sledované parametry). Během provádění inventury jsou data aktualizována
v systému ProBaze KOM pomocí terminálu a po ukončení inventury jsou přenesena do nadřazeného IS (viz schéma).
Jaké řešení si uživatel zvolí, záleží
na rozsahu jím posuzovaných informací
o jednotlivých předmětech. Zatímco
u standardního řešení jsou veškeré informace z terminálu zpracovávány a posuzovány přímo v IS, při využití ProBaze
KOM se do IS přenášejí již vyhodnocená
data. Doporučit vhodné řešení lze až na
základě konkrétních požadavků a s přihlédnutím k možnostem IS.
Stále častěji se objevují protichůdné
požadavky na rozšíření množství informací v čárovém kódu a zároveň minimalizaci velikosti etikety, na které je
čárový kód umístěn. Tyto požadavky
nelze s klasickým čárovým kódem splnit, nicméně řešení existuje. Je jím využití dvoudimenzionálních kódů (2DK).
Jejich použití nemá vliv na funkcionalitu IS. Pro jejich čtení je však nutné
použít speciální terminály. SW v těchto
terminálech je opět funkčně stejný
jako u terminálů pro čtení lineárních

kódů. Samozřejmostí je, že terminály
pro čtení 2DK snímají i většinu lineárních kódů. Pokud potřebujeme zobrazit v podobě lineárního čárového
kódu např. inventární číslo o 20 znacích, bude jeho délka cca 60 mm. Při
zachování stejného obsahu s využitím
2DK může být délka kódu 10 × menší.
Lze tak označit skutečně malé předměty. Často jsou také do 2DK kromě
evidenčního čísla zaznamenávány
i další informace o předmětu – může
to být i několik desítek či stovek znaků
(např. datum pořízení, číslo dokladu
pořízení, …). Tyto informace by však
neměly být proměnné v čase z důvodů
trvanlivosti etikety na předmětu.
Vhodných terminálů pro provádění
inventur je mnoho. S každým z uvedených IS je většinou spojeno několik
typů možných terminálů. Pak už záleží
jen na vkusu a požadavcích samotných
účetní
systém

uživatelů, jaký si vyberou. Některé typy
terminálů je možné kromě evidence
majetků využít i k dalším aplikacím.
Hardware pro inventarizace majetku
lze při časovém sladění využívat i v jiných aplikacích. Obce a města, které
mají ve své kompetenci i zajištění svozu
odpadu, nebo chtějí sledovat obchůzky
ostrahy objektů, mohou pro tyto činnosti
využít již pořízené terminály.
Stejně tak je možné využívat i termotransferové tiskárny pro potisky etiket
čárovými kódy. Při vhodné volbě spotřebního materiálu je možné napojení na
různé aplikace současně.
Možností využití by se našlo jistě více.
Proč tedy nevyužít výhod čárových kódů
ke zrychlení a usnadnění práce ať už při
evidencích majetku, nebo při svozu odpadů a v dalších aplikacích?
(EBO)

ProBaze KOM
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Nadstavby k SW ProBaze ODPADY pro vyúčtování nebo výpočet slev
K již zmíněnému systému pro
evidenci svozu odpadu ProBaze
ODPADY svoz jsme připravili možná
rozšíření o dále uvedené funkce, o kterých si myslíme, že jsou logickým
pokračováním celého systému:
Modul kalkulace slev
Veškeré ušlechtilé důvody, špičkově
zdůvodněné a mohutně propagované, je
vhodné podpořit kolektivní nebo ještě
lépe osobní motivací jednotlivých občanů. Toho lze dosáhnou různými způsoby. Asi nerozšířenější metodou je snížení
poplatků jednotlivých občanů
za svoz odpadu. Jedná se o citlivý proces stanovení motivační výše snížení
poplatků a zároveň zachování rozumné
ekonomické návratnosti. Jakákoliv nevyváženost může mít za důsledek potlačení
pozitivního dopadu na všechny zainteresované subjekty. Při jeho zavádění je
vhodné svázat výši slev s množstvím

Dění v ICS
S potěšením můžeme informovat o tom,
že na jaře letošního roku jsme se stali jedním z pěti členů skupiny akreditovaných
partnerů GS1. Toho si ceníme, protože
předpokladem k takovému členství bylo
splnění řady vstupních podmínek a podstoupení různých kontrolních procesů, jež
měly prověřit úroveň poskytovaných služeb
v oblasti standardů v oblasti identifikace.
Stejně jako v loňském roce jsme se zúčastnili konference Odpadové dny, která
se konala 18. a 19. června 2009 v Hradci
Králové.
Zatímco v loňském roce jsme prezentovali řešení sběrných dvorů, letos jsme
se zaměřili na problematiku svozů. Zájemcům jsme předváděli SW ProBaze
ODPADY svoz.

vytříděného odpadu. Za hlubší úvahu stojí
i vazba velikosti slevy na množství odevzdaného odpadu. Nabízí se několik možných přístupů, od lineární závislosti („čím
víc tím víc“) přes zavedení minimálního
a maximálního limitu pro výpočet slev
až po vypracování speciální logaritmické
funkce, kde bude úměrně s množstvím
vytříděného odpadu klesat výše slev.
Uvedený systém lze také kombinovat
s jednorázovými bonusy (např. jednorázová sleva, nebo jiný bonus při zapojení do systému, nebo
při vytřídění určitého
množství určeného odÁ¶Â³¶Ë
padu).
Předpokladem je, že obec má nastavena pravidla pro výpočet poplatku za
každého poplatníka. Tento poplatek hradí
plátce podle počtu osob v domácnosti.
Zmíněný modul umožní, po zavedení
plátce do systému ProBaze ODPADY
svoz a přidělení jednoznačného identifikačního čísla účastníka (IČU), vyho

dnocení vyseparovaného odpadu dle jeho
bonity a dále kalkulaci případné slevy
z poplatku pro další období. Je zde možné
i nastavení limitů pro minimální a maximální bonitu odevzdaného odpadu.
Celková sleva na poplatku se tak odvíjí
od celkového množství vytříděného od-

Váš partner v ICS – pro systém odpadů

padu, ale může být i vhodným způsobem
omezena tak, aby nedocházelo k případnému zneužití.
Zatímco předchozí modul kalkuluje
slevu pro občana a je určen především
pro místní úřady, následující modul
umožní kalkulaci vyúčtování svozu od-

padu dle různých hledisek a je určen
hlavně pro organizace, které svoz provozují a následně za něj jednotlivým subjektům účtují.
Modul vyúčtování za SVOZ
Princip je založen na zvolení vhodných parametrů jednotlivých hledisek,
případně na jejich kombinaci. Vyúčtování lze provádět například dle skutečného objemu odpadu, který byl svezen,
nebo podle počtu manipulovaných či připravených nádob a jejich objemu.
V neposlední řadě lze vyúčtovat náklady spojené s odvozem odpadu mimo
sběrné nádoby nebo pytle. Tato rozšíření
jsou podmíněna dohodou všech zainteresovaných stran na nastavení hodnotících
kritérií. Vzhledem ke své variabilitě jistě
umožní nalezení a nastavení oboustranně
přijatelných parametrů pro všechny
účastníky a povede k zefektivnění a zprůhlednění účtovaných nákladů.
(JoPe)

Na fotografiích se můžete seznámit
s pracovníky, kteří se na danou problematiku zaměřují.
V červnu se náš tým rozrostl o novou
kolegyni – paní Ivanu Karasovou, která
nastoupila na pozici účetní.

ing. Eva Bohuslavová

Milan Poláček

konzultantka
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eva.bohuslavova@ics.cz
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Během podzimu se také chceme
kromě provádění inventarizace majetku
u našich stálých zákazníků a kromě
seminářů na obvyklá témata (evidence
majetku, sklady, RFID) věnovat hlavně
problematice odpadů. Budeme pořádat semináře na téma Evidence a sběr
komunálního i tříděného odpadu a organizace sběrných dvorů s využitím
čárových kódů. Rádi vás na těchto seminářích uvítáme a předvedeme vám
možnosti našich řešení.

(Cep)

Ivana Karasová
účetní
ivana.karasova@ics.cz

Události

