
Vážení čte-
náři, dostalo 
se Vám do ru-
kou další vy-
dání ČÁRO-
VIN, které na 
sebe v tomto 
roce dalo če-
kat nezvykle 
dlouho. Zdr-

žení mělo svůj důvod, a sice dovršení 
20. výročí založení naší společnosti, 
jež připadlo na neděli 27.11.2011. 
Rozhodli jsme se věnovat mu letošní 
vydání novin. Také jsme nechtěli osla-
vovat předem, a tak se stalo, že máte  
v ruce svým způsobem výjimečné vy-
dání - jedná se o nejpozději vydané  
ČÁROVINY v kalendářním roce za ce-
lou historii existence našich novin.  

Vzhledem k tomu, že jde o kulaté 
výročí, dovolte mi krátké ohlédnutí 
za uplynulým dvacetiletím. Rozhodně 
se nejednalo o procházku růžovou za-
hradou. To, že tady stále jsme, je však 
důkazem, že jsme zatím vše zvládli,  
a věříme, že tomu tak bude i nadále.  

Na začátku bylo 5 zakládajících ak-
cionářů, z nichž byli nejvýznamnější 
pan Jiří Černý a ICS International AG 
Identcode Systeme. Původním sídlem 
byly pronajaté prostory SBD v Hor-
ňátecké ulici v Praze 8 – Kobylisích. 
Tak jak vzrůstal počet zákazníků, rostl 
i počet zaměstnanců a pronajímali jsme 
si stále další prostory, až jsme zabírali 
celé jedno patro.  V roce 2005 jsme se 

začali zabývat myšlenkou na pořízení 
vlastního sídla, které by lépe vyhovo-
valo našim potřebám. Povedlo se to 
až o rok později. 14.6.2006 jsme za-
koupili budovu s pozemkem, a to na 
výpadovce na Teplice v ulici V Holešo-
vičkách 1492/42 v Praze 8, kde sídlíme 
dodnes. V letošním roce jsme uhradili 
i poslední splátku a od června 2011 je 
naše investice splacena a my sídlíme ve 
svém.

Za těch 20 let došlo k obměně někte-
rých akcionářů, nicméně hlavní vlastník 
(pan Jiří Černý) se nezměnil.  Vedle 
občasných změn akcionářů prošla naší 
společností řada zaměstnanců, kteří se 
různou měrou zasloužili o vývoj naší 
společnosti. Z některých se stali externí 
spolupracovníci a vzájemně si vypomá-
háme dodnes. 

Značným vývojem prošel i sor-
timent produktů a služeb, který na-
bízíme a dodáváme našim zákazní-
kům. Od prostého prodeje snímačů 
čárového kódu a TTR tiskáren spolu 
s osvětou o čárových kódech přes mo-
bilní terminály s aplikačním SW až po 
dodávky ucelených systémů včetně 
jejich zavádění. Vyvinuli jsme vlastní 
systém ProBaze pro různé aplikační 
nasazení (správa a inventarizace 
majetku, sklady, sledování výrobků  
a odvádění výroby). Naše aktivity 
se nezaměřily pouze na vývoj vlast-
ních aplikací, ale ve spolupráci s ICS 
identcode systeme ve Švýcarsku jsme 
společně vyvinuli návrhový systém 
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pro vytváření   SW do terminálů bez 
HW omezení.

Společnost i její zaměstnanci také 
absolvovali řadu certifikačních a ško-
lících  procesů, jež přispěly k zvýšení 
prestiže i odborné úrovně poskytova-
ných služeb. (ISO 9001, ZASP- Zebra 
Servis Partner, …)

Samostatnou kapitolou je i spolu-
práce se sdružením EAN Česká repub-
lika, kde sice ICS nepatřila k zaklá-
dajícím členům, ale od svého vzniku 
se aktivně zapojila do aktivit tohoto 
sdružení. V současnosti existuje již ná-
stupce a tím je GS1 Czech Republic,  
v jehož rámci byl vytvořen program 
akreditovaných partnerů GS1 a ICS je 
jedním ze zakládajících členů. 

Také se dá říci, že již 14 let k ICS 
neodmyslitelně patří občasník ČÁRO-
VINY. Po celou dobu existence v něm 
seznamujeme naše zákazníky a part-
nery s novinkami na poli automatické 
identifikace prostřednictvím čárových 
a dvojdimenzionálních kódů i RFID. 
Zároveň se zde dočtete o zajímavých 
aplikacích a najdete i užitečné náměty 
pro svou práci. V neposlední řadě zde 
informujeme v pravidelné rubrice  
o dění v ICS. Ani toto číslo nebude 
výjimkou a na zadní straně se dočtete  
o výrazném posílení našeho obchod-
ního úseku a založení naší moravské 
pobočky ve Slavkově u Brna.

Na závěr mám jedno neskromné 
přání, a to abyste nám zachovali svoji 
přízeň i v následujících letech a aby-
chom se s Vámi mohli podělit o další 
zážitky z nějakého kulatého jubilea.   

  Ing. Josef Petráž

20 let společnosti 
Vážení čtenáři, dostalo se Vám do 
rukou další vydání ČÁROVIN, které 
na sebe v tomto roce dalo čekat 
nezvykle dlouho. Zdržení mělo svůj 
důvod, a sice dovršení 20. výročí 
založení naší společnosti, jež připadlo 
na neděli 27.11.2011. 
 čtěte na straně 1

Kontrola kompletace
Asi každá výroba zahrnují cí komple-
taci komponent řeší problémy sou-
visející s lidskými chybami, jako jsou 
záměny a nesprávná množství kom-
ponent.  čtěte na straně 1

Nové mobilní tiskárny  
QLn 320/220TN

Zebra Technolo gies uvádí na trh nové 
mobilní tiskárny QLn320/220™.  
 čtěte na straně 2

MC9190-G = vyšší produk-
tivita v nejnáročnějším 

prostředí
Pokud potřebujete snímat čárové 
kódy a shromažďovat data  
v nejnáročnějších pro středích, je 
zde model MC9190-G od společnosti 
Motorola, který je připraven k práci. 

čtěte na straně 2

Casio DT X8xx – robustní 
elegán

Terminály řady DT X8 pro snímání 
čárového kódu jsou produkovány 
výrobcem Casio a jsou svým 
průmyslovým provedením určeny 
pro práci v náročném prostředí, kde 
je vhodné ovládání terminálu jednou 
rukou.  čtěte na straně 3

MOTOROLA DS4208
2D kódy pomáhají zdokonalit řízení 
zásob. Efektivním způsobem vy-
hovují předpisům pro sledování  
v potravinářském průmyslu, farma-
ceutickém průmyslu a dalších, 
snímají nové typy dat pro zlepšení 
celkové efektivity procesů.

čtěte na straně 3

MOTOROLA
Na tomto místě vám budeme 
postupně představovat naše význ-
amné partnery a dodavatele. Jako 
první přinášíme článek Kateřiny 
Klosové, Channel Account Manager 
Adriatic, Czech Republic & Slovakia 
z Motorola Solutions CZ s.r.o.

čtěte na straně 4

Dění v ICS
Rok 2011 v naší firmě rozhodně 
nebyl nudný a chudý na události. 
Stručný extrakt z nich: person-
ální změny, nová pobočka firmy na 
Moravě, dvacetileté výročí firmy. 

čtěte na straně 4

Asi každá vý-
roba zahrnují cí 
kompletaci kom-
ponent řeší pro-
blémy související  
s lidskými chy-
bami, jako jsou 
záměny a ne-

správná množství komponent. Dů-
sledkem jsou pak ztráty, reklamace 
a z toho vyplývající zvýšení nákladů  
a snížení renomé výrobce. 

Jedním z nejúčinněj-
ších řešení je zavedení 
kontroly pomocí tech-
nologie čárových kódů.

Mladoboleslavskou 
firmu AKUMA není 
potřeba českému zá-
kazníkovi dlouze před-
stavovat. Více než 100 
let jsou její akumulá-
tory součástí českého 
i světového trhu. Ne 
každý však ví, že po 
začlenění do nadnárod-
ního koncernu FIAMM se součástí 
výrobního programu Akumy staly  
i další díly pro automobilový prů-
mysl, pře devším kabelové svazky  

k anténám, anténní adap téry a antény. 
Odvětvím, ve kterém je FIAMM 

světovou jedničkou, je výroba hou-
kaček - automobilových, lodních, ale 
i speciálních pro policii, hasiče a zá-
chranné služby. Kompletace houkaček 
byla v roce 2011 v rámci optimalizace 
koncernových procesů předána i do 
Akumy.

Sestava houkačky se skládá pouze 
z několika dílů, ovšem každý díl má 
velké množství variant a tak je zřejmé, 

že potenciální možnost lidské chyby - 
především záměn - je značná. Výrobce 
proto hledal vhodné řešení. Obecné 
požadavky byly v zásadě dva: kontrola 

kompletace + tisk etiket pro značení 
dílů a hotových výrobků.

Pro zajištění požadavků na základě 
společné analýzy odpovědných pra-
covníků ICS a Akuma společnost ICS 
navrhla, vyvinula a dodala SW ProBa-
zeKompletace (dále jen PBK).

SW PBK zajišťuje dvě základní 
funkce:

• kontrola skladby komponent hoto-
vých výrobků včetně množství a tisk 
etiket komponent na termotransfer tis-
kárně

• kontrola počtu kompletovaných 
hotových výrobků dle výrobní objed-
návky včetně tisku etiket hotových vý-
robků na termotransfer tiskárně.

Vstupními údaji PBK jsou jednak 
kusovník výrobků načítaný z podni-
kového ERP SAP obsahující seznam 
finálních výrobků a přesnou skladbu 
komponent jednoho výrobku, jednak 
konfigurace PBK obsahující přede-
vším číselník výrobků a komponent  
s vazbou na definice etiket a přiřazení 
tiskáren.

Vlastní kompletace probíhá na zá-
kladě Výrobní objednávky. Výrobní 
objednávka (dále VO) je generována IS 
SAP ve formě etikety s čárovými kódy 
obsahujícími mimo jiné číslo a počet 
kusů finálního výrobku. 

Kontrola kompletace

pokračování na straně 4
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Zebra Technolo-
gies uvádí na trh 
nové mobilní tiskárny 
QLn320/220™. 

Zebra učinila další 
krok k inovaci stávají-
cích zařízení, v tomto 
případě to jsou mobilní 

termo tiskárny - tedy tisk etiket nebo 
visaček přímo v terénu. Série QLn™ 
je plnohodnotnou náhradou série QL.  
V tento moment jsou nahrazeny modely 
QL220 a QL320. Model QL420 je stále 
k dispozici v původní podobě. K na-
hrazení této poslední verze tiskárny by 
mělo dojít v nejbližší době. 

Nová řada tiskáren je vybavena vět-
ším displejem s lepší čitelností, větší 
pamětí a ovládacími tlačítky. Atraktivní 

design a uživatelsky přátelské ovládání 
dělají z těchto tiskáren ideální volbu 
pro rychlé a přesné značení zboží nebo 
tisk dokladů. Je možné je připojit stan-
dardně přes komunikační kabel, bezdrá-
tově pomocí Bluetooth modulu nebo 
WiFi. Díky tomu lze tiskárny využít  
v jakékoliv aplikaci, ve které je nutné 
vytisknout a označit zboží, zařízení, 
karton či paletu. 

•   QLn320 je o 23% menší než její před-
chůdce 

•   Vzdálená správa tiskárny přes ethernet 
•   Sledování kapacity baterie s možností 

vzdáleného hlášení přes síť 

•   Větší a čitelnější displej s klávesami  
•   Pomocná nabídka sledující množství 

média, nabití baterie, pravidelné údržby
•   Podporované rozhraní - USB a RS232, 

bluetooth, wifi 802.11b/g
•   Podpora pro vzdálenou správu a na-

stavení pomocí Zebra Utility a Zebra-
Net™ Bridge Enterprise

•   Předpokládané použití: značení zboží 
v pultech, ve výrobě, při vstupní/vý-
stupní kontrole, tisk účtenek nebo ji-
ných dokladů přímo v terénu. 

•   Termotisk: tisk na tepelně citlivý pa-
pír (etikety, kontinuální pás)

•   Rozlišení: 203dpi
•   Paměť: 128MB RAM / 256MB 

Flash
•   Šířka tisku: QLn220 - 48mm, QLn320 

- 72mm.

•   Rychlost tisku: do 102mm / sec.
•   Podpora jazyka: CPCL a ZPL
•  Operační teplota: -20°C až + 50°C
•   Třída krytí: IP43 (při použití pouzdra 

se zvýší na IP53)

•   Podpora tisku kódů: tisk všech std. 
čárových a 2D kódů 

•   Podporované rozhraní: 802.11b/g, BT 
v2.1, USB/RS232, ethernet (přes zá-
kladnu)

•   Dostupné příslušenství: jednomístná/
čtyřmístná dobíjecí a komunikační 
základna, dobíječka baterií, náhradní 
baterie, pouzdra. (FrK)

Zebra Technologies uvádí na trh nové mobilní tiskárny QLn320/220™ 

Založení spotřebního materiálu

Tiskárna QLn 220 Tiskárna QLn 320

Základní vlastnosti nové 
série QLn jsou:

Základní technické parame-
try tiskáren řady QLn:

Pokud potřebujete 
snímat čárové kódy 
a shromažďovat data  
v nejnáročnějších pro-
středích, je zde model 
MC9190-G od společ-
nosti Motorola, který 
je připraven k práci. 

Ať již vaši pracovníci spravují zásoby 
v průmyslových skladech, hledají mate-
riály v teplotách pod bodem mrazu ve 
venkovních prostorách, nebo opravují 
zařízení na vzdálené základně, snímač 
MC9190-G jim pomůže provést zadaný 
úkol správně a rychle. Můžete počítat 
se spolehlivým nasnímáním téměř ja-
kéhokoli čárového kódu, a to i když je 
štítek poškozený. Budete-li mít v ruce 
zástupce další generace vysoce úspěšné 
řady MC9000-G, bude snímání snazší 
než kdykoli předtím s jednoduchostí 
zajišťovanou technologií „point-and-
-shoot“ pro čárové kódy, které jsou 
vzdálené jen centimetry nebo i celé me-
try, na horních policích ve skladu nebo 
hluboko v přepravním prostoru náklad-
ního vozu. Nový podsvícený displej  
s vysokým rozlišením nabízí dobrou 
viditelnost za jakýchkoli světelných 
podmínek – ať jste v temných zákou-
tích skladu nebo na ostrém slunci na 
nakládací rampě či ploše s dehtovým 
povrchem. Díky vyššímu výkonu pro-
cesoru a větší paměti získají vaši za-
městnanci stejně rychlý a spolehlivý 
aplikační výkon, jaký by bylo možné 
očekávat na stolním počítači. A pro-
tože je model MC9190-G kompatibilní 
s veškerým existujícím příslušenstvím 

řady MC9000, je přechod na nejnovější 
vybavení v oblasti mobilních počíta-
čových technologií velmi jednoduchý  
a rentabilní – není nutné nakupovat nové 
kolébky, kabely, sluchátka nebo pouzdra.

Nové technologie snímání 
otvírá další možnosti  
snímání

Model MC9190-G nabízí v oblasti 
technologií snímání to zcela nejnovější, 
a proto se můžete spolehnout na snímání 
na první pokus prováděné ve zlomku 
sekundy bez ohledu na to, jaký typ čá-
rových kódů potřebujete snímat a zda 
jsou blízko či daleko, nebo dokonce po-
škozené či znečištěné. Právě díky tomu 
se společnost Motorola stala v oblasti 
čárových kódů jasným lídrem. Ať již ak-
tuálně používáte čárové kódy 1D, anebo 
chcete přejít na technologii 2D, abyste 
mohli zavést čárové kódy GS1 nabízející 
širší možnosti správy zásob, přelomové 
moduly zobrazování 2D poskytují výkon 
na úrovni laseru a snadné všesměrové 
snímání všech čárových kódů.

Model MC9090-G je znám pro svou 
mimořádnou odolnost – avšak model 
MC9190-G posouvá odolnost kon-
strukce na novou úroveň. Stejně jako 
jeho předchůdce prošel model MC9190-
-G úspěšně týmiž testy odolnosti, které 
jsou nejnáročnější v oboru, a funguje 
spolehlivě i poté, co byl vystaven horku, 
chladu, prachu, dešti, polití šálkem kávy 
– a dokonce i 2 000 po sobě jdoucích 
otřesů v rotačním bubnu. Dále byly 
zesíleny dva prvky, které patří mezi 
nejzranitelnější – dotyková obrazovka 

a výstupní okénko snímače. Dotyková 
obrazovka se zvýšenou tvrdostí je nyní 
odolnější z hlediska běžného opotře-
bení. A protože snímání čárových kódů 
je jednou z nejdůležitějších funkcí, 
je zpevněno výstupní okénko 
snímače ekologicky šetrným 
ultra silným sklem Gorilla™. 
Toto sklo, které je prakticky 
nepoškoditelné, pružně rea-
guje na běžné nárazy a pády, 
aniž by se rozbilo nebo po-
škrábalo – a díky hloubko-
vému chemickému zesí-
lení je většina škrábanců 
fakticky neviditelná

MOTOROLA 
MC9190 

je průlomový mo-
bilní terminál se 
snímací hlavou s 
dlouhým dosahem. 
Čtecí hlava SE4600 
dokáže sejmout čá-
rový kód už z blíz-
kosti 21 cm nebo 
ze vzdálenosti až 
9,14 m, a to za jakých-
koli světelných podmínek – 
není vyžadován žádný speciální re-
flexní štítek. Víceúčelový obrazový 
snímač 2D, SE4500-SR nabízí nejlepší 
rozsah a výkon u čárových kódů 1D 
a 2D střední a nízké hustoty. Snímač 
SE4500-DL je optimalizován pro čá-
rové kódy střední až vysoké hustoty, 
jakož i pro čárové kódy nacházející 
se na identifikačních dokladech nebo 
pro zásobování zdravotnictví a elek-
tronický průmysl. MC9190 ve vari-
antě DPM, SE4500-HD je navržen 
pro čárové kódy vysoké hustoty a pro 
téměř jakékoli značky DPM – včetně 
vyrážených bodů, laserového rytí, in-

koustových značek, chemického lep-
tání, inkoustového modelování, odlit -  
ků - a umožňuje výrobcům automobilů  
a letadel snadné sledování každého dílu, 

což zvyšuje bezpečnost 
a usnadňuje napl-

ňování směrnic a 
norem. Značení 
pomocí DPM je 
natolik zajímavá 

oblast, že se jí bu-
deme věnovat v sa-
mostatném článku 

v některém z příš-
tích čísel.

Pokud chcete snímat 
pouze čárové kódy 1D, 
jsou k dispozici dvě va-
rianty, které umožňují 

přizpůsobit model 
MC9190-G va-
šemu prostředí 
pro snímání. 
Nový model 

SE960 je určen 
pro blízký kon-

takt až snímání ze střední vzdá-
lenosti, zatímco model SE1524 
umožňuje okamžitě zachycovat 

kódy 1D ze vzdálenosti až 13,7 m. 
Bez ohledu na to, pro který modul se 
rozhodnete, získáte snímací výkon na 
úrovni „úspěch vždy na první pokus“, 
který potřebujete pro udržení hladkého 
provozu podniku a produktivity vašich 
pracovníků. Všechny naše moduly do-
kážou snímat poškrábané, znečištěné  
a nedokonale natištěné kódy jak ve 
vnitřních, tak ve venkovních sklado-
vých a distribučních prostředích.

Ochrana dat
Bezdrátová řešení okamžitě vyvo-

lávají obavy v obchodních a vládních 
agenturách z nedostatečného zabezpe-

čení dat. Zařízení MC9190-G kromě 
standardní podpory nejnovějších pro-
tokolů pro bezdrátové ověřování a šif-
rování a testovaných a certifikovaných 
sítí VPN (Virtual Private Network) 
společnosti Motorola přidává certi-
fikaci Native FIPS 140-2 úrovně 1, 
jež poskytuje zabezpečení na vládní 
úrovni podnikům i státním agenturám. 
Na rozdíl od jiných mobilních zařízení 
nemají tyto bezpečnostní funkce dopad 
na výkon, takže jsou chráněna vaše data  
i produktivita.

Úspora energie, bezpečnost
Integrovaný akcelerometr přináší fir-

mám skutečné zhodnocení tím, že šetří 
energii baterií, maximalizuje reálné vy-
užití obrazovky a zvyšuje bezpečnost 
pracovníků. Když se zařízení nepou-
žívá, může se automaticky přepnout do 
režimu spánku, aby se ušetřila energie. 
Displej se automaticky přepíná mezi 
režimem na výšku a na šířku, čímž je 
zajištěna jeho neustálá připravenost  
k použití bez ohledu na orientaci  
a vzniká možnost využití dalšího pro-
storu na displeji pro aplikace s větším ob-
jemem informací. Pokaždé, když dojde 
k pádu, je aktualizován soubor historie, 
přičemž budou poskytnuty informace, 
které mohou usnadnit odstraňování pro-
blémů a zvýšit odpovědnost pracovníků. 
A protože otevřená architektura posky-
tuje přístup k datům akcelerometru, mů-
žete vytvořit přizpůsobené aplikace, jako 
například „pád pracovníka“. Výstrahy 
mohou upozornit nadřízené, pokud zaří-
zení, které spadlo, zůstává bez pohybu, 
což může indikovat potenciální zranění 
nebo indispozici, a zajistit tak větší bez-
pečnost pro pracovníky, kteří pracují sa-
mostatně v odlehlých částech podniku. 

Zpracováno s pomocí materiálů  
MOTOROLA. (ps)

MC9190-G = vyšší produktivita v nejnáročnějším prostředí



Terminály řady 
DT X8 pro snímání 
čárového kódu jsou 
produkovány vý-
robcem Casio a jsou 
svým průmyslovým 
provedením určeny 
pro práci v nároč-

ném prostředí, kde je vhodné ovládání 
terminálu jednou rukou. Jedná se  
o mobilní terminály s Windows®CE a 
dotykovým displejem. Za povšimnutí 
rozhodně stojí i velká mechanická 

odolnost (pád ze 3 m) a vodotěsnost 
(krytí IP 67).

Technologie skenování kódů: laser 
nebo Imager. Snímací vzdálenost lase-
rového snímače je cca 400 mm (lineární 
kódy) podle hustoty snímaných kódů. 

U dvojdimenzionálního snímání se tato 
vzdálenost pohybuje okolo 200 mm.

Terminál je vybaven operačním  
systémem Windows®CE 6.0. ICS pro něj 
také používá svůj vlastní specifický vý-
vojový nástroj ProGen, který mimocho-

dem dovoluje přenositelnost aplikačních 
programů mezi některými zařízeními  
i od různých výrobců. Tato přednost 
se dá využít jak při nahrazení starších 
modelů, tak v aplikacích v rozdílných 
prostředích (stejná aplikace v různých 
typech terminálů).

Displej terminálu je barevný, doty-
kový, velikostí displeje předčí většinu 
jiných zařízení ve své třídě. Je vysoce 
kontrastní a výborně čitelný.

Kapacita paměti RAM je 128 MB,  
z toho na uživatelská data lze počítat při-
bližně s polovinou (dle rozsahu uživatel-
ské aplikace).

Mrazuvzdornost (-20 ºC), odolnost 
proti pádu z výšky 300 cm na beton, 
krytí IP67, to všechno svědčí o tom, že 
terminál je nesmírně odolný a  je vhodný 
i do extrémních podmínek. Hmotnost je 
přitom minimální, cca 280 g.

Z hlediska uživatele je zajímavý velice 
sympatický vzhled a tvar (padne přesně 
do ruky), dále je to i ergonomicky dobře 
provedená a přehledá klávesnice.

Spotřeba energie odpovídá velikosti 
a barevnosti displeje a je závislá na typu 
provozu (off-line nebo on-line) - pohy-
buje se okolo 20 hodin provozu.  

Všechny varianty terminálu jsou vy-
baveny IrDA, Bluetooth komunikací  
i bezdrátovou komunikací IEEE802.11b 
Wireless LAN. Další možnost spo-
jení představuje komunikační nástavec 

(je součástí balení), který se připojuje  
k hostitelskému počítači USB kabelem. 
Za zmínku určitě stojí i možnost uklá-
dání dat na micro SD kartu. 

V současné době se připravuje k uve-
dení na trh terminál v provedení s RFID. 
A to vše při zachování stávajících roz-
měrů i vlastností.

 Na závěr nezbývá než popřát tomuto 
robustnímu elegánovi DT X8xx hodně 
úspěchu a jeho uživatelům hodně spoko-
jenosti.  (JoPe)
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2D kódy pomáhají 
zdokonalit řízení zá-
sob. Efektivním způ-
sobem vyhovují před-
pisům pro sledování 

v potravinářském průmyslu, farmaceu-
tickém průmyslu a dalších, snímají nové 
typy dat pro zlepšení celkové efektivity 
procesů. Navíc - jak maloobchodníci, tak 
výrobci musí provést implementaci no-
vého standardu čárových kódů 2D, které 
byly vytvořeny pro zjednodušení celého 
dodavatelského řetězce. Dříve snímače 
2D obvykle postrádaly rychlost a přesnost 
laserových snímačů 1D. Jak lze imple-
mentovat zobrazování 2D, aniž by došlo 
k ovlivnění produktivity firmy?

Snímač Motorola DS4208 přináší 
vysokou rychlost typickou pro laserové 
snímače u čárových kódů 1D a 2D a 
umožňuje přizpůsobení čtení 2D kódů 
bez nutnosti obětovat kvalitu snímání 
nebo výkon či rychlost. Uživatelé nikdy 
nebudou ztrácet čas srovnáváním čáro-
vého kódu se snímačem nebo dělat mezi 
jednotlivými skenováními přestávky.  
A protože je možné snímat čárové kódy 
vytištěné na papírových etiketách nebo 
zobrazené na displeji mobilního tele-
fonu, mohou maloobchodníci poskytnout 
služby zákazníkům, kteří si stahují mo-
bilní kupóny, mobilní věrnostní karty atd. 

Získáte nejlepší rychlost snímání všech 
čárových kódů v oboru, technologii „po-
int-and-shoot“ pro vždy úspěšné snímání 
i u poškozených a nekvalitně vytištěných 
čárových kódů a odolnou konstrukci pro 
každodenní spolehlivost po celý den - to 
vše za rozumnou cenu.

Protože snímač DS4208 může snímat 
čárové kódy na displejích mobilních tele-
fonů, můžete nalákat miliony zákazníků, 
kteří používají mobilní telefony, aby si 
lépe zorganizovali svůj život. Maloob-
chodníci mohou snímat mobilní kupóny, 
mobilní věrnostní karty, mobilní dárkové 
karty atd. Restaurace nabízející rychlé ob-
čerstvení mohou přijímat mobilní kupóny 
na pokladně. Mobilní kupóny vydané na 
základě polohy umožňují maloobchodní-
kům a restauracím nalákat klienty, aby se 
u nich zastavili, když se nacházejí v blíz-
kosti jejich zařízení tím, že jim poskytnou 
automaticky vydané slevové kupóny. 
Hotely mohou svým hostům umožnit po-
užívání elektronických věrnostních karet, 
které mají uložené ve svých mobilních 
telefonech, čímž odstraní potřebu nošení 
skutečných karet. A protože divadla, te-
matické parky a stadiony dokážou snímat 
mobilní vstupenky stejně snadno jako pa-
pírové vstupenky, mohou nabídnout svým 
klientům další pohodlné řešení - elektro-
nické vstupenky.

Snímač DS4208 je navržen tak, aby 
vydržel co nejvíce – což dokazují testy 

odolnosti. Snímač DS4208 přináší vý-
jimečný výkon i po vystavení horku, 
chladu, prachu, vydrží i vylité nápoje,  
2 000 po sobě jdoucích pádů. Navíc 
pomocí jedinečného programu pro pod-
poru, služby Service from the Start 
Advance Exchange Support, můžete  
počítat s výměnou zařízení v rámci 
servisní smlouvy.

Zpracováno s pomocí materiálů  
MOTOROLA. (ps)

Typ DT X8 M10E DT X8 M20E DT X8 M11E DT X8 M21E

Snímání - čtení Lineární (ČK) Imager (ČK i 2DK) Lineární - RFID HF Smart 
Card Reader / Writer

Imager - RFID HF Smart 
Card Reader / Writer

MOTOROLA DS4208  

není nutno odložit při potápění

2D čárové kódy – budoucnost tištěných kódů
Řešením jsou snímače MOTOROLA

Casio DT X8xx – robustní elegán
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Pracovník po přihlášení do apli-
kace sejme pomocí snímače čárového 
kódu z VO číslo výrobku a požadovaný  
počet kusů. SW PBK poté provede  
rozklad této zakázky na jednotlivé díly 
(komponenty) dle kusovníku a očekává 
načtení čárových kódů jednotlivých dílů.

Po sejmutí čárového kódu dílu PBK 
provede validaci dílu dle kusovníku  
a umožní zadání dalšího dílu. Při se-
jmutí čárového kódu dílu s přede-
psaným tiskem etikety dílu (typicky 

z krabice reproduktoru) systém provede 
validaci dílu dle kusovníku a poté vy-

tiskne předepsaný počet etiket pro ozna-
čení dílu/dílů na předepsané tiskárně. 
Po načtení všech dílů předepsaných pro 
kompletaci jednoho finálního výrobku 
PBK vytiskne etiketu hotového výrobku 
(na „krabici“) na předepsané tiskárně. 
Tento postup se opakuje až do úpl-
ného vykrytí objednávky. Po vyrobení  
posledního finálního výrobku a vytištění 
jeho etikety SW PBK zakázku uzavře  
a je připraven pro zadání další VO.

K dalším vlastnostem SW PBK pa-
tří plná uživatelská konfigurovatelnost 
(kusovník, číselníky, definice etiket 
(obsah i vzhled), definice tiskáren  
a vazeb „výrobky / komponenty / eti-

kety / tiskárny“), kontrola přístupu  
(s hierarchickými přístupovými právy), 
automatické ukládání a obnovení aktu-
álního stavu PBK (typicky rozpraco-
vaná VO při ukončení směny) …

Příklad definice etikety
Definice etikety je standardní XML for-
mát, lze ji dle potřeby upravovat, dopl-
ňovat, případně přenést jako základ pro 
vytvoření nové definice. (VCh)

Kontrola kompletace
pokračování ze stranv 1

Na tomto místě vám budeme po-
stupně představovat naše významné 
partnery a dodavatele. Jako první 
přinášíme článek Kateřiny Klosové, 
Channel Account Manager Adriatic, 
Czech Republic & Slovakia z Moto-
rola Solutions CZ s.r.o.

Partnerství je základním stavebním 
kamenem obchodního modelu společ-
nosti Motorola Solutions. Je předpo-
kladem růstu a rozvoje naší společnosti 
a mým záměrem je, abychom tímto 
směrem pomáhali také našim obchod-
ním partnerům a zákazníkům.

Pro každý projekt se snažíme po-
skládat jednotlivé střípky řešení, 
které přispějí ke spokojenosti zá-
kazníka. Na jednotlivých řešeních 
spolupracujeme s těmi nejlepšími ve 

svém oboru. Proto jsem velice ráda, 
že se do rodiny našich partnerů zařa-
dila také společnost ICS Identifikační 
systémy, a.s. Věřím, že společně na-
bídneme zákazníkům dlouholeté 
zkušenosti, silné zázemí a maximální 
podporu. Spolupráce MOTOROLA 
+ ICS umožní našim potenciálním 
i stávajícím zákazníkům nabídnout 
všechny možnosti, které nejnovější 
technologie a poznatky umožňují,  
a to nejen při použití klasických tech-
nologií jako je čtení čárových kódů, 
ale především v nových technologiích 
RFID, DPM. 

Společnost Motorola Solutions má 
za sebou dynamický rok 2011, kdy 
se Motorola Inc. rozdělila na dvě sa-
mostatné entity, Motorola Mobility 

(dnes již Google) a Motorola Solutions  
(obchodovaná na NY stock exchange 
pod označením ‘MSI’). Došlo k vy-
členění produktů typu Point to Point 
a Point to Multipoint do samostatné, 
nově vzniklé společnosti Cambium 
Networks a v neposlední řadě včlenění 
společnosti RhoMobile do portfolia. 
Všechny tyto změny proběhly, jak na-
značuje vývoj akcií, na výbornou. 

Příští rok 2012 je pro nás rokem 
dalších výzev. Několikrát oceněný 
partnerský program, Symbol Partner-
Select, divize Enterprise, přetváříme 
na Motorola PartnerEmpower. 

Nový program je navržen tak, aby 
umožnil našim obchodním partnerům 
růst a profilovat se v oblastech, které 
jsou pro ně zásadní. Zákazníkům pak 
přináší určité měřítko specializace  
a odbornosti v daném segmentu.

Motorola Solutions se neustále vy-
víjí a dle mého názoru, je vývoj hlav-
ním heslem i celého trhu pro rok 2012. 

 (Kateřina Klosová)

Rok 2011 v naší firmě rozhodně ne-
byl nudný a chudý na události. Stručný 
extrakt z nich: personální změny, nová 
pobočka firmy na Moravě, dvacetileté 
výročí firmy. Nyní podrobněji:

Došlo k následujícím personálním 
změnám: V první řadě bylo značně 
posíleno naše obchodní oddělení - na 
pozici obchodního ředitele nastoupil 

Bc. Petr Špaček a na post obchodníka 
Franjo Kvítek. 

Z oddělení SW sice odešel dlouho-
letý pracovník p. Miroslav Frajbiš, při-
šel však nový programátor Bc. David 
Viererbl.

Na jaře byla zřízena pobočka naší 
firmy ve Slavkově u Brna. Myšlenkou 
zřídit pobočku na Moravě jsme se za-
bývali už od začátku nového tisíciletí, 
ale až teď, k příležitosti 20. výročí,  se 
nám to podařilo. Tím jsme se přiblížili 
k zákazníkům vzdálenějším od Prahy  
a určitě se tak zvýší operativnost našeho 
působení ve východní části republiky.

Zatímco v současnosti Slavkov před-
stavuje hlavně obchodní zastoupení 
naší firmy, v budoucnu by se měl stát 
plnohodnotným pracovištěm s veške-
rým technickým zázemím.

Koncem roku se dovršilo dvacet 
let působení společnosti ICS v České 
republice. Oslavili jsme je společen-
skou akcí v Mnichovicích u Prahy.  
V penzionu Šibeniční vrch se sešli sou-
časní i někteří bývalí pracovníci firmy, 

aby společně zavzpomínali na radosti 
i strasti uplynulých dvaceti let. Název 
penzionu je ovšem pouhým výsledkem 
souhry okolností, nehledáme v něm 
žádný symbolický význam, který by se 
dotýkal naší firmy. Kdybychom si měli 

vybírat správné místo po-
dle názvu, neocitli bychom 
se možná v tak hezkém  
a příjemném prostředí. 

Oslavy se zúčastnil 
i zakladatel firmy ICS 
Identifikační systémy, vý-
znamný akcionář a člen 
představenstva společnos-
 ti Ing. Jiří Černý, dále  

někteří bývalí zaměstnanci firmy: Ing.  
Pavel Khail, který koncem 90. let pů-
sobil jako ředitel firmy, a David Zirhut, 
dlouholetý programátor. Oba do dne-
ška s firmou spolupracují v oblasti vý-
voje SW a představují důležitý článek 
našich SW aktivit.

Oslava byla zpestřena urputnou bow-
lingovou soutěží družstev, v níž zvítě-
zila dvojice nových pracovníků Viererbl 
& Kvítek. Inu, čerstvé síly… (Cep)

MOTOROLA  

Zakladatel firmy Ing. Jiří Černý Ředitel ICS Ing. Josef Petráž Franjo Kvítek, Petra Franclová, Ivana Karasová
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