
Vážení čtenáři, 
když jsem hle-
dal námět na 
letošní úvod-
ník, zamýšlel 
jsem se nad 
řadou témat. 
Popravdě ře-
čeno drtivá 
většina z nich 

byla vzhledem k současných problé-
mům společnosti a ekonomiky poně-
kud pesimistická. Příliš se mi nechtělo 
je rozebírat a podporovat tak chmurné 
myšlenky. Obrátil jsem proto svou po-
zornost k méně ponurému tématu - do 
oka mi totiž padla číslovka 15, magická 
hlavně pro děti těšící se na občanský 
průkaz. Ano, právě pročítáte 15. ročník 
ČÁROVIN. 

 I když se to zdá neskutečné (tedy ale-
spoň mně), naše ČÁROVINY vycházejí 
už 15 let. Za tu dobu jsme vydali včetně 
tohoto vydání 25 čísel. Když se ohléd-
neme do začátků, stál za prapůvodní in-
spirací časopis našich švýcarských ko-
legů „Highlights“, časopis s obdobným 
zaměřením i účelem. 

Vysvětlení původu názvu ČÁRO-
VINY má několik verzí. Z nich nejprav-
děpodobnější je, že se jedná o složeninu 
slov „čárový kód“ a „noviny“.  Obsah 
ČÁROVIN se musel chtě nechtě vyví-
jet, ať už díky vnějším vlivům (nástup 
internetu a elektronické pošty), tak  
z důvodu našeho vlastního vývoje. Ne-
odmyslitelnou součástí prvních vydání 
byl „odpovědní lístek“, tedy kartička 
určená k vystřižení a k zaslání poštou 
- kartička s výčtem témat, z nichž lze 
zaškrtnou ta, o nichž by se zájemce rád 
dozvěděl více. Z dnešního pohledu je již 
tato forma komunikace holým nesmy-
slem. Hlavním obsahem byly v počát-
cích ČÁROVIN hardwarové novinky ze 
světa čárového kódu. Dnes jsou nosným 
obsahem články o aplikacích a jejich 
SW řešeních. V současnosti se snažíme 
každé vydání ČÁROVIN z větší části te-
maticky orientovat tak, aby každé číslo 
bylo zaměřeno na určitou oblast využití 
čárových kódů. V nedávné době to byly 
odpadové hospodářství nebo evidence 
majetku. 

Vždy je cílem seznámit čtenáře s ur-
čitou problematikou a na konkrétních 
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případech demonstrovat možná řešení. 
K tomu patří i vhodná volba představo-
vaného HW. Tím jsme ale samozřejmě 
nerezignovali na snahu seznámit vás 
i s novinkami z dalších  oblastí automa-
tické identifikace. 

Vedle aplikačních a produktových 
novinek si vás dovolujeme informovat 
i o novinkách a událostech v naší spo-
lečnosti v rubrice „UDÁLO SE“. Této 
rubriky se již řadu let ujímá člověk 
v naší firmě z nejpovolanějších, a to 
je oficiálně nikdy nejmenovaný, nic-
méně všemi uznávaný a respektovaný 
šéfredaktor pan Ing. Stanislav Cepník. 
Bez jeho citlivých redakčních zásahů 
si výslednou podobu všech vydání 
ČÁROVIN ani neumím představit. 
Dovoluji si mu touto formou vyslovit 
velké poděkování za jeho trpělivou  
a nezištnou práci na většině zveřej-
něných článků i obdiv nad tím, s ja-
kou citlivostí některé články odmítne, 
nebo dovede autora k jejich publiko-
vatelné podobě.

Na závěr mi nezbývá nic jiného než 
popřát jemu i našim ČÁROVINÁM do 
dalších let hodně spokojených čtenářů 
a vám, čtenářům, hodně zajímavých  
a inspirujících článků.

  
   Ing. Josef Petráž

15 let Čarovin
Vážení čtenáři, když jsem hledal 
námět na letošní úvodník, zamýšlel 
jsem se nad řadou témat. Popravdě 
řečeno drtivá většina z nich byla 
vzhledem k současných problé-
mům společnosti a ekonomiky po-
někud pesimistická. 
 čtěte na straně 1

Odbavení objednávek
UZENINY BETA

Výrobní a distribuční společnost 
Uzeniny Beta si od svého založení  
v roce 1992 zakládá jak na kva-
litě dodávaných uzenářských 
produktů, tak na kvalitě služeb, 
které poskytuje svým zákazní-
kům. čtěte na straně 1

Nové přírústky, tiskárny  
ZT220, ZT230

Jeden z největších výrobců 
tiskáren eti ket firma Zebra 
Technologies uvádí na trh nové 
tiskárny střední třídy Zebra 
ZT220/ZT230.  čtěte na straně 2

Mobilní kancelář do kapsy
Dlouhou dobu jsme se potýkali  
s problémem, jak poskytnout 
obchodníkům pracujícím v te-
rénu on-line informace.
 čtěte na straně 2

Mobilní terminály  
ES400 a MC2100

Akceschopnost a automatizace 
jsou v současnosti jedny z hlav-
ních požadavků a trendů ve 
světě terénních pracovníků.
 čtěte na straně 2

David a Goliáš  
DENSO TT 100 a BHT 11xx

V tomto čísle vám představujeme 
dva „koně“ z jedné stáje, kteří 
jsou natolik odlišní, že jsme to  
v dosavadní historii terminálů 
DENSO doposud nezažili. 

čtěte na straně 3

Sběr separovaného odpadu – 
řešení pro malé obce

Již několik let je jednou z ob-
lastí našeho zájmu evidence 
sběru odpadů. Na základě 
našich poznatků a poznatků 
našich zákazníků jsme vyvi-
nuli několik softwarových ře-
šení spadajících do softwarů 
ProBaze ODPADY SVOZ  
a DVŮR.  čtěte na straně 4

Dění v ICS
I když je poněkud předčasné  
bilancovat rok 2012, již nyní 
můžeme konstatovat, že  
i v tomto roce došlo k řadě více 
či méně podstatných událostí, 
které výrazně ovlivnily dění  
v naší firmě.  čtěte na straně 4

Výrobní a dis-
tribuční společnost 
Uzeniny Beta si 
od svého založení  
v roce 1992 zakládá 
jak na kvalitě dodá-
vaných uzenářských 
produktů, tak na 

kvalitě služeb, které poskytuje svým 
zákazníkům. Díky tomu se společ-
nost i v současné době, kdy obdobné 
firmy mají ekonomické problémy 
nebo rovnou zanikají, úspěšně roz-
víjí a roste. 

V rámci posílení své pozice na 
trhu se vedení rozhodlo rozšířit vy-
užití standardů GS1 z „pouhého“ 
označení produktů čárovým kódem 
i na zkvalitnění procesů vychystání 
zboží a přípravy rozvozů. Požadav-
kem bylo zachování užívaného in-
formačního systému a jeho propo-
jení s novým systémem „inteligentní 
expedice“, pro jehož realizaci byla 
vybrána naše společnost ICS Identi-
fikační systémy, a.s.

UZENINY BETA
Česká společnost Uzeniny Beta se 

od roku 1992 zabývá distribucí a vý-
robou uzenin, lahůdek a sýrů. 

Společnost pracuje formou obchod-
ních zástupců s regionální působností 
po celých Čechách. V současnosti 
odebírá zboží od cca 55 aktivních do-
davatelů, dodává jej cca 2230 aktiv-
ním odběratelům. Výrobu a distribuci 
zajišťuje přibližně 100 zaměstnanců, 
denně je realizováno třináct rozvozo-
vých tras a distribuována okolo 25 tun 
výrobků.

V závěru roku 
2009 se společ-
nost výrazným 
způsobem po-
sunula vpřed 
zakoupením masného závodu na 
Pecce v lokalitě Vidonic u Nové Paky. 
Další investice do stavebních úprav 
a špičkových výrobních technologií 
vytvořily z tohoto střediska moderní 
provoz, který je zárukou dalšího roz-
voje vlastní výroby s cílem nabídnout 
kvalitní a cenově dostupné výrobky  
a oslovit širokou škálu českých od-
běratelů. Společnost je zapojena do 
systému GS1.

Využití standardů GS1 pro vý-
robky s proměnnou hmotností

Pro identifikaci obchodních polo-
žek Uzeniny Beta je využíváno zna-
čení GTIN-13, standard „Číslování  
a označování zboží a služeb s pro-
měnnými jednotkami“ - viz
http://www.gs1cz.org/carove-kody-a-
-identifikace/identifikacni-klice-sys-
temu-gs1/standardizovane-zbozi-s-
-promennymi-jednotkami/

„Vedle zboží, které tvoří ucelené 
kompaktní jednotky (láhev piva, tuba 
zubní pasty, televizor atd.), se v ob-
chodě vyskytují balené či nebalené 
spotřebitelské jednotky, které mají 
různou hmotnost. Jedná se zejména 
o potravinářské výrobky, např. maso, 
uzeniny, sýry, ovoce, zeleninu, drů-
bež, ryby, atd.“

Primárně je použito značení pro 
standardizované zboží (prefix 29), 
výjimečně značení pro nestandardizo-
vané zboží (prefix 28).

Odbavení objednávek ve společnosti UZENINY BETA 
za využití standardů GS1

pokračování na straně 3

(Standardizované zboží je zboží 
obsažené v číselníku „Národní kata-
log“.) 

Systém Expedice
Hlavní zásady uplatňované společ-

ností Uzeniny Beta jsou přesnost ve 
vykrytí objednaného zboží, jeho kva-
lita a spolehlivý a pravidelný osobní 
servis všem odběratelům. Ten zajiš-
ťuje třináct regionálních obchodních 
zástupců.

Procesy spojené s prodejem a ex-
pedicí zboží probíhají ve společnosti-
Uzeniny Beta v krocích:
1. vytvoření prodejních objednávek
2.  převod objednávek do systému Ex-

pedice + vytváření fronty práce pro 
expedienty

3. vychystání zboží dle objednávek
4.  převod údajů skutečného vychys-

tání do IS + kompletace dokladů
Prodejní objednávky
Nabídka sortimentu se provádí 

den před závozem prostřednictvím  
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Jeden z největších 
výrobců tiskáren 
eti ket firma Zebra 
Technologies uvádí 
na trh nové tiskárny 
střední třídy Zebra 
ZT220/ZT230. Pro-
vedli jsme první testo-

vání a je vidět, že se Zebra při vývoji 
této tiskárny snažila vyslyšet kritiky  
a prosby uživatelů. 
ZMĚNY

Nové tiskárny navazují na řady tis-
káren Stripe a S4M, jež si získaly mezi 
uživateli velkou oblibu. Zkusíme se 
blíže zaměřit na to, co u nových tiská-
ren zůstalo zachováno a které charakte-
ristiky jsou nové.

Tak tedy u tiskáren ZT220/230 došlo 
hned k několika výrazným změnám. Na 
první pohled je to především vzhled, 
který se od ostatních modelů liší. Nově 

byly použity kovové části pro vnější 
plášť, jiné jsou i komponenty elektro-
niky a tiskového mechanismu. 

Po svých předcích tiskárny převzaly 
spíše zařazení ve spektru typů tiskáren  
z hlediska pojetí a výkonu, které od-
povídá použití v nenáročném prostředí  
a tisku středního množství etiket. Tis-
kárny nejsou určeny pro tisk většího 
množství už jednoduše proto, že na 
rozdíl od vyšších modelů nepodporují 
funkční příslušenství, jež by dokázalo 
etikety zpracovat, konkrétně tzv. rewind, 
neboli vnitřní navíjení potištěných eti-
ket.

Změnou v příslušenství u modelu 
ZT230 je „aktivní odlupování“, tedy re-
žim tisku, při kterém je každá potištěná 
etiketa zčásti odloupnuta, tisk je zasta-
ven a tiskárna čeká, až si odloupnutou 
etiketu odebere obsluha. Poté pokračuje 
tisk další etikety atd. Tento režim je 

vhodný pro výrobní aplikace, při nichž 
dochází k okamžitému zpracování eti-
ket. Aktivním se nazývá z důvodu vnitř-
ního navíjení prázdného podkladu do 
vnitřního prostoru tiskárny.

Co se týká spotřebního materiálu, 
náviny a podpora stejných typů etiket 
zůstaly zachovány (velikost dutinky, 
průměr kotouče etiket), barvící pásky 
lze použít v tiskárně ZT220 s návinem 
max. 300m, v tiskárně ZT230 s návi-
nem max. 450 m.
CENA

Je vidět, že se Zebra snaží zaujmout 
i uživatele hledající především levnější 
tiskárny, u nichž není výkon a zpraco-
vání hlavní prioritou. Tiskárny ZT220/
ZT230 jsou od počátku stavěny tak, že 
je možné vybrat tu nejjednodušší kon-
figuraci za lepší cenu. Za příplatek je  
k dispozici např. paralelní port, který 
byl dosud součástí základní ceny. Najít 

tu správnou konfiguraci, jež odpovídá 
požadavkům zákazníků, již není tak 
jednoduché. Zvyšují se nároky na přes-
nou definici požadavků ve chvíli objed-
návky, pozdější doplnění potřebného 
příslušenství je vykoupeno vyšší cenou 
dodatečné instalace. 

Nejlepší cenu je možné získat při 
koupi modelu ZT220, který je v plas-

tovém provedení, bez displeje, se sé-
riovým a USB portem. Maximální 
kapacita barvící pásky je 300m, což je  
u Zebry novinkou.  (FrK)

Nové přírůstky do početného stáda zeber Tiskárny ZT220/ZT230 

Zebra ZT 230Zebra ZT 220

Dlouhou dobu jsme 
se potýkali s problé-
mem jak poskytnout 
obchodníkům pracu-
jícím v terénu on-line 
informace a umož-
nit bezproblémovou 
identifikaci vybra-

ného produktu pomocí čárových nebo 
dvojdimenzionálních kódů. To bylo 
do nedávna možné pouze za cenu vy-
bavení několika zařízeními (notebook 
s datovým připojením, snímač čáro-
vých kódů a mobilní telefon), jejichž 
přenášení a zprovoznění mělo daleko  
k příjemnému komfortu a operativní 
práci.

S příchodem mobilního telefonu Mo-
torola ES400 se otevřel prostor pro novou 
generaci aplikací (ne, že by dříve neexis-
toval mobilní telefon s možností snímat 
ČK, ale to snímání bylo spíše pro zlost 
než pro praktické nasazení). Tento odolný 
smartphone s hardwarovou QWERTY 
klávesnicí a operačním systémem Win-
dows Moblie 6.5 v sobě mimo jiné skrývá 
i “plnohodnotný” scanner čárových kódů. 
Z tohoto důvodu jsme se začali zabývat 
možnostmi jeho využití. Jednou z prv-
ních možností je využití jako digitální 
asistent obchodníka. Aplikace námi na-
vržená odráží sice potřeby konkrétního 
zákazníka, ale jedná se o tři základní re-
žimy, které lze s úspěchem nasadit pro 

většinu činností spojených s mobilním 
pořizováním objednávek v terénu. Zá-
kladním režimem je Tvorba objednávek 
- umožňuje vytvořit objednávku pomocí 
snímání čárových kódů požadovaného 
zboží ať již přímo z výrobku, nebo z ka-
talogu s následným zadáním množství. 
Systém automaticky informuje obsluhu  
o aktuální skladové zásobě požadovaného 
zboží a o dalších detailech. Před odeslá-
ním objednávky do informačního systému 
je možno doplnit další informace, jako 
například poznámku či požadované datum 
doručení. Dalším režimem je Přehled ob-
jednávek – slouží pro snadnou orientaci 
obchodníka v pořízených objednávkách, 
které přehledně zobrazí veškeré přijaté 

Mobilní kancelář do kapsy a dosud nevyřízené objednávky včetně 
všech detailů, jako je cena jednotlivých 
položek, datum přijetí a plánované datum 
dodání. Posledním režimem (nikoliv však  
významem) je Přehled faktur – tento re-
žim upozorní obsluhu na nezaplacené fak-
tury daného zákazníka a umožní mu podle 
toho zvolit optimální obchodní strategii.

Přístup k aktuálním informacím je 
prostřednictvím mobilního připojení  
k internetu ve spojení s komunikačním 
serverem ICS Connector, který zpro-
středkovává předávání dat mezi mobil-
ním zařízením a informačním systémem. 
Díky tomu má obsluha vždy k dispozici 
aktuální informace. 

A pokud nebude zbytí, je zde poslední 
„autonomní režim“, a sice osobní do-
mluva s pracovníkem ve skladu prostřed-
nictvím mobilního telefonu. Tento „re-

žim“ je samozřejmě již v ceně telefonu… 
Všechny popsané režimy jsou obsa-

ženy v jednom zařízení o hmotnosti ne-
celých 200g a jsou vždy po ruce. 

Věříme, že vás uvedené řešení zau-
jme, a pokud budete mít zájem o dopl-
nění některých funkcí nebo jenom před-
vedení řešení, rádi vám je poskytneme.

 (MaBo) 

A k c e s c h o p n o s t  
a automatizace jsou 
v současnosti jedny z 
hlavních požadavků 
a trendů ve světě te-
rénních pracovníků, 
kteří zabezpečují 
sběr a zpracování dat  

v nejrůznějších oborech lidské činnosti. 
Těmto trendům vychází vstříc společ-
nost Motorola jako výrobce mobilních 
zařízení, jež mají zabezpečit automa-
tický sběr a zpracování dat právě tam, 
kde je to potřeba. Proto lze nalézt v 
produktových řadách terminálů Mo-
torola různé typy zařízení, které jsou 
určeny pro vykrytí široké škály potřeb 
uživatelů. Patří sem např. terminály 
ES400 a MC2100.

Zatímco typ ES400 je zejména díky 
možnostem připojení určen hlavně pro 
mobilní pracovníky v terénu, u terminálu 
MC2100 se nejčastější využití předpo-
kládá ve skladových a výrobních aplika-
cích. To samozřejmě nevylučuje využití 
unikátních vlastností těchto zařízení  
i v jiných oblastech.  Mimochodem pří-
klady praktického použití těchto terminálů 
naleznete v těchto novinách hned ve dvou 
článcích, a sice ve článku „Sběr separova-
ného odpadu – řešení pro malé obce“  a  ve 
článku „Mobilní kancelář do kapsy“.

Dále se pokusíme upřesnit možnosti 
obou zařízení.

Zvýšení akceschopnosti mobilních 
pracovníků 

V současnosti potřebují pracovníci v 
terénu, jako jsou servisní technici, ob-
chodní zástupci, manažeři v maloob-

chodě, zdravotničtí pracovníci a další, 
přijímat v průběhu celého dne informace 
prostřednictvím telefonních hovorů,  
e-mailů, textových zpráv a osobních ná-
vštěv u zákazníků. 

Okamžitý příjem těchto informací  
a zvýšení akceschopnosti těchto pracov-

níků jsou možné právě díky terminálům 
ES400.

Není nutné žádné papírování na konci 
pracovního dne, žádné zdržení při příjmu 
informací, žádné pracné shromažďování 
hlášení a formulářů před služební cestou. 
Nejmenší kapesní podnikový digitální 

asistent (EDA) od společnosti Moto-
rola nabízí komplexní hlasové a datové 
funkce, které pracovníci nezbytně potře-
bují nejen pro příjem informací, ale rov-
něž k tomu, aby dokázali rychle reagovat 
a podnikat potřebné kroky, a to bez pro-
dlení. Díky těmto terminálům jsou nyní 
všem mobilním pracovníkům vždy k 
dispozici nástroje nutné pro shromáždění  
a přístup k datům a provádění úkolů 
přímo na místě.

Některé zajímavé vlastnosti 
Motorola Enterprise User Interface 

(MEUI): Unikátní možnost nastavení  
v tomto typu zařízení; nastavitelný typ 
rozhraní, který lze upravit, umožňuje 
rychlejší a snazší přístup k požadovaným 
aplikacím a funkcím, což zrychluje a zvy-
šuje efektivitu práce 

Vynikající barevný dotykový displej 
ve své třídě: Technologie PenTile® po-
skytuje dvakrát vyšší jas při polovičním 
odběru než standardní displeje, což šetří 
baterii i při vysokém jasu; speciální algo-
ritmus zostřuje obraz pro snazší čitelnost.

Vestavěný biometrický snímač otis-
 ků prstu zabezpečí přístup pouze autori-
zovaným pracovníkům 

Motorola MAX Locate: Vestavěný 
GPS přijímač pracuje i v náročných pod-
mínkách, kde je špatné pokrytí signálem, 
jako jsou městské zástavby, vnitřní pro-
story apod.; podporuje asistovaný i auto-
nomní režim GPS.

Dobrá investice bez kompromisů
Automatizace úkonů při sběru a zpra-

cování dat v kancelářích, obchodech, 

Mobilní terminály ES400 a MC2100  

Motorola MC 2100

Motorola ES 400

– ES400 MC2100

OS Windows Mobile 6.5.3 Professional Microsoft® Embedded CE 6.0

CPU 600 MHz, procesor ARM 11 Marvell PXA 320 624 MHz

Paměť 256 MB RAM/1 GB Flash; Slot microSD 

(až 32 GB)

128 MB RAM/256 MB ROM; microSD slot 

(až 32GB)

Klávesnice 42 kláves, QWERTY; AZERTY; QWERTZ 27 kláves, 2 program. tlačítka

Displej Barevný, PenTile, 3“, dotykový + 

podsvětlený

Barevný, 2,8“; TFT-LCD ; (ne)dotykový + 

podsvětlený

Hmotnost Podle typu baterie: 156g / 189g 241 g

Sběr dat Kamera 3,2 MP, 1D/2D kódy 1D lineární imager, 1D laser, 1D/2D area

imager (MC2180)

Komunikace Wi-Fi 802.11a/b/g + Bluetooth  2.0 + 

Duální 3,5 G 

USB 2.0 hostitel/klient, GPS

Wi-Fi 802.11b/g/n + Bluetooth (MC2180);

USB 1.1 host/klient

Baterie Standardní: Li-Ion 1540 mAh /3,7 V

S vyšší kapacitou: Li-Ion 3080 mAh/ 

3,7 V

Smart Li-Ion 2400 mAh

Odolnost IP42; pád z 1,2m při pokojové teplotě IP54; pád z 1,2m při pokojové teplotě

Teplota 0° C až 40° C -10°C až 50°C

Vzdálená 

správa

Motorola Mobility Services Platform (MSP) umožňuje vzdálenou správu, update,  

monitorování a řešení problémů

Servisní 

kontrakt

eliminují nepředpokládané opravy Tato „all-inclusive“ služba pokrývá standardní opotřebení 

terminálu, zničení interních a externích komponent způsobené poškozením zařízení  

a aktualizaci operačního systému

Využití Mobilní prodej: příjem a sledování objed-

návek, navigace, hlasová komunikace

Servisní zakázky: sledování náhradních 

dílů, fakturace a sledování zakázek

Výroba: sledování zakázky, skladové operace,  

sledování zásob

Retail: vyskladnění zboží, sledování zásob, 

značení zboží/přeceňování

skladech a výrobních prostorách je pro-
blematika, kterou řeší stále vetší část 
uživatelů. Terminál Motorola MC2100 
je vybaven veškerým potřebným rozhra-
ním pro automatický sběr dat přímo tam, 
kde je to potřeba. Papírové formuláře, 
které je nutné vyplnit a následně přepsat 

pokračování na straně 4



V tomto čísle vám 
představujeme dva 
„koně“ z jedné stáje, 
kteří jsou natolik 
odlišní, že jsme to  
v dosavadní historii 
terminálů DENSO 
doposud nezažili. 

Nicméně vše je jednou poprvé a co je 
nové, nemusí být špatné. Dovolujeme 
si tedy oba terminály blíže představit, 
i když o jejich srovnávání se pokoušet 
raději nebudeme, protože každý je ur-
čený pro jiný segment trhu. 

Začneme „Goliášem“, protože při-
šel první.

Terminály řady BHT 11xx jsou pro-
dukovány výrobcem DENSO a jsou 
svým provedením určeny pro práci i v 
náročnějším prostření, kde je vhodné 
ovládání terminálu jednou rukou. 
Jedná se o mobilní terminály s Win-

dows®CE a dotykovým displejem. 
Za povšimnutí rozhodně stojí i velká 
snímací vzdálenost a teplotní odolnost.

Technologie skenování kódů je CCD. 
Snímací vzdálenost snímače je až 7 m 
(pro lineární kódy), záleží pochopitelně 
na hustotě snímaných kódů. Tato vlast-
nost jej řadí na špičku z hlediska dosahu 
CCD scannerů a zároveň jej předurčuje  
k použití ve skladech, například pro sní-
maní regálových pozic na velkou vzdále-
nost. Vhodným doplňkem pro tuto práci 
může být i kvalitní kamera s 3,2 mega pi-
xelu pro případné zaznamenávání nestan-
dardních skutečností, např. poškozený obal.    

Terminál je vybaven operačním sys-
témem Windows®CE 6.0 R3. 

Dotykový displej terminálu je ba-
revný, 320 x 480 bodů HVGA.

Kapacita paměti RAM je 512 MB, 
2GB F-ROM - tuto paměť lze i rozšířit  
s využitím micro SD karty.

Mrazuvzdornost (-20ºC), velice 
dobrá odolnost proti pádům na beton, 
krytí IP54, to všechno svědčí o tom, že 
terminál „hodně vydrží“ a je vhodný i do 
náročných podmínek. Přitom hmotnost 
je pouhých cca 380 g.

Z hlediska uživatele jsou velice pří-
jemná velká podsvícená tlačítka. Není 
problém ovládat terminál jednou rukou, 
což přispívá k jednoduché manipulaci  
s ním či se skenovanými předměty. 

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

Všechny varianty terminálu jsou vy-
baveny IrDA, Bluetooth komunikací  
i bezdrátovou komunikaci IEEE802.11b/
g/n Wireless LAN. Další variantu spojení 
s hostitelským počítačem představuje 
komunikační modul  připojený k počítači 
přes USB kabel, variantně s LAN připo-
jením. Za zmínku určitě stojí i možnost 
přenášení dat přes micro SD kartu.

 Po Goliáši přichází David.
Terminály řady TT 100 jsou produ-

kovány také výrobcem DENSO. Jedná 
se o mobilní terminály s Windows®CE 
a dotykovým displejem. Za povšim-
nutí rozhodně stojí velká variabilita 
snímání i možnost připojení rukojeti 
ke každému modelu či jeho provedení 
s krytím IP65.

Jako technologie skenování kódů je 
použit pro DENSO ne zcela typický la-
ser. Snímací vzdálenost laserového sní-
mače je cca 40 cm (pro lineární kódy), 
opět závisí na hustotě snímaných kódů. 
Vedle tohoto klasického snímače jsou  
v nabídce i dvě varianty 2D imageru 

- klasické fixní provedení 2D snímač  
a provedení s autofokusem.

Terminál je vybaven operačním systé-
mem Windows® Embedded CE.net 6.0. 

Dotykový displej terminálu je barev - 
ný, 240 x 320 bodů.

Kapacita paměti RAM je 128 MB, 
256 MB F-ROM - tuto paměť lze i rozší-
řit s využitím micro SD karty.

Mrazuvzdornost (-10 ºC), velice 
do brá odolnost proti pádům na beton, 
špičkové krytí IP65, to všechno svědčí  
o tom, že terminál je vhodný do většiny 
provozních podmínek. Přitom hmotnost 
je velice slušná, tedy nízká - cca 230 g!

Z hlediska některých uživatelů může 
být příjemná odnímatelná rukojeť, 
která z kapesního provedení vytvoří bě-
hem několika vteřin skladový terminál. 
Terminál lze snadno ovládat jednou ru-
kou, což přispívá k jednoduché manipu-
laci s ním či se skenovanými předměty.  
V méně osvětlených prostorách přijde 
vhod podsvícená klávesnice.

Spotřeba energie je kapitola sama  
o sobě, podle našich dosavadních testů je 
spotřeba terminálu v úsporném režimu 
omezena na naprosté minimum. Bate-
rie vydrží v tomto režimu i více než 
tři týdny. S takovou schopností jsme se  
u ostatních terminálů s operačním systé-
mem Windows doposud nesetkali.    

Všechny varianty terminálu jsou vyba-
veny IrDA i bezdrátovou komunikaci IEE-
E802.11b/g Wireless LAN a jeden model 
i GPRS. Další variantu spojení s hostitel-
ským počítačem představuje komunikační 
modul připojený k počítači přes USB 
kabel, variantně je k dispozici LAN při-
pojení. Za zmínku určitě stojí i možnost 
přenášení dat přes micro SD kartu.

 Na závěr nezbývá než popřát těmto 
terminálům DENSO hodně úspěchu  
a jeho uživatelům hodně spokojenosti. 

 (JoPe)
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David a Goliáš DENSO TT 100 a BHT 11xx

DENSO  TT 100

DENSO BHT 11xx

pravidelné osobní návštěvy obchod-
ního zástupce. Ten je mimo jiné vyba-
ven notebookem s online připojením 
na centrálu umožňujícím vzdálené 
při pojení do IS. Zástupce má tedy  
v reálném čase k dispozici všechny 
potřebné informace o aktuální nabídce. 
Zároveň i vytvořená prodejní objed-
návka je ihned zaregistrována v IS.

Převod objednávky do systému 
Expedice + fronta práce pro expe-
dienty

Zaregistrované objednávky jsou 
automaticky a prakticky okamžitě 
přenášeny ve formě požadavku do 
systému Expedice, požadavky převe-
dených objednávek jsou ihned zkon-
vertovány a automaticky zařazeny do 
„zásobníku“ práce pro expedienty.

Vychystání zboží dle objednávek
Vychystávání zboží je zcela bez-

papírové, činnost expedienta se řídí 
pouze pokyny SW v mobilním pro-
gramovatelném terminálu s integrova-
ným snímačem čárového kódu (dále 
čtečky).

V prvním kroku zadá expedient po-
kyn k načtení „práce“ z fronty, čtečka 
si prostřednictvím bezdrátové Wi-Fi 
komunikace načte první nevykrytou 
objednávku. Spolu s údaji o požadova-
ném zboží a jeho množství/hmotnosti 
jsou čtečce předávány i další údaje jako 
název zboží, měrná jednotka, vývažek 
obalu a další. V dalším kroku expedi-
ent postupně snímá čárové kódy zboží, 
přičemž čtečka provádí kontrolu oproti 
požadavku jak položkovou (CO), tak 
množstevní (KOLIK). Dosažení poža-
dovaného množství aktuální položky 
čtečka indikuje opticky a akusticky  
a poté automaticky přechází na další po-
ložku objednávky. Přesné údaje o hmot-
nosti expedovaného zboží, načteného  
z čárového kódu GTIN-13, ukládá do 
paměti terminálu. Dokončení vychys-
tání všech položek objednávky indikuje 
opticky a akusticky, údaje vychystání 
ihned online předá serverové části sys-
tému Expedice. Ta zajistí jednak tisk 
dodacího listu a samolepících etiket 
pro označení jednotlivých přepravek 
s vychystaným zbožím, jednak online 
převod údajů skutečného vychystání 
do IS. Odbavení objednávky dokončí 
expedient označením přepravek etike-
tami, kontrolou hmotnosti (podlahová 
váha oproti součtu dle dodacího listu)  
a umístěním zboží do předepsané roz-
vozové trasy.

Převod údajů skutečného vychys-
tání do IS + kompletace dokladů

Bezprostředně po vychystání zboží 
objednávky jsou údaje skutečného vy-
chystání (položky a přesné hmotnosti) 

přeneseny do IS, kde jsou vygenero-
vány příslušné doklady dle platné le-
gislativy.

Vyjádření zákazníka
(Ing. Souček, obchodní ředitel Uze-

niny Beta)
„Systém Expedice je nasazen v naší 

společnosti od začátku roku 2009. Po 
více než třech letech provozu tedy 
mohu objektivně posoudit jeho vlast-
nosti i přínos. Pro lepší představu ale 
uvedu následující čísla: v současné 
době provozujeme třináct rozvozo-
vých tras po celém regionu Čech  
s denní expedicí cca 25 tun uzenář-
ských výrobků, lahůdek a sýrů. Vy-
chystání tohoto množství zvládá ve 
dvousměnném provozu díky našemu 
systému čárových kódů pouhých 6 
skladníků! Zároveň se zavedením 
podařilo - ke spokojenosti našich od-
běratelů - zásadně eliminovat záměny 
a další chyby při expedici i přípravě 
dokladů, což významně přispívá  
k naší konkurenceschopnosti v dnešní 
náročné době. 

Kladně hodnotím i kvalitu dodávky 
a přístup společnosti ICS Identifikační 
systémy k návrhu a nasazení systému 
Expedice. Řešení bylo implemento-
váno bez jakýchkoliv následných pro-
blémů, dílčí problémy při nasazení do 
provozu byly řešeny obratem. Jedno-
značně kladně hodnotím i společností 
ICS dodaný HW - RF čtečky výrobce 
TOYOTA-DENSO. Při více než třech 
letech denního intenzivního používání 
v náročném prostředí chladicích boxů 
nedošlo k žádné technické závadě!

Celkově realizace projektu splnila 
původní požadavky a naplnila naše 
představy systému „chytrého vychys-
távání“. (VCh)

pokračování ZE strany 1
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Již několik let 
je jednou z oblastí 
našeho zájmu evi-
dence sběru od-
padů. Na základě 
našich poznatků 
a poznatků na-
šich zákazníků 

jsme vyvinuli několik softwaro-
vých řešení spadajících do soft-
warů ProBaze ODPADY SVOZ  
a DVŮR. Tato řešení pokrývají ob-
lasti evidence svozu sběrných nádob 
na separovaný i komunální odpad, 
evidence svozu pytlů a evidence od-
padů na sběrném dvoře.

Uvedené aplikace jsou určeny pro 
větší města a jejich svozové firmy. Dá 
se říci, že „popelkou“ u nás zůstávaly 
malé obce, pro které bylo celé řešení 
jak z hlediska obsahového, tak i finanč-
ního příliš náročné.

Proto jsme na základě jejich poža-
davků vyvinuly další, velice jednodu-
chý, software s minimálními nároky na 
hardware. Jeho nasazení je vhodné tam, 
kde nelze efektivně uplatňovat klasický 
svoz pytlů od občanů a kde není ani 
rentabilní provozování sběrného dvora. 
Přesto je ale nutné a dobré motivovat 
občany, aby třídili odpad a mohli tak 
získat případnou slevu na poplatcích.

Princip tohoto jednoduchého řešení 
je založen na individuálním sběru tří-
děného odpadu v pytlích občany na 
sběrná místa.

Pro zavedení tohoto systému jsou za-
potřebí SW ProBaze ODPADY SBĚR 
provozovaný na běžném PC, laserová 
tiskárna s etiketami na A4 a snímací 
zařízení - terminál nebo datakolektor  
a popř. vhodná váha.

Občan se zaregistruje a obdrží svoje 
identifikační číslo účastníka. 

Spolu s pytli na odpad obdrží své 
čárové kódy pro příslušný typ odpadu. 
Následně pytle s vytříděným odpa-
dem označí a odnese na určené místo 
sběru. Čárové kódy z označených pytlů  

zaznamenává pověřený pracovník do 
mobilního zařízení vybaveného sní-
mačem čárového kódu. Pro takto vytří-
děný odpad po dosažení přepravní ka-
pacity vozu objedná odvoz. Nasnímaná 
data přenese do SW ProBaze ODPADY 
SBĚR  a následně vyhodnotí.

Podle požadavků konkrétní obce je 
možné pytle sbírat pouze takzvaně „na 

kusy“, nebo při evidenci pytle ještě vážit.
Při kusovém sběru obsluha pouze 

snímá čárové kódy obsahující údaje 
o občanovi a typu komodity z jednot-
livých pytlů (v tomto případě předpo-

kládáme využití typizovaných pytlů na 
sběr jednotlivých komodit).

Pro řešení s váhou bylo náročné 
nalézt vhodný HW – váhu i terminál 
se snímačem čárového kódu, který je 
schopen automaticky přijímat infor-
mace z váhy. Samotný proces zpra-
cování probíhá následovně: obsluha 
umístí pytel s tříděným odpadem na 

váhu, z pytle sejme čárový kód s údaji 
o občanovi a typu komodity a v tomto 
okamžiku terminál přijme z váhy i in-
formaci o hmotnosti váženého pytle. 
Lze tedy říci, že pořízení dat je téměř 

bezobslužné a všechny údaje jsou sbí-
rány automaticky.

Další zpracování je pro „ks“ a „kg“ 
stejné – obsluha přenese nasbíraná data 
do počítače, zpracuje v aplikaci Pro-
Baze ODPADY SBĚR, a tak vzniknou 
podklady pro další vyhodnocení.

Z nasbíraných dat je možné vytvořit 
statistiku udávající množství sebraného 

odpadu za obec nebo za občana za  
zvolené období, ať už v kusech odevzda-
ných pytlů, nebo v kilogramech. Lze vy-
počítat nárok občana na případnou slevu 
na poplatcích dle vytříděného odpadu. 
Vzhledem k různé měrné hmotnosti  
a „lukrativnosti“ sledovaných komodit 
je pro vyčíslení slev u každé uvedena 
tzv. bonita. Ta umožňuje sjednocení 
všech druhů komodit a tím lze docílit 
jejich objektivního ohodnocení. Pro vý-
počet slev je možné v systému nastavit 
limity tak, aby občan nedostával slevu 
např. za jeden vytříděný pytel a naopak, 
aby nepřesáhl možnou výši poskyto-
vané slevy. U každého zaevidovaného 
občana je zohledněn počet poplatníků.

Druhy komodit, které je takto možné 
evidovat, nejsou omezeny. 

Nespornou výhodou zave-
dení celého systému jsou 
jeho jednoduchá instalace, 
snadné ovládání, rychlé 
zpracování nasbíraných dat, 
historie sběru. 
Pro zajištění snadné dostup-

nosti informací o vytříděném odpadu 
pro zainteresované subjekty jsme při-
pravili webovskou aplikaci ProBaze 
ODPADY WEB VIEW, která posky-
tuje přesné informace všem účastní-
kům (obci i občanům). 

Přes internetový prohlížeč si po za-
dání svého čísla a přistupového hesla 
bude moci každý zaevidovaný účastník 
zjistit množství odevzdaného odpadu 
za sledované období.

Doufáme, že všechny systémy zmí-
něné v tomto článku svou jednodu-
chostí a přehledností pomohou obcím 
efektivně sbírat a vyhodnocovat údaje 
o vytříděném odpadu a že budou ob-
čany motivovat k zapojení do systému 
třídění odpadu. (EBO)

I když je poněkud předčasné bi-
lancovat rok 2012, již nyní můžeme 
konstatovat, že i v tomto roce došlo  
k řadě více či méně podstatných udá-
lostí, které výrazně ovlivnily dění  
v naší firmě. 

V souvislosti s rozšiřováním akti-
vit na Moravě došlo k personálnímu 
posílení pobočky ve Slavkově. Od  
1. dubna pracuje v moravské po-
bočce pan Bc. Petr Kejval, a to na 

pozici vedoucího HW projektů. 
Pan Kejval bude zajišťovat přede-
vším podporu a servis zařízení Mo-
torola, Datalogic, Zebra a dalších. 
Bohaté zkušenosti má kromě jiného  
i v oblasti bezobslužného snímání na 
výrobních linkách, v architektuře bez-
drátových sítí a ve čtení čárových, 2D 
a DPM kódů v náročných podmínkách. 
Věříme, že tato posila bude významných 
posunem v námi nabízených službách 
pro naše stávající i budoucí zákazníky!   

V polovině tohoto roku jsme vzhle-
dem k již zmíněnému rozšíření našeho 

teamu byli nuceni změnit prostory pro 
fungování naší pobočky. Došlo tak  
k téměř ztrojnásobení užitné plochy  
a vznikl prostor nejenom pro lepší pra-
covní podmínky, ale i pro zkvalitnění 
našich služeb v této oblasti (sklado-
vání operativního zboží, lepší vyba-
vení technikou – tiskárny, …). Toto 
rozšíření si vyžádalo změnu sídla naší 

moravské pobočky, došlo k posunutí  
o cca 1 km. Nyní tedy sídlí na ad-
rese: Zlatá hora 1351, 684 01 Slavkov  
u Brna. Pro ilustraci jsme vybrali foto 
jedné místnosti i s osazenstvem. Pokud 
budete mít zájem, rádi vás tam přiví-
táme.

I v tomto roce jsme realizovali  
a realizujeme mnoho nových projektů 

a řadu nových aplikací,  
o jejichž využití jsme vás in-
formovali. Vedle obchodní 
činnosti zaměřené hlavně 
na prodej našich řešení  
a služeb jsme se účastnili 
několika odborných semi-
nářů. Ať už to byly odborné 
semináře pořádané našimi 
dodavateli – Motorola  
a Zebra, nebo konference  
a semináře zaměřené na od-
padové hospodářství.

Zejména to byl 13. roč-
ník konference ODPADY 
a OBCE v Hradci Králové, 
kterou pořádá společnost 
EKOKOM. 

Letošním tématem bylo 
Hospodaření s komunál-
ními odpady. Další akcí 
toho druhu byl 20. ročník 
Mezinárodního kongresu 
a výstavy ODPADY – LU-
HAČOVICE.

Pozvání jsme opětovně dostali i na 
seminář  „Komunální odpady v praxi 
- 2012“  v Hrotovicích pořádaný Kraj-
ským úřadem Kraje Vysočina a svo-
zovou firmou ESKO Třebíč. Kromě 
přednášky zaměřené na SW i HW no-
vinky v evidenci sběru odpadů jsme pro 
účastníky pořádali i zajímavou soutěž  
v odhadování  hmotnosti odpadu (viz. 
foto z předávání cen výhercům).

I v letošním roce jsme absolvovali re-
certifikační proces potvrzující naše člen-
ství v programu akreditovaných partnerů 
sdružení GS1 Česká republika. (Cep)
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Sběr separovaného odpadu – řešení pro malé obce 

do počítače, jsou díky tomuto terminálu  
minulostí. Kromě snížení chyb a zvýšení 
produktivity mohou nyní pracovníci 
vykonat více úkolů za den. Vzhledem  
k nízké pořizovací ceně MC2100 lze 
získat možnosti, které jsou většinou 
součástí zařízení vyšších tříd. Tyto 

terminály nabízejí vysoký výpočetní 
výkon, odolný design, vynikající er-
gonomii, široké možnosti sběru dat, 
push-to-talk (PTT) a centralizovanou 
správu.
Některé zajímavé vlastnosti 
Vysoký čtecí výkon na jakémkoliv 
kódu: Možnost výběru technologie 

čtení - 1D lineární imager, 1D laser, 
1D/2D area imager – to jsou typy sní-
mačů poskytující maximální čtecí vý-
kon. Nezávisle na volbě typu snímače 
lze načítat poškozené, špinavé a špatně 
čitelné kódy hned na první pokus.
Excelentní ergonomie pro snadné  
použití: Umístění kláves, rozměry  

a níz   ká hmotnost terminálu MC2100 
byly navrženy tak, aby usnadňo-
valy práci jednou rukou. Tvarovaná 
opora prstu na zadní straně zařízení 
umožňuje bezpečné uchopení ter-
minálu bez nutnosti použití silného 
stisku.  
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