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Nová řešení
pro novou dobu
New solutions for a new age

Vážení zákazníci,

v roce 2015 KVADOS připravil 
novinku, která mezi vámi 
vyvolala značný zájem. Protože 
překonal naše očekávání, 
dovolte mi představit vám ji 
blíže a v souvislostech. Důvodů, 
proč jsme se začali řízením 
stavu zásob zabývat, bylo hned 
několik. A výsledkem je silný 
nástroj, který umíme nasadit 
i bez vazby na naše ostatní 
řešení. Tento směr specializace 
a odbornosti chceme rozvíjet 
i letos.

Dear customers,

in 2015 KVADOS introduced one innovation 
in particular that generated considerable interest 
among you. Since it has exceeded our 
expectations, allow me to provide you with some 
more details and background. There were several 
reasons why we have got involved with inventory 
management. The result is a powerful tool 
which we are even able to deploy independently 
of our other solutions. This year we want 
to continue developing this field 
of specialization and expertise.
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Milujete dobré jídlo? Sledujete pořady o vaření? 
Gastronomie má mnoho společného se 

skladováním. Pod pokličku moderního řešení 
nahlédnete v rubrice Klíč na straně 10. 

Najdete zde i recept KVADOSu.

Do you love good food? Do you watch cooking 
programmes? Fine cuisine has a lot in common with 

warehousing. Take a look under the lid to see 
what's cooking in the Key section on page 10, 

where you will find KVADOS's recipe.
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Martin Bezecný
produktový manažer řešení VENTUS®

Product Manager for the VENTUS® Solution

Vize / Vision
sledující období. Nově metoda umí predikovat zásobu na 
období budoucí akce a rovněž období po jejím ukončení. 
Obsluha má k dispozici potřebné analytické pohledy na his-
torii prodeje, historii skladové zásoby, objednávek a příjmů, to 
vše pěkně střižené proti vývoji cen a historii všech marke-
tingových akcí podpory prodeje.
Tím ale vývoj nekončí. Budoucností řízení zásob je zpřes-
ňování predikce poptávky, která je většinou závislá na různých 
vlivech. Vzájemná kombinace jednotlivých vlivů má vždy 
dopad na výkyv poptávky. Společně s Ostravskou univerzitou 
pracujeme na projektu, kde pro tyto vlivy ověřujeme relativně 
nové matematické algoritmy neuronových sítí a fuzzy logiky. 
Vytvořili jsme algoritmus, který vycházel z testovací množiny 
vybraného akčního zboží, které během roku 2014 trpělo 
velkými výkyvy v poptávce. Algoritmus při simulaci na celý rok 
2015 predikoval zásoby s menší než 10% odchylkou oproti 
skutečnosti. To pro sortimenty, kde je aktuálně 200–300 % 
pojistné zásoby, znamená mimořádně dobrý výsledek. 
Plánujeme algoritmus nadále sledovat v reálném prostředí 
a jeho predikci porovnávat se skutečností a stávajícím algo-
ritmem klouzavého průměru. Představuje velký příslib, jak 
zahrnout do predikce vlivy jako počasí, marketingovou pod-
poru alternativního sortimentu nebo akce konkurence.
Pro řízení zásob centrálních skladů, kam kromě zásob 
řízených plánem z maloobchodů vstupují objednávky 
velkoobchodních odběratelů, jsme v loňském roce vytvořili 
nový nástroj na vykrývání těchto požadavků. Nákupčím 
umožňuje se rozhodnout o způsobu vykrytí, aby splnili 
požadavek odběratele v množství a čase. Nástroj přehledně 
zobrazuje informace o existujících objednávkách shodného 
sortimentu všech odběratelů a vystavených objednávkách na 
dodavatele – s možností zarezervovat si množství na takové 
objednávce pro konkrétního odběratele. Zobrazuje také 
potenciální dodavatele sortimentu s nákupní cenou a do-
stupností zboží. Takto vytvořené objednávky na dodavatele je 
možné dále optimalizovat nástrojem pro řízení stavu, aby 
splňovaly podmínky pro objednání na celkovou cenu, 
množství, objem a váhu.

Pro letošní rok chystáme další novinky a pevně věřím, že je 
uvítáte stejně jako tyto.

Our long-term partners using the VENTUS® ERP system have begun – 
primarily in retail – focusing intensively on marketing and sales support and, 
in addition to standard �yer promotions, have o�ered customers club 
memberships o�ering even better discounts, customer cards using rewards 
systems, or limited time promotions relating, for example, to ongoing sporting 
events. All of these, along with other regular factors such as holidays, 
vacations and changes in the weather or seasons, resulted in �uctuating 
retail demand, which in turn placed greater emphasis on purchasing and 
supply.

 aši dlouhodobí partneři využívající ERP systém 
 VENTUS® se převážně v oblasti retailu začali  
 intenzivně věnovat marketingové podpoře prodeje 
 a kromě standardních letákových akcí zákazníkům 
nabízejí členství v klubu s výhodnější akční cenou, zákaznické 
karty s bodovými systémy a jinak časově omezené akce 
související například s probíhajícími sportovními událostmi. 
Toto, společně s dalšími běžnými důvody – svátky, prázdniny, 
změny počasí nebo sezony, mělo dopad na výkyvy v poptávce 
v maloobchodních provozovnách. Tím pádem byl kladen větší 
důraz na nákup a zásobování.
Efektivní zásobování a držení optimální zásoby je za těchto 
podmínek komplexním a složitým problémem. Jeho řešení se 
neobejde bez zkušeností obchodníka, který zná svou provo-
zovnu, konkurenci i logistiku. I tak platí, že čím lepší podklady 
a lepší nástroj bude používat, tím lepšího výsledku může do-
sáhnout. Cílem a velkou výzvou pro nás tedy bylo inovovat stá-
vající modul limitních stavů systému VENTUS® a vytvořit no-
vý, samostatně stojící modul, který je možné integrovat s růz-
nými informačními systémy.
Při řízení zásob je potřeba rozklíčovat zboží podle vlastností 
jako variabilita poptávky, obrátkovost, obrat, akční zboží, 
povinné položky, ležáky a podobně. Každý sklad a zboží má svá 
speci�ka a je nutné zohlednit je při objednávání a zároveň 
věnovat různou úroveň pozornosti podle jejich charakteru. 
Náš nový nástroj řízení stavu zásob obsahuje inovovanou 
metodu takzvaného klouzavého průměru, reagující na změnu 
trendu změnou navrhovaného množství k objednání pro ná-

N

Under such conditions, ensuring e�ective supply and maintaining optimal 
inventory are complex and di�cult problems. �e solution requires the 
experience of the merchant, who knows his store, the competition, and 
logistics. Even so, the better information and tools he uses, the better results 
he can achieve. Our great challenge and goal was then to innovate the 
currently existing limit state modules of VENTUS® and create a new, stand-
-alone module that can be integrated with various information systems.
When managing inventory, one must analyse goods according to 
characteristics such as variable demand, turnover, promotional goods, 
obligatory items, slow movers, etc. Every warehouse and good is unique in its 
own way, and this must be taken into account when ordering. Varying 
degrees of attention must also be paid based on these characteristics.
Our new tool for managing inventory employs an innovative sliding average 
approach to react to changing trends and modify orders for the upcoming 
period. �is new method is able to predict inventories for future promotions 
as well as the post-promotion period. �e user is equipped with the 
necessary analytical views of the history of sales, inventory, orders and 
receiving, all neatly presented against price development and the history of all 
marketing events and sales support.
But that's not all. �e future of inventory management is in re�ning the 
prediction of demand, which is generally dependent on various factors. �e 
mutual combination of individual factors always has an impact on demand 
�uctuation. Together with Ostrava University, we are currently working on 
a project to explore these factors by verifying the relatively new mathematical 
algorithms of neural networks and fuzzy logic. We have created an algorithm 
based on the test quantities of select promotional goods which experienced 
great �uctuations in demand during 2014. During a simulation for the whole 
of 2015, the algorithm predicted inventory with less than a 10% deviation 
from actual levels. For product lines with current inventory reserves of 200% 
to 300% this is an outstanding result. We plan to continue observing the 
algorithm in real environments and to compare its predictions with actual 
�gures and the current sliding average algorithm. �ere is enormous 
potential here for being able to make predictions that take into account 
factors such as weather, marketing support for alternative product lines or 
promotions by competitors.
To manage central warehouse inventories, where in addition to inventories 
planned by retailers the orders of wholesale customers also play a role, we 
created a new tool last year to meet these needs. It enables buyers to decide 
how they want to cover demand and to meet customer needs in terms of 
quantity and time. �e tool clearly displays information on current orders of 
a particular product by all customers, and orders issued to suppliers with the 
option of reserving quantities for a speci�c customer in such orders. It also 
displays potential suppliers of a product line with purchase prices and goods 
availability. Supplier orders created in this way can be further optimized by 
the inventory management tool to meet order conditions for total price, 
quantity, volume and weight.

We're planning more innovations for this year and �rmly believe they will be 
just as welcome as these.

Společně s Ostravskou univerzitou 
ověřujeme matematické algoritmy 

neuronových sítí a fuzzy logiky. 
Výsledky jsou mimořádně dobré.

We are working with Ostrava University 
to verify the mathematical algorithms 
of neural networks and fuzzy logic. 

�e results have been exceptionally good.
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V roce 2014 jsme se účastnili soutěže Inovační firma Moravskoslezského 
kraje a získali vynikající 2. místo. Jelikož v KVADOSu víme, že dobrým nápa-
dům je nutné jít naproti a talentům pomáhat, rozhodli jsme se další, již 
4. ročník soutěže podpořit jako partneři. Vítězové byli vyhlášeni 11. listo-
padu 2015. Nejvyšší hodnocení dostal automatický outdoorový 
videoprojektor firmy LumiTRIX, následovalo sedadlo GENIO společnosti 
BORCAD CZ a pomyslnou bronzovou medaili si zasloužila měřicí a ochran-
ná karta pro využití v energetice firmy ELVAC. Těší nás, že jsme mohli 
pomoci odhalit další inovátory z regionu.

In 2014 we took part in the Innovative Company Contest for the Moravian-
-Silesian Region and were awarded an outstanding 2nd place. Since at 
KVADOS we know that good ideas and talent need to be nurtured, we decided to 
participate in the 4th annual contest as a partner. The winners were announced 
on 11 November 2015. The highest honours went to an automated outdoor 
video projector from LumiTRIX, followed by the GENIO seat made by BORCAD 
CZ, while the imaginary bronze medal was earned by the measuring and security 
card for use at the ELVAC power engineering company. We are pleased to have 
been able to help showcase other innovators from the region.

Moravskoslezský kraj vyhlásil 
inovátory roku
Innovators of the year for the Moravian-Silesian
region announced

Největší realitní kancelář v Česku používá myTEAM
The largest real estate company in the Czech Republic uses myTEAM

Nasazení produktu myTEAM® ve společnosti M & M reality holding potvrzuje možnosti uplatnění tohoto nástroje v širokém spektru podnikání. 
Současná největší realitní kancelář v České republice používá v ostrém provozu moduly Centrum schůzek a Podatelna od začátku listopadu 
2015. Říjen byl vyhrazen testovacímu režimu, během kterého se díky aktivnímu zapojení klíčových uživatelů zákazníka podařilo získat nápady 
na další vylepšení a inovace uvedených modulů myTEAM®. Centrum schůzek zefektivňuje průběh porad managementu a poskytuje z nich 
přehledné výstupy. Podatelna pro společnost centralizuje na jednom místě všechny důležité e-maily, informace o doručené poště a datové 
zprávy. Již po prvním měsíci ostrého provozu portál aktivně využívalo pět desítek pracovníků.

The deployment of myTEAM® at M & M reality holding confirms the possible applications of this tool in a wide range of businesses. The largest real estate 
company in the Czech Republic has now been using the Meeting Centre and Mailroom modules in full operation since November 2015. During testing in 
October, key users of the customer contributed ideas for the further improvement and innovation of the particular myTEAM® modules. Meeting Centre 
streamlines management meetings and generates clear reports from them. Mailroom provides the company with a single location for all important e-mails, 
inbox information and data reports. The website was already actively used by fifty employees in just the first month of full operation.

mmreality.czi

hotelport.cz | kvados.czi

 KVADOS DAY 2016 má termín
Date set for KVADOS DAY 2016

Pravidelná každoroční konference plná novinek o pro-
duktech a technologiích už má přidělen termín. Vyhraďte 
si ve svém programu prostor na 19. a 20. května 2016. 
V blízké době od nás obdržíte bližší informace a pozvánku 
do hotelu Port u Máchova jezera, kde se KVADOS DAY 
2016 uskuteční. Pokud se chcete seznámit s místem 
konání, zalovte v archivu yourK – hotel Port jsme před-
stavili v čísle jaro 2014.

A date has already been set for the annual conference full of 
news about products and technologies. Mark your calendar 
for May 19th and 20th, 2016. You will soon be receiving 
more detailed information and an invitation to Hotel Port on 
the shores of Mácha Lake, where KVADOS DAY 2016 will be 
held. If you would like to learn more about the location, check 
out the yourK archive – we already presented Hotel Port in the 
Spring 2014 issue.

Dlouholetý kvadosácký klient Henkel ČR v rámci řízení obchodníků divize Beauty Care úspěšně migroval na produkt myAVIS® NG. Testovací 
provoz probíhal v září 2015, v říjnu následoval ostrý a od listopadu rutinní režim. Společnost dříve využívala předchozí myAVIS® SFA. S novým 
myAVIS® NG pracují všichni dosavadní uživatelé z terénu i z centrály. Důvodem ke změně byla jednak potřeba obměny dosluhujícího hardwaru, 
ale také požadavek na inovaci v práci obchodních zástupců. Jejich zaměření se přesouvá od primárního prodeje ke komplexní péči o zákazníka 
na trhu. K tomu je myAVIS® NG ideálním nástrojem. Podporu procesů práce obchodníků nabízí základní modul a rovněž nejnovější funkce 
rozšiřujících modulů CRM, Logistika, Marketing a Obchod. Díky moderním zařízením typu tablet s operačním systémem Android přinesl 
myAVIS® NG nové možnosti v ergonomii ovládání i přístup k rozsáhlejším informacím.

Long-time KVADOS client Henkel ČR has successfully migrated to myAVIS® NG to manage the sales representatives of its Beauty Care Division. Pilot 
testing took place in September 2015, followed by full operation in October and routine operation since November. The company previously used 
myAVIS® SFA. The new myAVIS® NG is currently in use by all workers in the field and at headquarters. The reasons for the change were the need to 
replace ageing hardware and the desire to innovate the work of sales representatives. Their focus has now shifted from primary sales to comprehensive 
customer care. myAVIS® NG is the ideal tool for this. The basic module offers support for the working processes of sales representatives, as do the 
newest functions of the CRM, Logistics, Marketing and Sales expansion modules. By using modern Android tablets, myAVIS® NG provides new 
opportunities in terms of ergonomics and access to more extensive information.

mySTOCK® WMS pro efektivní řízení skladovacích procesů je nově 
nasazen v ostrém provozu ve společnosti ASSA ABLOY. Tento 
světový dodavatel zámků, kování, zabezpečovacích zařízení, trezorů, 
závor a dalších produktů je mimo jiné vlastníkem známé značky FAB. 
Kvadosácké řešení se uplatňuje v závodě v Týništi nad Orlicí, kde 
�rma vyrábí klíče a zámky pro automobilový průmysl. mySTOCK® 
zde podporuje veškeré skladové operace od naskladnění materiálu, 
jeho přesunu do výroby až po identi�kaci hotových výrobků a jejich 
expedici. Náš produkt je integrován s primárním ERP systémem 
MAX+ s využitím výkonného oboustranného online interface, který 
jsme realizovali ve spolupráci s �rmou S&T CZ. Součástí projektu 
byla nejen dodávka a implementace mySTOCK®, ale také dodávka 
mobilních zařízení PDA, tiskáren čárových kódů na platformě 
produktů výrobce ZEBRA a komponentů pro wi� síť.

mySTOCK® WMS for the e�ective management of storage processes has 
been newly deployed for full operation at ASSA ABLOY. �is global 
supplier of locks, �ttings, security systems, safes, bolts and other products 
is also the owner of the well-known Czech brand FAB. It uses KVADOS 
solutions at its plant in Týnec nad Orlicí, where the company makes keys 
and locks for the automotive industry. Here, mySTOCK® supports all 
warehouse operations, including material storage, transfer for production, 
and the identi�cation and shipping of �nished products. Our product is 
integrated with the primary MAX+ ERP system using a powerful duplex 
online interface which we developed in cooperation with S&T CZ. �e 
project not only included the delivery and implementation of mySTOCK®, 
but also the supply of mobile PDAs, ZEBRA barcode printers and wi� 
network components.

assaabloy.czi

mySTOCK pomáhá ve výrobě ASSA ABLOY
mySTOCK helps production at ASSA ABLOY

Henkel ČR migroval na myAVIS NG
Henkel ČR has migrated to myAVIS NG
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Legenda M

When tiles don't belong
on the floor

Když dlaždice nepatří
na podlahu

Bez klávesnice si nedokážeme počítače 
ani jiná současná zařízení představit. Jak 
ale vznikla? Inspirace přišla od psacích 
strojů, které se objevily už v 18. století. 
Brit Henry Mill, jinak vodní inženýr, si ne-
chal patentovat něco na způsob psacího 
stroje v roce 1714. Trvalo však ještě 
dlouho, než začal psací stroj svoji dráhu 
na kancelářských stolech. V roce 1867 
v USA Christopher Latham Sholes, 
Carlos Glidden a Samuel W. Soule 
vymysleli Typewriter postavený na prin-
cipu úderu kladívka s písmenkem, které 
se otiskne na papír. Sholes o sedm let 
později získal patent na rozložení klá-
vesnice QWERTY. 
Na přelomu 70. a 80. let minulého století 
už všechny počítače využívaly elektro-
nických klávesnic, u nichž zmizely elek-
tromechanické prvky, jaké měly napří-
klad čtečky děrných štítků. Co se nezmě-
nilo, bylo rozložení QWERTY, pouze se 
přidávaly další klávesy.
Krok k dnešním klávesnicím učinila �rma 
IBM, jež v roce 1981 uvedla na trh první 
osobní počítač – IBM PC 5150. Kláve-
sy F1–F10 byly umístěny ve sloupci na 
levé straně, hlavní pole bylo ve středu 
a na pravé straně byl numerický blok 
nepříliš jasně oddělený od hlavního pole. 
Nové typy osobních počítačů, PC AT, 

s procesorem Intel 80286 měly na své 
klávesnici v roce 1984 o jednu klávesu 
navíc. Nesla popisek SysRq – System 
Request, vyvolávající low-level funkce 
operačního systému, aby se zabránilo 
kon�iktu s právě spuštěným programem. 
Světlo světa v roce 1984 spatřila také 
legendární klávesnice IBM Model M. Pole 
kláves v podstatě odpovídají současné-
mu rozložení, tedy s F klávesami nad 
hlavním polem, samostatnými šipkami 
a numerickou částí. Někteří pravověrní 
tuto klávesnici pro její robustnost, pocit 
z psaní a zvukovou zpětnou vazbu použí-
vají dodnes. A také se stále vyrábí.

It would be di�cult to imagine computers or 
other modern devices without keyboards. But 
how did they come about? �e inspiration 
came from typewriters, which appeared as 
early as the 18th century. Henry Mill, a British 
water engineer, submitted a patent for 
something like a typewriter in 1714. It was 
still some time, however, before typewriters 
made it into o�ces. In 1867 in the United 

States, Christopher Latham Sholes, Carlos 
Glidden and Samuel W. Soule invented 
a typewriter based on the principle of keys and 
type bars with letters that were imprinted onto 
paper. Seven years later, Sholes patented the 
QWERTY keyboard layout.

By the late 1970s, all computers used 
electronic keyboards without any electro-
mechanical components such as those found 
in punch card readers. What did not change, 
however, was the QWERTY layout, with only 
additional keys added.

Another step towards today's keyboard was 
taken by IBM, which introduced the �rst per-
sonal computer, the IBM PC 5150 in 1981. 
�e F1–F10 keys were located in a column on 
the left side, the main array was in the middle, 
and a number keypad not clearly separated 
from the main array appeared on the right. In 
1984, a new type of personal computer, the 
PC AT with an Intel 80286 processor, had 
one more key. �is was labelled SysRq – 
System Request and performed a low-level 
operating system function to prevent con�icts 
with currently running programs.

1984 also marked the debut of the legendary 
IBM Model M keyboard. �e layout was 
essentially like today's keyboards, with the 
F keys above the main array, separate arrows 
and a numerical keypad. Because of its 
durability, writing feel and audio feedback, 
certain devotees continue to use this key-
board to this day, and it continues to be 
manufactured.

Od psacího stroje k počítači
From typewriter to computer

Pokud jste si zrovna pořídili novou koupelnu, jistě jste 
pečlivě vybírali obklady a dlažbu. Architekti a bytoví 
designéři vám dnes předloží nesčetně atraktivních 
dekorů, materiálů, provedení. Jenže kvadosácké 
dlaždice mezi nimi nebudou. My jsme je 

®totiž začlenili do řešení myTEAM . 
A nikoliv na okrasu, ale pro vaši 
jednodušší orientaci 
v rozsáhlých agendách.

The legendary Model M

ROK | YEAR

1984

Přehlednost
především

Clarity above all 

Z pohledu uživatele vypadá myTEAM® jako rozsáhlé we-
bové stránky – portál. A stejně jako ostatní stránky má 
i myTEAM® veškerý obsah rozložen do několika úrovní. 
Tuto strukturu nastavují administrátoři. Aby se v ní uživatel 
mohl pohybovat a obsahem procházet, dříve rozklikával 
jednotlivá menu v horní části stránky. Díky nové funkci 
„generovaného dlaždicového obsahu“ už ale nemusí.
myTEAM® nyní umožňuje odkazy na stránky, které spolu 
souvisejí, automaticky zobrazit seskupené do „dlaždice“. Do 
samostatné stránky pak umí vytvořit rozcestník složený 
z libovolného počtu dlaždic. Pro přehlednost má každá 
dlaždice přiřazený obrázek a na první pohled tak uživatel 
vidí, k jaké oblasti obsahu může přes dlaždici přistoupit. 
Z jedné stránky tak lze snadno a rychle uživatele navigovat 
napříč jinak složitou strukturou.

Více informací získáte v Kvadopedii:
For more information see Kvadopedia:

kvadopedie.kvados.cz/x/K4AwAg

If you've just put in a new bathroom, you've certainly spent plenty of time 
carefully selecting tiles. Today, architects and interior designers oer 
a myriad of design options, materials and attractive nishes. Except 
KVADOS tiles won't be among them. at's because we've incorporated 
them into the myTEAM® solution. And not for aesthetics, but to help you 
easily navigate through the extensive agendas.
From the perspective of a myTEAM® user, it looks like an extensive 
website. And like a website, all the content is arranged into several levels. 
�is structure is set by the administrators. Formerly, a user needed to click 
on individual menus at the top of a page to navigate and browse content, 
but now this is not necessary thanks to the new “generated tile content” 
function.
myTEAM® now enables links to related pages and automatically displays 
them grouped into “tiles”. It can also create a signpost to separate pages 
consisting of any number of tiles. For clarity, each tile is assigned an image 
so the user sees the content that can be accessed through the tile at �rst 
glance. Users can then quickly and easily navigate through an otherwise 
complicated structure from a single page.



Flashback
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Legenda M

When tiles don't belong
on the floor

Když dlaždice nepatří
na podlahu

Bez klávesnice si nedokážeme počítače 
ani jiná současná zařízení představit. Jak 
ale vznikla? Inspirace přišla od psacích 
strojů, které se objevily už v 18. století. 
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stroje v roce 1714. Trvalo však ještě 
dlouho, než začal psací stroj svoji dráhu 
na kancelářských stolech. V roce 1867 
v USA Christopher Latham Sholes, 
Carlos Glidden a Samuel W. Soule 
vymysleli Typewriter postavený na prin-
cipu úderu kladívka s písmenkem, které 
se otiskne na papír. Sholes o sedm let 
později získal patent na rozložení klá-
vesnice QWERTY. 
Na přelomu 70. a 80. let minulého století 
už všechny počítače využívaly elektro-
nických klávesnic, u nichž zmizely elek-
tromechanické prvky, jaké měly napří-
klad čtečky děrných štítků. Co se nezmě-
nilo, bylo rozložení QWERTY, pouze se 
přidávaly další klávesy.
Krok k dnešním klávesnicím učinila �rma 
IBM, jež v roce 1981 uvedla na trh první 
osobní počítač – IBM PC 5150. Kláve-
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nepříliš jasně oddělený od hlavního pole. 
Nové typy osobních počítačů, PC AT, 

s procesorem Intel 80286 měly na své 
klávesnici v roce 1984 o jednu klávesu 
navíc. Nesla popisek SysRq – System 
Request, vyvolávající low-level funkce 
operačního systému, aby se zabránilo 
kon�iktu s právě spuštěným programem. 
Světlo světa v roce 1984 spatřila také 
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a numerickou částí. Někteří pravověrní 
tuto klávesnici pro její robustnost, pocit 
z psaní a zvukovou zpětnou vazbu použí-
vají dodnes. A také se stále vyrábí.

It would be di�cult to imagine computers or 
other modern devices without keyboards. But 
how did they come about? �e inspiration 
came from typewriters, which appeared as 
early as the 18th century. Henry Mill, a British 
water engineer, submitted a patent for 
something like a typewriter in 1714. It was 
still some time, however, before typewriters 
made it into o�ces. In 1867 in the United 

States, Christopher Latham Sholes, Carlos 
Glidden and Samuel W. Soule invented 
a typewriter based on the principle of keys and 
type bars with letters that were imprinted onto 
paper. Seven years later, Sholes patented the 
QWERTY keyboard layout.

By the late 1970s, all computers used 
electronic keyboards without any electro-
mechanical components such as those found 
in punch card readers. What did not change, 
however, was the QWERTY layout, with only 
additional keys added.

Another step towards today's keyboard was 
taken by IBM, which introduced the �rst per-
sonal computer, the IBM PC 5150 in 1981. 
�e F1–F10 keys were located in a column on 
the left side, the main array was in the middle, 
and a number keypad not clearly separated 
from the main array appeared on the right. In 
1984, a new type of personal computer, the 
PC AT with an Intel 80286 processor, had 
one more key. �is was labelled SysRq – 
System Request and performed a low-level 
operating system function to prevent con�icts 
with currently running programs.

1984 also marked the debut of the legendary 
IBM Model M keyboard. �e layout was 
essentially like today's keyboards, with the 
F keys above the main array, separate arrows 
and a numerical keypad. Because of its 
durability, writing feel and audio feedback, 
certain devotees continue to use this key-
board to this day, and it continues to be 
manufactured.

Od psacího stroje k počítači
From typewriter to computer

Pokud jste si zrovna pořídili novou koupelnu, jistě jste 
pečlivě vybírali obklady a dlažbu. Architekti a bytoví 
designéři vám dnes předloží nesčetně atraktivních 
dekorů, materiálů, provedení. Jenže kvadosácké 
dlaždice mezi nimi nebudou. My jsme je 

®totiž začlenili do řešení myTEAM . 
A nikoliv na okrasu, ale pro vaši 
jednodušší orientaci 
v rozsáhlých agendách.

The legendary Model M

ROK | YEAR

1984

Přehlednost
především

Clarity above all 

Z pohledu uživatele vypadá myTEAM® jako rozsáhlé we-
bové stránky – portál. A stejně jako ostatní stránky má 
i myTEAM® veškerý obsah rozložen do několika úrovní. 
Tuto strukturu nastavují administrátoři. Aby se v ní uživatel 
mohl pohybovat a obsahem procházet, dříve rozklikával 
jednotlivá menu v horní části stránky. Díky nové funkci 
„generovaného dlaždicového obsahu“ už ale nemusí.
myTEAM® nyní umožňuje odkazy na stránky, které spolu 
souvisejí, automaticky zobrazit seskupené do „dlaždice“. Do 
samostatné stránky pak umí vytvořit rozcestník složený 
z libovolného počtu dlaždic. Pro přehlednost má každá 
dlaždice přiřazený obrázek a na první pohled tak uživatel 
vidí, k jaké oblasti obsahu může přes dlaždici přistoupit. 
Z jedné stránky tak lze snadno a rychle uživatele navigovat 
napříč jinak složitou strukturou.

Více informací získáte v Kvadopedii:
For more information see Kvadopedia:

kvadopedie.kvados.cz/x/K4AwAg
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pokud vás po přečtení titulku napadlo výše zmíněné, hádejte znovu. Ne, nemáme ani vlastní 
restauraci. Ale vše zmíněné s dnešním tématem souvisí. Skladujeme totiž všichni. Něco. 
Více či méně dobře, v rozličném množství. Výrobní a obchodní společností včetně e-shopů 
se bez skladování neobejdou ze své podstaty. Materiál i hotové výrobky někde musejí být 
dočasně uloženy. Aby uložení i manipulace byly efektivními procesy, s tím KVADOS umí 

®pomoci řešením mySTOCK  WMS (Warehouse Management System). 
Jak? Mrkneme pod pokličku.

V KVADOSu jsme se rozhodli rozšířit záběr
působnosti o přípravu mražených polotovarů,
minutek do mikrovlnky a konzerv  –

Variací na pohádky, kde se o bohatě prostřený stůl a hojnost jídla postará ubrousek nebo 
hrneček, je nepřeberně. Jenže taková sofistikovaná technologie dosud nebyla vynalezena. 
Ovšem i do skutečné kuchyně a oboru gastronomie pronikají nové postupy, přístroje, objevy. 
Některé z nich jsou tajuplné až mystické, třeba molekulární kuchyně. Mají ale racionální 
základ a překvapivý výsledek. A ve skladu je to podobné. Když vám představujeme nové 
technologie a možnosti, pohádky vám nevyprávíme. S mySTOCK® opravdu můžete mít ve 
skladu řešení, které na laika bude působit záhadně, ale vás jeho výsledky příjemně překvapí, 
avšak nevypečou!

At KVADOS we've decided to expand our activities to include the preparation of frozen ready-to-cook meals, 
microwave dishes and canned food –

actually, if that's what you imagined after reading the title, guess again. No, we don't have our own restaurant either, 
but everything mentioned above is related to today's topic. That's because everybody stores things. Perhaps a lot or a little, 
but at least something. Manufacturing and trading companies – including e-shops – can't avoid it by their very nature. 
Material and finished products have to be temporarily stored somewhere. KVADOS knows how to help make storage and 
handling efficient with mySTOCK® WMS (Warehouse Management System). 
How? Take a look under the lid.

There are countless variations of the fairy tale where a lavishly set table and a bounty of food are whisked up by a table-
cloth or pot. Yet such sophisticated technology hasn't been invented yet. New procedures, equipment and discoveries 
are making their way, however, into real kitchens and the culinary arts. Some are full of mystery or even mystical, such as 
molecular gastronomy, but they have a rational basis and surprising results. And in storage it's similar. When we introduce 
new technologies and possibilities, we're not telling you fairy tales. With mySTOCK® you really can have a warehouse 
solution that seems a bit mysterious to lay people, but its results will pleasantly surprise you without breaking the bank!
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Cook, little pot, cook?!

HRNEČKU,
VAŘ?!
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MODERNÍ TECHNOLOGIE
V GASTRONOMII
MODERN TECHNOLOGY IN GASTRONOMY

Znáte z TV
Poslední roky televizní programy válcují pořady o vaření. Vysledovat 
v nich lze dva trendy ve společnosti – někteří rádoby profesionálové by 
radši měli změnit řemeslo a bez snahy, píle, inovací a odhodlání 
pracovat na sobě se dobrý výsledek nedostaví. A to je platné obecně. 
Pokud se přeneseme do oblasti skladování, pak pro správné řešení je 
nutné uvažovat dopředu, spolupracovat s prověřenými odborníky 
a kombinovat nové technologie a postupy s těmi ověřenými. Co je 
staré, nemusí být špatné. Ale s použitím „současnosti“ to může být 
lepší. Dokazují to například tradiční české recepty v moderním pro-
vedení předních šéfkuchařů.
Ve skladu se dá s modernizací taky začít u televize nebo displeje. 
mySTOCK® například umožňuje využívat počítačové terminály, na 
kterých lze pracovat se skladovými doklady nebo kontrolovat přijímané 
či expedované položky. Od spoléhání se na papíry, tužky a zkušenosti 
nebo paměť pracovníka se sklad rázem posouvá k obrazovkám, 
klávesnicím, kontrole a přesné, aktuální evidenci. A vedoucí pracovníci 
nad tím mohou mít přehled s nástrojem mySTOCK® Manager 
v podstatě odkudkoliv na světě. Ještě více se osvědčuje nasazení 
mobilních terminálů PDA, ale o tom za chvíli.
Podle portálu Práce.cz byl skladník v říjnu 2015 firmami 12. nejžá-
danější pozicí v Česku. V prosinci se dostala do první desítky. Lidé 
chybějí, kvalifikovaní tím spíše. Přitom mzdové náklady neustále 
rostou a od nových zaměstnanců nelze čekat zázraky. Naopak zákaz-
níci jsou vůči chybám čím dále citlivější. S tímto paradoxem se lze 
vypořádat pomocí moderního vybavení a efektivnějších postupů, které 
míru chybovosti a iniciativy jednotlivců výrazně snižují, až odbou-
rávají. Jinak řečeno, práce se natolik zjednoduší, že se od správného 
provedení v podstatě nedá odchýlit a rovněž se zvýší výkony provozu.

Klíč / Key

Pro správné řešení 
je nutné uvažovat 
dopředu. Kombinovat 
nové s osvědčeným.

For the right solution you 
need to think ahead, and 
combine the new with the 
tried and tested.

Molekulární kuchyně je založena na principu zpracování běžných 
surovin jinými postupy, obvykle bez použití chemie. První efekt je 
„na oko“ – ingredience i výsledný pokrm vypadají netradičně. Další 
překvapení je chuťové, protože mozek podle barvy nebo vzhledu 
pokrmu neočekává to, co konzument opravdu jí. Není totiž problém 
ztužit hovězí vývar a pak z něj vyrobit „těstoviny“, které budou vypadat 
jako špagety, ale chutnat pořád jako vývar. Z kokosu a pomeranče lze 
zase připravit sázené vejce (neboli volské oko). Jde o nápad, znalosti, 
dovednost a pečlivost kuchaře.

Molecular gastronomy is based on the principle of processing regular 
ingredients in different ways, typically without the use of chemicals. 
The first thing you notice is the visual aspect – the ingredients and dishes 
look non-traditional. Another surprise is the taste, because the colours 
and appearance of the food lead your brain to expect something else. It's 
no problem to solidify beef broth and then turn it into “pasta” that looks like 
spaghetti but tastes like broth. Coconuts and oranges can be used to make 
an egg, poached or sunny side up. It's all about ideas, knowledge, skill 
and the hard work of the chef.

MOLEKULÁRNÍ KUCHYNĚ
MOLECULAR GASTRONOMY

Žádná dobrá restaurace v současnosti nevystačí s pánví 
na plynovém hořáku, elektrickou troubou a fritovacím hrncem. 
Zatímco z pohledu ingrediencí se gastronomie vrací od 
polotovarů k čerstvým surovinám, u přípravy, infrastruktury 
a prostředí je to jinak. Moderní technologie jsou pro úspěch 
a vlastně i udržení se na trhu, nezbytné. Vše směřuje 
k úsporám energií a času, zvýšení spolehlivosti, jednoduché 
a pohodlné obsluze, nezřídka i k nahrazení či ulehčení lidské 
práce. Cílem není jen zkvalitnění gastronomického procesu 
a posílení výsledného efektu, ale také finanční úspora. 
V kuchyních tak najdete konvektomaty (jeden přístroj 
zvládající funkce sporáku, grilu a dalších tepelných 
technologií), holdomaty (pro udržení teploty), tlakové 
multifunkční pánve (pro vícenásobné vaření), klimatizace 
s rekuperací vody, mycí techniku s nanovláknovými filtry, 
ohřívače nádobí nebo leštičky příborů.

No good restaurant today can get by with just a pan on a gas 
burner, an electric oven and a deep fryer. While in terms of 
ingredients gastronomy is moving from semi-finished products 
to fresh ingredients, that's not the case for preparation, infra-
structure and setting. To be successful and hold your own on the 
market, modern technology is a must. Everything is moving towards 
saving time and energy, increasing reliability, making service simple 
and comfortable, and often even towards replacing or making 
human work easier. The goal is not just to improve the quality and 
results of the cooking process, but also to save money. Kitchens 
now have convectomats (a single piece of equipment acting as 
stove, grill or other thermal technology), holdomats (for main-
taining temperature), multifunctional pressure cookers (for cooking 
multiple times), air conditioners with water recuperation, dish-
washers with nanofibre filters, dish heaters or utensil polishers.

keyboards, inventory checks and precise, up-to-date records. In addition, 
management employees can keep track of it all from basically anywhere in 
the world through mySTOCK® Manager. The deployment of mobile PDA 
terminals is even better, but more on that in a moment.

According to the Prace.cz website, in October 2015 the 12th most 
sought-after company position in the Czech Republic was 'warehouse 
employee'. In December it cracked the top ten. There just aren't enough 
people – qualified ones that is. Meanwhile, wage costs continually grow 
and you can't expect miracles from new employees. On the other hand, 
customers are getting more and more sensitive to mistakes. This paradox 
can be managed with the help of modern equipment and more effective 
procedures that significantly reduce the error rate and individual initiative 
until they are eliminated completely. In other words, the work is made so 
simple that it's impossible to deviate from correct procedures, and 
operational performance also increases.

As seen on TV
In recent years, a wave of cooking shows has taken television by storm. Two 
social observations can be made from this phenomenon – the first is that 
certain would-be professionals would rather change their trade; the 
second is that without effort, hard work, innovation and determination to 
improve oneself, good results are hard to come by. And that applies in 
general. If we look at storage, to find the right solution one must think 
ahead, work with proven experts and combine new technologies with 
verified best practices. Just because something is old doesn't mean it's 
bad. But by making full use of “the present” it could be better. This is seen, 
for example, in the modern twists given to traditional Czech recipes by 
top chefs.

Warehouse modernization can start with a television or display. For 
example, mySTOCK® makes it possible to use computer terminals to work 
with storage documents or check items that have been shipped or 
received. Instead of relying on paper, pencils, and the experience or 
memory of an employee, the warehouse is moving towards displays, 



yourK – your key to success – Podzim & zima / Autumn & winter 2015     1312     yourK – your key to KVADOS – Podzim & zima / Autumn & winter 2015

MODERNÍ TECHNOLOGIE
V GASTRONOMII
MODERN TECHNOLOGY IN GASTRONOMY

Znáte z TV
Poslední roky televizní programy válcují pořady o vaření. Vysledovat 
v nich lze dva trendy ve společnosti – někteří rádoby profesionálové by 
radši měli změnit řemeslo a bez snahy, píle, inovací a odhodlání 
pracovat na sobě se dobrý výsledek nedostaví. A to je platné obecně. 
Pokud se přeneseme do oblasti skladování, pak pro správné řešení je 
nutné uvažovat dopředu, spolupracovat s prověřenými odborníky 
a kombinovat nové technologie a postupy s těmi ověřenými. Co je 
staré, nemusí být špatné. Ale s použitím „současnosti“ to může být 
lepší. Dokazují to například tradiční české recepty v moderním pro-
vedení předních šéfkuchařů.
Ve skladu se dá s modernizací taky začít u televize nebo displeje. 
mySTOCK® například umožňuje využívat počítačové terminály, na 
kterých lze pracovat se skladovými doklady nebo kontrolovat přijímané 
či expedované položky. Od spoléhání se na papíry, tužky a zkušenosti 
nebo paměť pracovníka se sklad rázem posouvá k obrazovkám, 
klávesnicím, kontrole a přesné, aktuální evidenci. A vedoucí pracovníci 
nad tím mohou mít přehled s nástrojem mySTOCK® Manager 
v podstatě odkudkoliv na světě. Ještě více se osvědčuje nasazení 
mobilních terminálů PDA, ale o tom za chvíli.
Podle portálu Práce.cz byl skladník v říjnu 2015 firmami 12. nejžá-
danější pozicí v Česku. V prosinci se dostala do první desítky. Lidé 
chybějí, kvalifikovaní tím spíše. Přitom mzdové náklady neustále 
rostou a od nových zaměstnanců nelze čekat zázraky. Naopak zákaz-
níci jsou vůči chybám čím dále citlivější. S tímto paradoxem se lze 
vypořádat pomocí moderního vybavení a efektivnějších postupů, které 
míru chybovosti a iniciativy jednotlivců výrazně snižují, až odbou-
rávají. Jinak řečeno, práce se natolik zjednoduší, že se od správného 
provedení v podstatě nedá odchýlit a rovněž se zvýší výkony provozu.

Klíč / Key

Pro správné řešení 
je nutné uvažovat 
dopředu. Kombinovat 
nové s osvědčeným.

For the right solution you 
need to think ahead, and 
combine the new with the 
tried and tested.
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The first thing you notice is the visual aspect – the ingredients and dishes 
look non-traditional. Another surprise is the taste, because the colours 
and appearance of the food lead your brain to expect something else. It's 
no problem to solidify beef broth and then turn it into “pasta” that looks like 
spaghetti but tastes like broth. Coconuts and oranges can be used to make 
an egg, poached or sunny side up. It's all about ideas, knowledge, skill 
and the hard work of the chef.

MOLEKULÁRNÍ KUCHYNĚ
MOLECULAR GASTRONOMY
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Recept a příprava
Základním předpokladem profesionálního výsledku je důsledná 
příprava na začátku. Pro vaření je nezbytný recept s výběrem 
surovin a popisem pracovních postupů. A ve skladu? Potřebujete 
vlastně totéž. Realizaci inteligentního skladování WMS před-
chází logistická studie, kterou zpracováváme se špičkovými 
experty. Právě tento dokument je receptem s výběrem ingre-
diencí, technologií a postupů, kterými se v novém nebo moderni-
zovaném skladě podaří připravit efektivitu.
Efektivita znamená co nejúčelnější využití prostoru a zdrojů – 
techniky, lidí, času. Jak jsme zmínili, v současnosti je nutné 
usnadňovat zaměstnancům práci a omezovat možnost jejich 
osobních chyb. Nejlepší cestou, jak toho dosáhnout, je kom-
binace vybavení a úpravy procesů.
Například pro společnost Démos trade, která je naším 
dlouholetým klientem a byla zároveň vůbec prvním zákazníkem 
WMS mySTOCK®, jsme v roce 2015 řešení rozšířili o výtahová 
zařízení Kardex Remstar (více o projektu se dozvíte v infoboxu). 
V jednotlivých patrech „skladu na výšku“ jsou police rozdělené 
do oddělení, která jsou samostatnými skladovacími umístěními. 
Orientaci skladníků v rámci police slouží poziční světla. 
mySTOCK® umíme propojit s těmito zařízeními dvěma způsoby. 
Při prvním mySTOCK® předává automatizovanému výtaho-
vému systému – zakladači – informace o sortimentu a výtah si 

vlastním softwarem řídí jeho umístění, které následně přistavuje 
operátorovi. Druhá varianta obsluhuje zakladač napřímo – 
mySTOCK® zařízení zcela ovládá a rozděluje jednotlivá umís-
tění, zařízení samo o sobě již nerozlišuje, co se v nich nachází. 
Každý zakladač obsahuje 84 polic, kde lze na jednu polici umístit 
až 10 druhů skladových položek. Uplatní se nejen v expedičních 
skladech, ale také třeba ve skladech komponent pro výrobu.
„Smysluplnost“ rozšíření v konkrétních, již běžících projektech 
mySTOCK® právě zkoumáme u technologií pick-to-light a pick-
-by-voice. Ty slouží k dalšímu snižování chybovosti a nároků na 
skladníky, kteří jsou při vychystávání nebo doplňování navigováni 
světelnými, respektive hlasovými pokyny.

Na začátku roku 2015 jsme připravili se společností 
LOGICON Partner analýzu výhod, nevýhod a začlenění zařízení 
Kardex Shuttle XP do stávajícího řešení mySTOCK®, které již 
Démos trade využívá. Firma je specializovaným dodavatelem 
sortimentu pro výrobce nábytku. Pokrývá kompletní potřeby 
svých klientů, ale část sortimentu má samozřejmě nižší obrátku 
a postačuje u něj menší zásoba. Právě k tomu jsou 
automatizované výtahové systémy Kardex Shuttle XP vhodné, 
a tak do centrálního skladu Démos trade dva zakoupil. V ostrém 
provozu jsou od konce prázdnin a mySTOCK® je řídí včetně 
pozičních světel. Výhledově přibudou další.

At the beginning of 2015, we teamed with LOGICON Partner 
to prepare an analysis of the advantages, disadvantages and 
incorporation of the Kardex Shuttle XP system into the current 
mySTOCK® solution already being used by Démos trade. The 
company is a specialized supplier of products to furniture 
manufacturers. It covers the full range of needs of its clients, but 
naturally some of its products have a lower turnover and don't require 
large inventories. That is just what the Kardex Shuttle XP automated 
lift system is good for, so Démos trade bought two for its central 
warehouse. They have been in full operation since the end of summer 
and mySTOCK® is running them, including the position lights. 
There are plans to add more in the future.

ZAKLADAČE KARDEX REMSTAR A mySTOCK® PRO
DÉMOS TRADE  |  KARDEX REMSTAR LOADERS 
AND mySTOCK® FOR DÉMOS TRADE

Hlavně se nespálit
Stejně jako se nesmí uspěchat vaření, aby maso nebylo vysušené 
či naopak nedodělané, i k modernímu skladování je nezbytné 
přistupovat s rozvahou. Nápovědou vám budiž logistická studie, 
ale teprve správně připravené řešení v reálném provozu a se 
skutečnými lidmi zajistí, že se nespálíte. mySTOCK® je v tomto 
neocenitelný.
Od počátku vývoje WMS řešení do něj vkládáme naše 
zkušenosti, které máme s řízením mobilních pracovníků. Proto 
také skladníky (obdobně jako dříve obchodníky nebo terénní 
techniky a montéry) vybavujeme PDA. Tyto kapesní počítače 
mají mobilní aplikaci mySTOCK®, která skladníky navádí na kon-
krétní místa ve skladě a tam jim přiděluje jednoznačné úkoly – 
například příjem, kontrolu, přeskladnění nebo expedici zboží. 
Tento průvodce skladníkovi doslova říká, kam jít, jakou bednu vzít 
a co s ní udělat – třeba jaký sortiment a v jakém množství z ní 
vytáhnout. Riziko omylu je minimální, produktivita se zvyšuje.
Původně byla PDA osazena výhradně mobilní platformou 
Windows, současná průmyslová zařízení ale začínají využívat 
čím dále častěji systém Android. Jedno vám ostatně představuje 
rubrika In. Pro mySTOCK® jsme tak vyvinuli také androidí verzi 
aplikace a řešení je postaveno tak, že mohou vedle sebe fungovat 
PDA obou platforem. Není tedy nutné masivně vyměňovat 
hardware, ale stačí počkat na dosloužení jednotlivých kusů. 
Například v ostravském skladu společnosti KNIHCENTRUM.cz 
nyní mají 20 PDA s Androidem a přibližně 80 s Windows.
Zařízení s Androidem jsou obvykle rychlejší, lehčí, s větším 
displejem, ale čistě dotyková – chybí jim hardwarová klávesnice. 
Mobilní část mySTOCK® samozřejmě obsahuje upravenou 
softwarovou klávesnici pro co nejpohodlnější zadávání. 
Mechanický stisk ovšem nelze nahradit, a tak někteří zákazníci 
stále volí zatím dostupná zařízení s Windows.

Recipe and preparation
The basic requisite for professional results is thorough preparation from 
the very start. For cooking, you need a recipe with a list of ingredients and 
a description of working procedures. And at a warehouse? Well, basically 
the same thing. The implementation of WMS intelligent storage is 
preceded by a logistics study which we prepare with top experts. This 
document is the recipe that lists the ingredients, technologies and 
procedures that will make a new or modernized warehouse efficient.

Efficiency means making the most effective possible use of space and 
resources – equipment, people and time. As we've already mentioned, 
today it's necessary to simplify the work of employees and limit the 
possibility of personal mistakes. The best way to achieve this is to 
introduce equipment and adapt processes.

Do řešení vkládáme naše 
zkušenosti s řízením 
mobilních pracovníků.

We have incorporated our 
experience working with mobile 
employees into WMS solution.



yourK – your key to success – Podzim & zima / Autumn & winter 2015     1514     yourK – your key to KVADOS – Podzim & zima / Autumn & winter 2015

Klíč / Key

Recept a příprava
Základním předpokladem profesionálního výsledku je důsledná 
příprava na začátku. Pro vaření je nezbytný recept s výběrem 
surovin a popisem pracovních postupů. A ve skladu? Potřebujete 
vlastně totéž. Realizaci inteligentního skladování WMS před-
chází logistická studie, kterou zpracováváme se špičkovými 
experty. Právě tento dokument je receptem s výběrem ingre-
diencí, technologií a postupů, kterými se v novém nebo moderni-
zovaném skladě podaří připravit efektivitu.
Efektivita znamená co nejúčelnější využití prostoru a zdrojů – 
techniky, lidí, času. Jak jsme zmínili, v současnosti je nutné 
usnadňovat zaměstnancům práci a omezovat možnost jejich 
osobních chyb. Nejlepší cestou, jak toho dosáhnout, je kom-
binace vybavení a úpravy procesů.
Například pro společnost Démos trade, která je naším 
dlouholetým klientem a byla zároveň vůbec prvním zákazníkem 
WMS mySTOCK®, jsme v roce 2015 řešení rozšířili o výtahová 
zařízení Kardex Remstar (více o projektu se dozvíte v infoboxu). 
V jednotlivých patrech „skladu na výšku“ jsou police rozdělené 
do oddělení, která jsou samostatnými skladovacími umístěními. 
Orientaci skladníků v rámci police slouží poziční světla. 
mySTOCK® umíme propojit s těmito zařízeními dvěma způsoby. 
Při prvním mySTOCK® předává automatizovanému výtaho-
vému systému – zakladači – informace o sortimentu a výtah si 

vlastním softwarem řídí jeho umístění, které následně přistavuje 
operátorovi. Druhá varianta obsluhuje zakladač napřímo – 
mySTOCK® zařízení zcela ovládá a rozděluje jednotlivá umís-
tění, zařízení samo o sobě již nerozlišuje, co se v nich nachází. 
Každý zakladač obsahuje 84 polic, kde lze na jednu polici umístit 
až 10 druhů skladových položek. Uplatní se nejen v expedičních 
skladech, ale také třeba ve skladech komponent pro výrobu.
„Smysluplnost“ rozšíření v konkrétních, již běžících projektech 
mySTOCK® právě zkoumáme u technologií pick-to-light a pick-
-by-voice. Ty slouží k dalšímu snižování chybovosti a nároků na 
skladníky, kteří jsou při vychystávání nebo doplňování navigováni 
světelnými, respektive hlasovými pokyny.

Na začátku roku 2015 jsme připravili se společností 
LOGICON Partner analýzu výhod, nevýhod a začlenění zařízení 
Kardex Shuttle XP do stávajícího řešení mySTOCK®, které již 
Démos trade využívá. Firma je specializovaným dodavatelem 
sortimentu pro výrobce nábytku. Pokrývá kompletní potřeby 
svých klientů, ale část sortimentu má samozřejmě nižší obrátku 
a postačuje u něj menší zásoba. Právě k tomu jsou 
automatizované výtahové systémy Kardex Shuttle XP vhodné, 
a tak do centrálního skladu Démos trade dva zakoupil. V ostrém 
provozu jsou od konce prázdnin a mySTOCK® je řídí včetně 
pozičních světel. Výhledově přibudou další.

At the beginning of 2015, we teamed with LOGICON Partner 
to prepare an analysis of the advantages, disadvantages and 
incorporation of the Kardex Shuttle XP system into the current 
mySTOCK® solution already being used by Démos trade. The 
company is a specialized supplier of products to furniture 
manufacturers. It covers the full range of needs of its clients, but 
naturally some of its products have a lower turnover and don't require 
large inventories. That is just what the Kardex Shuttle XP automated 
lift system is good for, so Démos trade bought two for its central 
warehouse. They have been in full operation since the end of summer 
and mySTOCK® is running them, including the position lights. 
There are plans to add more in the future.

ZAKLADAČE KARDEX REMSTAR A mySTOCK® PRO
DÉMOS TRADE  |  KARDEX REMSTAR LOADERS 
AND mySTOCK® FOR DÉMOS TRADE

Hlavně se nespálit
Stejně jako se nesmí uspěchat vaření, aby maso nebylo vysušené 
či naopak nedodělané, i k modernímu skladování je nezbytné 
přistupovat s rozvahou. Nápovědou vám budiž logistická studie, 
ale teprve správně připravené řešení v reálném provozu a se 
skutečnými lidmi zajistí, že se nespálíte. mySTOCK® je v tomto 
neocenitelný.
Od počátku vývoje WMS řešení do něj vkládáme naše 
zkušenosti, které máme s řízením mobilních pracovníků. Proto 
také skladníky (obdobně jako dříve obchodníky nebo terénní 
techniky a montéry) vybavujeme PDA. Tyto kapesní počítače 
mají mobilní aplikaci mySTOCK®, která skladníky navádí na kon-
krétní místa ve skladě a tam jim přiděluje jednoznačné úkoly – 
například příjem, kontrolu, přeskladnění nebo expedici zboží. 
Tento průvodce skladníkovi doslova říká, kam jít, jakou bednu vzít 
a co s ní udělat – třeba jaký sortiment a v jakém množství z ní 
vytáhnout. Riziko omylu je minimální, produktivita se zvyšuje.
Původně byla PDA osazena výhradně mobilní platformou 
Windows, současná průmyslová zařízení ale začínají využívat 
čím dále častěji systém Android. Jedno vám ostatně představuje 
rubrika In. Pro mySTOCK® jsme tak vyvinuli také androidí verzi 
aplikace a řešení je postaveno tak, že mohou vedle sebe fungovat 
PDA obou platforem. Není tedy nutné masivně vyměňovat 
hardware, ale stačí počkat na dosloužení jednotlivých kusů. 
Například v ostravském skladu společnosti KNIHCENTRUM.cz 
nyní mají 20 PDA s Androidem a přibližně 80 s Windows.
Zařízení s Androidem jsou obvykle rychlejší, lehčí, s větším 
displejem, ale čistě dotyková – chybí jim hardwarová klávesnice. 
Mobilní část mySTOCK® samozřejmě obsahuje upravenou 
softwarovou klávesnici pro co nejpohodlnější zadávání. 
Mechanický stisk ovšem nelze nahradit, a tak někteří zákazníci 
stále volí zatím dostupná zařízení s Windows.

Recipe and preparation
The basic requisite for professional results is thorough preparation from 
the very start. For cooking, you need a recipe with a list of ingredients and 
a description of working procedures. And at a warehouse? Well, basically 
the same thing. The implementation of WMS intelligent storage is 
preceded by a logistics study which we prepare with top experts. This 
document is the recipe that lists the ingredients, technologies and 
procedures that will make a new or modernized warehouse efficient.

Efficiency means making the most effective possible use of space and 
resources – equipment, people and time. As we've already mentioned, 
today it's necessary to simplify the work of employees and limit the 
possibility of personal mistakes. The best way to achieve this is to 
introduce equipment and adapt processes.

Do řešení vkládáme naše 
zkušenosti s řízením 
mobilních pracovníků.

We have incorporated our 
experience working with mobile 
employees into WMS solution.



16     yourK – your key to KVADOS – Podzim & zima / Autumn & winter 2015

Klíč / Key

yourK – your key to success – Podzim & zima / Autumn & winter 2015     17

Osvědčenou klasiku stačí dochutit
Modernizace skladu založená na nasazení WMS 
mySTOCK® nemusí vždy znamenat rozsáhlé řešení 
pro všechny logistické procesy a plnou automatizaci. Jak 
ukazuje loňský projekt pro velkoobchod s hračkami 
RAPPA, i využití několika agend může v efektivitě výrazně 
pomoci. Sklad byl nově rozčleněn na jednotlivé uličky 
s regály a konkrétními skladovacími umístěními a jejich 
přesnou identifikací. Toto rozdělení zpřesňuje a zjed-
nodušuje orientaci skladníků, kteří nyní využívají mo-
bilní zařízení PDA pro evidenci skladových operací. 
mySTOCK® řeší agendy příjmu, výdeje, přeskladnění 
a inventur. K identifikaci míst, sortimentu, manipulačních 
beden nebo palet se využívají čárové kódy. 
Spolu s řadou našich technologických partnerů pozorně 
sledujeme trendy a naše řešení průběžně rozšiřujeme 
a doplňujeme o další užitečné funkce a technologie 
využitelné pro moderní skladování. V projektech zákaz-
níků však využíváme pouze ověřené a spolehlivé 
„ingredience“, nemůžeme si dovolit žádné experimenty. 
Stejně jako v dobrém jídle musejí být chutě v harmonii, 
tak i ve WMS musí panovat soulad všech prvků. Jedině 
tak může být sklad efektivní, funkční a optimálně využitý, 
aniž by, jako hrneček v pohádce, přetékal.

Očima nezávislého experta | In the eyes of an independent expert

Dnešní moderní sklad, stejně jako ten před dvaceti lety, řeší dva základní požadavky na funkčnost. Těmi jsou dostatečný 
manipulační výkon a maximální využití skladové kapacity. Každý náš projekt nového skladu nebo jen dílčí optimalizace stávajícího 
skladu se zabývá otázkou, jak najít nejlepší možný kompromis mezi těmito protichůdnými požadavky.
Mám možnost díky desítkám realizovaných projektů sledovat provozní praxi v České republice a technologické možnosti skladování 
nejsou ještě zdaleka vyčerpány. Pohledem do zahraničí vidíme, z čeho všeho můžeme při modernizaci skladů vybírat – pick-to-light 
(vychystávání dle světelné navigace), pick-by-voice (vychystávání s hlasovou navigací), nasazení RFID čipů namísto čárových 
kódů, využití dopravníkových tratí, instalace zařízení koncepce goods-to-man (zboží k obsluze) jako jsou vertikální shuttle systémy, 
takzvané „miniloady“, automatické paletové zakladačové (AS-RS) systémy, robotické vozíky (AGV), a to vše s podporou moderních 
skladových informačních systémů (WMS). 
Posledně jmenované automatizované technologie jsou tím ideálním řešením, které kombinuje maximalizaci využití prostoru skladu 
při současném zajištění expedičního výkonu a maximalizaci produktivity práce. Jediným negativem jsou už jen vyšší investiční 
náklady.
Dobrou zprávou však je, že zatímco mzdové náklady rostou, pořizovací cena automatizace klesá. Doba návratnosti se tak neustále 
zkracuje. Osobně se těším na další projekty moderních skladů s pokročilou automatizací a WMS.

Today's modern warehouse, just like those of twenty years ago, meets two basic functional requirements. These are to have sufficient handling capacity 
and to make maximum use of storage space. Every one of our projects to build a new warehouse, or to optimise part of an existing one, addresses the 
question of how to find the best possible compromise between these competing demands.

By working on dozens of projects, I've had the opportunity to observe operating practice in the Czech Republic and I can safely say that the warehouse 
technology options here are far from exhausted. By looking abroad, we can see numerous approaches for warehouse modernisation – pick-to-light 
systems (light-directed picking), pick-by-voice systems (voice-directed picking), use of RFID chips instead of bar codes, use of conveyor belts, 
installation of goods-to-man systems such as “miniload” vertical shuttle systems, automated pallet loading systems (AS-RS) or automated guided 
vehicles (AGV), all supported by modern warehouse management systems (WMS).

The latter automated technologies are an ideal solution, making maximum use of storage space while at the same time ensuring shipping capacity and 
maximising productivity. The only drawback is the large investment costs.

The good news is that while labour costs are rising, the price of automated systems is falling. The payback period continues to shorten. Personally, I'm 
looking forward to more warehouse modernisation projects using advanced automation and WMS.

Ve své profesi jsem více než dvacet let 
pozorovatelem a také přímým účastníkem 
modernizace podnikové logistiky ve všech jejích 
klíčových oblastech, především pak ve skladování.

Thanks to my profession, I have observed and directly 
taken part in modernising business logistics in all its keys 
areas, especially warehousing for over twenty years.

Ing. Jiří Novotný
jednatel a senior konzultant | Executive and Senior Consultant
LOGICON Partner

Consider, for example, Démos trade, a client of many years and also the 
first company to ever deploy mySTOCK® WMS. In 2015, we expanded 
their system to include a Kardex Remstar vertical lift (more about this 
project in the infobox). The individual trays of the vertical storage unit are 
divided into separate storage locations. Position lights help warehouse 
employees find what they are looking for. mySTOCK® can integrate this 
equipment in two ways. In the first, mySTOCK® provides the lift 
system/loader with information about the product assortment and the lift 
uses its own software to select the location that is then offered to the 
operator. In the second, the loader is operated directly by mySTOCK®, 
which controls the equipment entirely and allocates individual locations. In 
this case, the loader no longer knows what it contains. Each loader has 
84 trays, and each tray can be used to store up to 10 storage items. They 
are ideal not only for shipping warehouses, but also warehouses that store 
manufacturing components.

We are currently examining the feasibility of expanding specific 
mySTOCK® installations with pick-to-light and pick-by-voice 
technologies. These serve to further reduce errors and the demands 
placed on warehouse staff, who are guided by navigation lights or voice 
instructions when preparing or adding to orders.

Above all, don't get burned
Just as one should not rush when cooking so that the meat isn't dry or 
underdone, modern storage also requires prudence. A logistics study will 
help, but it's not until you have a properly prepared solution in actual 
operation with real people that you can be sure you won't get burned. 
mySTOCK® is invaluable in this regard. 

From the very inception of our WMS solution, we have incorporated our 
experience working with mobile employees. That is why we equip 
warehouse employees (like the sales reps, field technicians and installers 
before them) with PDAs. These pocket computers have mobile 
mySTOCK® applications that lead the warehouse staff to specific 
locations in the warehouse where they are assigned clear tasks – for 
example, checking, relocating or shipping goods. The guide literally tells 
the warehouse staff where to go, which crate to pick up and what to do 
with it – for example which products to take from it and how many. The risk 
of error is minimal and productivity increases.

Originally, PDAs were exclusively equipped with the mobile Windows 
platform, but current industrial devices are starting to use the Android 
system more frequently. One such device happens to be presented in the 
'In' section. For mySTOCK® we also developed an Android version of the 
application and the solution is designed so that PDAs on both platforms 
can work side by side. That means there's no need to replace hardware en 
masse – you can just wait until individual devices have reached the end of 
their lifespans. For example, at the Ostrava warehouse of 
KNIHCENTRUM.cz, the bookseller now has 20 PDAs running Android 
and about 80 running Windows. 

Android devices are typically faster, lighter, have larger displays and are 
touch screen only – they have no keyboards. The mobile part of 
mySTOCK® naturally has a modified software keyboard for easy data 
entry. Of course, there is something to be said for mechanical keystrokes 
and so certain customers prefer currently the available Windows devices.

Spicing up a proven classic is enough
Modernizing a warehouse by deploying mySTOCK® WMS doesn't always 
have to mean an extensive solution for all logistics processes and full 
automation. As demonstrated by last year's project for toy wholesaler 

RAPPA, even the use of just a few systems can significantly improve 
efficiency. The RAPPA warehouse was rearranged into individual aisles 
with shelves and specific storage locations with exact identification. This 
arrangement improves precision and simplifies the work of warehouse 
staff, who now use mobile PDAs to keep records of warehouse operations. 
mySTOCK® handles receiving, shipping, stock transfer and inventory. Bar 
codes are used to identify locations, product assortment, handling crates 
and pallets.

Along with our many technology partners, we are carefully monitoring 
trends and constantly expanding our solutions to include more useful 
functions and technologies for modern storage. In the projects for our 
customers, however, we only use proven and reliable “ingredients” – we 
can't afford any experiments. Just as all tastes must be in harmony in good 
food, all elements of a warehouse management system must work 
together perfectly. Only then can a warehouse be efficient, functional and 
optimally used, without overflowing like the pot in the fairy tale.
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tak může být sklad efektivní, funkční a optimálně využitý, 
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kódů, využití dopravníkových tratí, instalace zařízení koncepce goods-to-man (zboží k obsluze) jako jsou vertikální shuttle systémy, 
takzvané „miniloady“, automatické paletové zakladačové (AS-RS) systémy, robotické vozíky (AGV), a to vše s podporou moderních 
skladových informačních systémů (WMS). 
Posledně jmenované automatizované technologie jsou tím ideálním řešením, které kombinuje maximalizaci využití prostoru skladu 
při současném zajištění expedičního výkonu a maximalizaci produktivity práce. Jediným negativem jsou už jen vyšší investiční 
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Today's modern warehouse, just like those of twenty years ago, meets two basic functional requirements. These are to have sufficient handling capacity 
and to make maximum use of storage space. Every one of our projects to build a new warehouse, or to optimise part of an existing one, addresses the 
question of how to find the best possible compromise between these competing demands.

By working on dozens of projects, I've had the opportunity to observe operating practice in the Czech Republic and I can safely say that the warehouse 
technology options here are far from exhausted. By looking abroad, we can see numerous approaches for warehouse modernisation – pick-to-light 
systems (light-directed picking), pick-by-voice systems (voice-directed picking), use of RFID chips instead of bar codes, use of conveyor belts, 
installation of goods-to-man systems such as “miniload” vertical shuttle systems, automated pallet loading systems (AS-RS) or automated guided 
vehicles (AGV), all supported by modern warehouse management systems (WMS).

The latter automated technologies are an ideal solution, making maximum use of storage space while at the same time ensuring shipping capacity and 
maximising productivity. The only drawback is the large investment costs.

The good news is that while labour costs are rising, the price of automated systems is falling. The payback period continues to shorten. Personally, I'm 
looking forward to more warehouse modernisation projects using advanced automation and WMS.

Ve své profesi jsem více než dvacet let 
pozorovatelem a také přímým účastníkem 
modernizace podnikové logistiky ve všech jejích 
klíčových oblastech, především pak ve skladování.

Thanks to my profession, I have observed and directly 
taken part in modernising business logistics in all its keys 
areas, especially warehousing for over twenty years.

Ing. Jiří Novotný
jednatel a senior konzultant | Executive and Senior Consultant
LOGICON Partner

Consider, for example, Démos trade, a client of many years and also the 
first company to ever deploy mySTOCK® WMS. In 2015, we expanded 
their system to include a Kardex Remstar vertical lift (more about this 
project in the infobox). The individual trays of the vertical storage unit are 
divided into separate storage locations. Position lights help warehouse 
employees find what they are looking for. mySTOCK® can integrate this 
equipment in two ways. In the first, mySTOCK® provides the lift 
system/loader with information about the product assortment and the lift 
uses its own software to select the location that is then offered to the 
operator. In the second, the loader is operated directly by mySTOCK®, 
which controls the equipment entirely and allocates individual locations. In 
this case, the loader no longer knows what it contains. Each loader has 
84 trays, and each tray can be used to store up to 10 storage items. They 
are ideal not only for shipping warehouses, but also warehouses that store 
manufacturing components.

We are currently examining the feasibility of expanding specific 
mySTOCK® installations with pick-to-light and pick-by-voice 
technologies. These serve to further reduce errors and the demands 
placed on warehouse staff, who are guided by navigation lights or voice 
instructions when preparing or adding to orders.
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Just as one should not rush when cooking so that the meat isn't dry or 
underdone, modern storage also requires prudence. A logistics study will 
help, but it's not until you have a properly prepared solution in actual 
operation with real people that you can be sure you won't get burned. 
mySTOCK® is invaluable in this regard. 

From the very inception of our WMS solution, we have incorporated our 
experience working with mobile employees. That is why we equip 
warehouse employees (like the sales reps, field technicians and installers 
before them) with PDAs. These pocket computers have mobile 
mySTOCK® applications that lead the warehouse staff to specific 
locations in the warehouse where they are assigned clear tasks – for 
example, checking, relocating or shipping goods. The guide literally tells 
the warehouse staff where to go, which crate to pick up and what to do 
with it – for example which products to take from it and how many. The risk 
of error is minimal and productivity increases.

Originally, PDAs were exclusively equipped with the mobile Windows 
platform, but current industrial devices are starting to use the Android 
system more frequently. One such device happens to be presented in the 
'In' section. For mySTOCK® we also developed an Android version of the 
application and the solution is designed so that PDAs on both platforms 
can work side by side. That means there's no need to replace hardware en 
masse – you can just wait until individual devices have reached the end of 
their lifespans. For example, at the Ostrava warehouse of 
KNIHCENTRUM.cz, the bookseller now has 20 PDAs running Android 
and about 80 running Windows. 

Android devices are typically faster, lighter, have larger displays and are 
touch screen only – they have no keyboards. The mobile part of 
mySTOCK® naturally has a modified software keyboard for easy data 
entry. Of course, there is something to be said for mechanical keystrokes 
and so certain customers prefer currently the available Windows devices.

Spicing up a proven classic is enough
Modernizing a warehouse by deploying mySTOCK® WMS doesn't always 
have to mean an extensive solution for all logistics processes and full 
automation. As demonstrated by last year's project for toy wholesaler 

RAPPA, even the use of just a few systems can significantly improve 
efficiency. The RAPPA warehouse was rearranged into individual aisles 
with shelves and specific storage locations with exact identification. This 
arrangement improves precision and simplifies the work of warehouse 
staff, who now use mobile PDAs to keep records of warehouse operations. 
mySTOCK® handles receiving, shipping, stock transfer and inventory. Bar 
codes are used to identify locations, product assortment, handling crates 
and pallets.

Along with our many technology partners, we are carefully monitoring 
trends and constantly expanding our solutions to include more useful 
functions and technologies for modern storage. In the projects for our 
customers, however, we only use proven and reliable “ingredients” – we 
can't afford any experiments. Just as all tastes must be in harmony in good 
food, all elements of a warehouse management system must work 
together perfectly. Only then can a warehouse be efficient, functional and 
optimally used, without overflowing like the pot in the fairy tale.
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Abyste se mohli bavit
So that you can have fun
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Ač je kolo prastarým vynálezem, jízdní kolo je záležitostí poměrně novodobou. Jeho kořeny 
sahají do druhé poloviny 19. století. Od té doby se mu podařilo zaujmout miliardy lidí. Někteří se 
cyklistice věnují pouze rekreačně, další na vrcholové sportovní úrovni, pro pošťáky a messengery 
jsou neocenitelným pracovním pomocníkem. Od ledna 2002 vyjíždějí jízdní kola také z areálu 
kopřivnické Tatry. Společnost Bike Fun International (BFI) zde vyvíjí, vyrábí a montuje kola hned 
několika vlastních značek, o něž je zájem rovněž na zahraničních trzích.

řízení dokumentů (DMS – Document Management System) 
zahrnovala moduly Směrnice a Smlouvy. Směrnice zajišťují 
koloběh vnitřních předpisů od vzniku přes schvalování až 
po seznámení se s obsahem jednotlivými zaměstnanci, včetně 
příslušné evidence. Smlouvy umožňují elektronickou práci 
s těmito pro �rmu životně důležitými dokumenty v elektro-
nické podobě. Samozřejmostí je vedle evidence také verzo-
vání, sledování a kontrola platnosti smluv, dále funkčnost 
pokrývá například postupy připomínkování a schvalování.
Pavel Bzonek jako projektový manažer a konzultant 
rozhodně nezahálí. Teď se zástupci klienta připravuje řadu 
rozšíření a vylepšení nasazených modulů. Pomáhá mu 
konzultant Marek Lušovský, který zároveň pracovníky BFI 
zaškoloval. Společně zadávají úkoly týmu programátorů a na 
vše pozorně dohlíží Radek Sitko. Ten od roku 2015 za 
myTEAM® zodpovídá v roli produktového manažera a jako 
vášnivého cyklistu ho tahle práce baví dvojnásobně.

Although the wheel is an ancient invention, the bicycle is a relatively recent 
a�air. �e origins of the bicycle date back to the latter half of the 
19th century. Since that time, it has managed to captivate billions of 
people. Some are only recreational cyclists, others are top-level athletes. 
For mailmen and messengers, bicycles are an invaluable tool at work. 
Since 2002, bicycles have also been rolling out of the Tatra plant in 
Kopřivnice. Here, Bike Fun International (BFI) designs, produces and 
assembles bicycles for several of its own brands, which are also in demand 
on foreign markets.
BFI places emphasis on high-quality goods and services. �e company is 
convinced that by operating in Europe instead of Asia it better 
understands customers, while production on the old continent need not 
necessarily increase the price of products. BFI bikes can take you to the 
very top, just ask world champions Jaroslav Kulhavý, Tereza Huřiková or 
Anneke Beerten.

BFI klade důraz na vysokou kvalitu výrobků i služeb. Firma je 
přesvědčena, že působením v Evropě namísto Asie lépe ro-
zumí zákazníkům, přičemž ani výroba na starém kontinentu 
nemusí navyšovat ceny produktů. O tom, že s koly od BFI se 
dá dostat na absolutní vrchol, mohou hovořit třeba mistři 
světa Jaroslav Kulhavý, Tereza Huříková nebo Anneke 
Beerten.
Jednou z klíčových hodnot BFI je správné řízení procesů. 
K tomu jsme v KVADOSu vyvinuli řešení myTEAM®, které 
vedení BFI jako stávajícího zákazníka systému VENTUS® 
zaujalo. V roce 2015 tým okolo Pavla Bzonka ve dvou etapách 
myTEAM® do kopřivnické společnosti nasadil. A protože 
vedení �rmy sídlí v Nizozemí, využívají zde myTEAM® 
vícejazyčně.
Projekt začal v dubnu a v polovině června byl zahájen testo-
vací provoz, který od července přešel do ostrého režimu. 
První etapa pro šest desítek uživatelů zahrnovala nezbytný 
administrační modul a další tři ucelené části. Agenda objed-
návek je jednotnou evidencí všech vystavených objednávek 
a řídí proces jejich schvalování podle interní de�nice 
kompetencí. Schvalování faktur slouží k řízení oběhu faktur 
přijatých – od pořizování přes elektronizaci po schvalování. 
Důležitým prvkem byl rovněž takzvaný VENTUS® konek-
tor – speciální modul vyvinutý pro integraci myTEAM® 
s ekonomickou částí ERP systému VENTUS®.

Nové propojení obou kvadosáckých řešení znamenalo nej-
větší výzvu pro řešitele, zároveň s velkým potenciálem budou-
cího uplatnění. Nyní se využívá k přenosu faktur přijatých.
Druhá etapa projektu pro přibližně stovku uživatelů se 
zaměřila na práci s dokumenty a skončila teprve na přelomu 
listopadu a prosince. Kromě základního setu funkcí pro 

Nové spojení, nová výzva
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po seznámení se s obsahem jednotlivými zaměstnanci, včetně 
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nické podobě. Samozřejmostí je vedle evidence také verzo-
vání, sledování a kontrola platnosti smluv, dále funkčnost 
pokrývá například postupy připomínkování a schvalování.
Pavel Bzonek jako projektový manažer a konzultant 
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Although the wheel is an ancient invention, the bicycle is a relatively recent 
a�air. �e origins of the bicycle date back to the latter half of the 
19th century. Since that time, it has managed to captivate billions of 
people. Some are only recreational cyclists, others are top-level athletes. 
For mailmen and messengers, bicycles are an invaluable tool at work. 
Since 2002, bicycles have also been rolling out of the Tatra plant in 
Kopřivnice. Here, Bike Fun International (BFI) designs, produces and 
assembles bicycles for several of its own brands, which are also in demand 
on foreign markets.
BFI places emphasis on high-quality goods and services. �e company is 
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understands customers, while production on the old continent need not 
necessarily increase the price of products. BFI bikes can take you to the 
very top, just ask world champions Jaroslav Kulhavý, Tereza Huřiková or 
Anneke Beerten.
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světa Jaroslav Kulhavý, Tereza Huříková nebo Anneke 
Beerten.
Jednou z klíčových hodnot BFI je správné řízení procesů. 
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myTEAM® do kopřivnické společnosti nasadil. A protože 
vedení �rmy sídlí v Nizozemí, využívají zde myTEAM® 
vícejazyčně.
Projekt začal v dubnu a v polovině června byl zahájen testo-
vací provoz, který od července přešel do ostrého režimu. 
První etapa pro šest desítek uživatelů zahrnovala nezbytný 
administrační modul a další tři ucelené části. Agenda objed-
návek je jednotnou evidencí všech vystavených objednávek 
a řídí proces jejich schvalování podle interní de�nice 
kompetencí. Schvalování faktur slouží k řízení oběhu faktur 
přijatých – od pořizování přes elektronizaci po schvalování. 
Důležitým prvkem byl rovněž takzvaný VENTUS® konek-
tor – speciální modul vyvinutý pro integraci myTEAM® 
s ekonomickou částí ERP systému VENTUS®.

Nové propojení obou kvadosáckých řešení znamenalo nej-
větší výzvu pro řešitele, zároveň s velkým potenciálem budou-
cího uplatnění. Nyní se využívá k přenosu faktur přijatých.
Druhá etapa projektu pro přibližně stovku uživatelů se 
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Nové spojení, nová výzva



One of the core values of BFI is proper process management. To manage 
processes, KVADOS has developed the myTEAM® solution. Since BFI 
had already been successfully using the VENTUS® system, myTEAM® 
caught the eye of company management. In 2015, a team headed by 
Pavel Bzonek deployed myTEAM® in two stages at the Kopřivnice plant. 
And since company management is based in the Netherlands, they use 
myTEAM® in multiple languages.

�e project began in April and test operations began in mid-June, 
switching to full operation in July. �e �rst stage for sixty users comprised 
the essential administrative module and three other integrated modules. 
�e orders agenda provides uniform record keeping for all issued orders 
and manages the order approval process according to internally de�ned 
competencies. Billing approval manages the �ow of incoming invoices – 
from acquisition to digitisation and approval. Another important element 
was the VENTUS® connector – a special module developed to integrate 
myTEAM® with the economic part of the VENTUS® ERP system.

�e new combination of both KVADOS solutions represented the greatest 
challenge for designers and increased the potential for future use. �e 
system is now being used to transfer incoming invoices.
�e second stage of the project for approximately one hundred users 
focused on working with documents and was completed at the end of 
November. In addition to a basic set of functions for managing documents 
(DMS – Document Management System), it included modules for 
Guidelines and Contracts. Guidelines handles the cycle of internal reg-
ulations from drafting to approval and familiarisation with their content by 
individual personnel, including all necessary records. Contracts enables 
companies to work with all vital contractual documents digitally. In ad-
dition to keeping records of contract versions and monitoring and check-
ing contract validity, it also has functions for commenting and approval.
As project manager and consultant, Pavel Bzonek certainly keeps busy. He 
is currently preparing a number of expansions and improvements of 
deployed modules with the client's representatives. Helping him is 
consultant Marek Lušovský, who also trained BFI sta�. Together, they are 
setting tasks for our team of programmers, all under the careful 
supervision of Radek Sitko. Radek has been the myTEAM® project 
manager since 2015 and also happens to be an avid cyclist, so this 
project was twice as enjoyable.
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New combinations, new challenges

Audit znamená příležitost
Audits are an opportunity
Prosinec je každoročně obdobím, kdy v KVADOSu probíhá certifikační audit. Ten ověřuje praktické 
dodržování norem jakosti, pro které je naše společnost certifikována, v každodenní praxi. Neděláme 
recertifikace „za čárku“ nebo proto, abychom se mohli „chlubit“, že je máme. Audity nám pomáhají 
pravidelně si ověřovat využívání nejlepších zkušeností v reálné podnikové praxi, uvědomit si případné slabé 
stránky a možnosti pro zlepšení. Považujeme audity za příležitosti, nikoliv něco nechtěného nebo trpěného.

December is the time of year when KVADOS undergoes its annual certification audit. The audit ensures compliance with the quality standards 
for which our company is certified in everyday practice. We don't recertify just to boast that we have a certificate. Audits help us regularly verify 
the use of best practices in real company settings and identify any weak areas and possibilities for improvement. We consider audits to be an 
opportunity, not something unwanted or to be suffered.

Před časem mít certifikaci znamenalo mít výhodu ve výbě-
rovém řízení. Ty doby jsou dávno pryč, a tak se řada firem 
napříč obchodním i výrobním světem rozhodla certifikátů 
zříct a dělat si věci po svém. V KVADOSu ale věříme, že 
dodržování norem znamená racionální přístup k proce-
sům – prostě jsou nastaveny a pravidelně srovnávány s tím, 
co je ve světě považováno za nejlepší cestu.

Jak se mění svět, přirozeně se mění i normy. Většina z nich, 
po posledních aktualizacích, klade důraz na reálné použití 
v praxi, což jen posiluje jejich jednoznačný přínos pro 
organizace. Již na začátku roku 2015 jsme přijali rozhodnutí 
vytěžit z prováděných auditů maximum informací, které dále 
zlepší procesy firmy. Proto jsme po víceleté spolupráci 
požádali certifikační společnost, aby nám přidělila nový 
auditorský tým, který bude minimálně stejně kompetentní 
jako předchozí a bude mít zkušenosti z praxe. 
Vybraný auditor Martin Tobolka vše požadované splňoval. 
Sám je specialistou na IT bezpečnost, lektorem a konzul-
tantem uznávaného mezinárodního standardu TOGAF pro 
řízení IT architektury. Celý audit se nesl v duchu kontroly 
procesů v reálném prostředí. Auditor testoval pracovníky na 
znalosti a procesy ze všech auditovaných norem, se zvláštním 
důrazem na kybernetickou bezpečnost. To je oblast, kterou 
chceme rozvíjet jak u jednotlivých projektů, tak v rámci 
vývoje celých řešení. A výsledky jsou potěšující!
Nejen, že jsme auditem prošli, ale podle vyjádření auditora 
KVADOS snese ve svých implementovaných procesech 
srovnání s významnými, velkými nadnárodními firmami. 
Navíc nás hodnotil jako velmi prozákaznickou společnost se 
schopností flexibilně řešit jejich potřeby. 

Z pohledu KVADOSu byl cíl auditu splněn. Dostali jsme 
vítaná doporučení, jak můžeme jednotlivé procesy, ale 
i oblast bezpečnosti posunout dále.

There was a time when being certified meant having an advantage in 
tenders. Those days are long gone, and so many companies throughout 
the business and manufacturing world have decided to forego certificates 
and do things their own way. But at KVADOS, we believe that complying 
with standards means a rational approach to processes – simply put, 
processes are set and regularly compared to what is considered best 
practice in the world.

Naturally, as the world changes, so do standards. Following their latest 
updates, most standards place an emphasis on real practical use, which 
only reinforces their obvious benefit to the organisation. Back at the 
beginning of 2015, a decision was made to collect the maximum amount 
of information from the conducted audits to further improve company 
processes. That's why, after several years of cooperation, we asked our 
certification company to assign us a new auditing team at least as 
competent as the previous one, with plenty of practical experience.
The selected auditor, Martin Tobolka, met all our requirements. The audi-
tor himself is an IT security specialist, a lecturer and consultant on the 
recognised TOGAF international standard for managing IT architecture. 
The entire audit was conducted with the aim of checking processes in the 
real environment. The auditor tested employees on their knowledge and 
processes in all audited standards, with special emphasis on cyber 
security. That is the area on which we would like to focus, both in individual 
projects and in the development of entire solutions. And the results are 
encouraging!
Not only did we pass the audit, but according to the auditor, KVADOS is 
on a par with major, large multinational corporations in terms of 
implemented processes. In addition, he found us to be a very customer-
-oriented company, capable of flexibly meeting their needs.
From KVADOS's perspective, the objective of the audit was met. We 
received welcome suggestions on how to make individual processes and 
cyber security even better.

Posilujeme bezpečnost

Milník / Milestone
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Společnost Bike Fun International 
byla založena v roce 2001. Vyrábí jízdní 
kola všech typů – horská, trekingová, 
krosová, silniční, dětská i stále populárnější 
elektrokola. Sortiment zahrnuje také 
karbonová nebo celoodpružená kola vyšší 
třídy. Firma staví na vývoji, výrobě a pečlivé 
montáži kol v Evropě, zakládá si mimo jiné 
na kvalitních technologiích a důsledné 
výstupní kontrole. Mezi značky BFI 
patří SUPERIOR, BFK, ROCK MACHINE 
a Frappé.

Bike Fun International was founded in 2001. 
It manufactures every kind of bicycle – mountain 
bikes, trekking, cyclocross, touring, children's 
bikes and increasingly popular electric bikes. �e 
product line also includes high-end carbon frame 
and full suspension bikes. �e company designs, 
manufactures and carefully assembles its bicycles 
in Europe, priding itself on, among other things, 
advanced technology and thorough quality 
control. BFI brands include SUPERIOR, BFK, 
ROCK MACHINE and Frappé.

Know-how

Bike Fun International

Strengthening security



One of the core values of BFI is proper process management. To manage 
processes, KVADOS has developed the myTEAM® solution. Since BFI 
had already been successfully using the VENTUS® system, myTEAM® 
caught the eye of company management. In 2015, a team headed by 
Pavel Bzonek deployed myTEAM® in two stages at the Kopřivnice plant. 
And since company management is based in the Netherlands, they use 
myTEAM® in multiple languages.

�e project began in April and test operations began in mid-June, 
switching to full operation in July. �e �rst stage for sixty users comprised 
the essential administrative module and three other integrated modules. 
�e orders agenda provides uniform record keeping for all issued orders 
and manages the order approval process according to internally de�ned 
competencies. Billing approval manages the �ow of incoming invoices – 
from acquisition to digitisation and approval. Another important element 
was the VENTUS® connector – a special module developed to integrate 
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�e new combination of both KVADOS solutions represented the greatest 
challenge for designers and increased the potential for future use. �e 
system is now being used to transfer incoming invoices.
�e second stage of the project for approximately one hundred users 
focused on working with documents and was completed at the end of 
November. In addition to a basic set of functions for managing documents 
(DMS – Document Management System), it included modules for 
Guidelines and Contracts. Guidelines handles the cycle of internal reg-
ulations from drafting to approval and familiarisation with their content by 
individual personnel, including all necessary records. Contracts enables 
companies to work with all vital contractual documents digitally. In ad-
dition to keeping records of contract versions and monitoring and check-
ing contract validity, it also has functions for commenting and approval.
As project manager and consultant, Pavel Bzonek certainly keeps busy. He 
is currently preparing a number of expansions and improvements of 
deployed modules with the client's representatives. Helping him is 
consultant Marek Lušovský, who also trained BFI sta�. Together, they are 
setting tasks for our team of programmers, all under the careful 
supervision of Radek Sitko. Radek has been the myTEAM® project 
manager since 2015 and also happens to be an avid cyclist, so this 
project was twice as enjoyable.
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Bike Fun International
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Leporelo / Pop-up

Minule jsme vás s yourK vzali do Šanghaje a zároveň přislíbili návštěvu Hongkongu. 

Díky účasti na dubnovém Mezinárodním veletrhu ICT Expo můžeme slib splnit. 

Akce umožnila navázat nové kontakty s dodavateli hardwaru i softwaru. Oslovily nás 

třeba handheldy a vybavení pro prodejní místa. A měli jsme samozřejmě 

příležitost prezentovat i naše řešení.

In our last issue of yourK, we took you to Shanghai and promised a future visit to Hong Kong. Thanks to our 

participation in April's International ICT Expo, we can now keep our promise. The event enabled us to establish new 

contacts with hardware and software suppliers. We were most interested in handheld devices and hardware for 

points of sale. And of course, we also had the opportunity to present our own solutions.
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Nezapomenutelný je výhled z vrcholku 
Victoria Peak jen kousek za centrem. 

Odtud uvidíte Hongkong jako na dlani. 
Za deset minut vás sem vyveze proslulá 

lanovka, která je v provozu už od roku 1888

The view from the top of Victoria Peak just outside 
the city centre is unforgettable. From this vantage 

point, you can see all of Hong Kong. 
You can get here in just ten minutes by taking 

the famous cable car, which has been 
in operation here since 1888

Od poloviny 19. století až téměř do konce milénia spadal Hongkong pod britskou koloniální vládu. 
V roce 1997 se sice území navrátilo Číně, ale stále si uchovává vysoký stupeň autonomie, který je 
zakotven i v ústavě. Město tak nadále zůstává velkým centrem byznysu s jednou z nejliberálnějších 
ekonomik na světě. V překladu Hongkong znamená „Voňavý přístav". Původ jména není jednoznačný. 
Údajně pochází od prvních obyvatel – rybářů, podle jiných výkladů odkazuje na export voňavých kadidel. 
Dnes ucítíte u stánků v přístavu třeba vařené kuřecí pařáty.

From the mid-19th century to virtually the end of the millennium, Hong Kong was under British colonial rule. While the 
territory was returned to China in 1997, it still maintains a high degree of autonomy, which is laid down in its constitution. 
The city remains a major business centre with one of the most liberal economies in the world. In translation, Hong Kong 
means “Fragrant Harbour”. The origin of the name is not entirely clear. It allegedly comes from the original inhabitants – 
fishermen, but other interpretations cite the export of fragrant incense. Today, you can smell the aroma of boiled chicken 
feet coming from the stalls along the waterfront.
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Return to the Land of the Dragon
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Nezapomenutelný je výhled z vrcholku 
Victoria Peak jen kousek za centrem. 

Odtud uvidíte Hongkong jako na dlani. 
Za deset minut vás sem vyveze proslulá 

lanovka, která je v provozu už od roku 1888

The view from the top of Victoria Peak just outside 
the city centre is unforgettable. From this vantage 

point, you can see all of Hong Kong. 
You can get here in just ten minutes by taking 

the famous cable car, which has been 
in operation here since 1888

Od poloviny 19. století až téměř do konce milénia spadal Hongkong pod britskou koloniální vládu. 
V roce 1997 se sice území navrátilo Číně, ale stále si uchovává vysoký stupeň autonomie, který je 
zakotven i v ústavě. Město tak nadále zůstává velkým centrem byznysu s jednou z nejliberálnějších 
ekonomik na světě. V překladu Hongkong znamená „Voňavý přístav". Původ jména není jednoznačný. 
Údajně pochází od prvních obyvatel – rybářů, podle jiných výkladů odkazuje na export voňavých kadidel. 
Dnes ucítíte u stánků v přístavu třeba vařené kuřecí pařáty.

From the mid-19th century to virtually the end of the millennium, Hong Kong was under British colonial rule. While the 
territory was returned to China in 1997, it still maintains a high degree of autonomy, which is laid down in its constitution. 
The city remains a major business centre with one of the most liberal economies in the world. In translation, Hong Kong 
means “Fragrant Harbour”. The origin of the name is not entirely clear. It allegedly comes from the original inhabitants – 
fishermen, but other interpretations cite the export of fragrant incense. Today, you can smell the aroma of boiled chicken 
feet coming from the stalls along the waterfront.
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Return to the Land of the Dragon
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Leporelo / Pop-up

Zatímco jídlo si musíte v bistrech vybírat hlavně pohledem, zorientovat 
se v ulicích je snazší než v Šanghaji – většina nápisů je i v angličtině
While you'll have to order your food in bistros mainly by pointing, it's easier 
than Shanghai to get your bearings in the streets – most of the signs are 
also in English

Obchodní čtvrť láká byznysmeny 
z celého světa. Vyplatí se však vyhradit 

si čas na prohlídku předměstí
�e commercial quarter draws businessmen 
from all over the world. However, it's worth 

making time to explore the suburbs
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Ulicím vládnou cyklisté a veřejná 
doprava, včetně unikátních 

dvoupatrových tramvají. Roční 
pronájem parkovacího místa totiž stojí 

třikrát více než nový vůz
�e streets are ruled by cyclists and public 

transportation, including unique double-
decker trams. �at's because the annual 

lease of a parking space costs three times 
as much as a new car

Pro Hongkong je typická vysoká 
hustota zalidnění – téměř 6 300 oby-
vatel na kilometr čtvereční. Není divu, 
že běžný dům má padesát podlaží. 
Za miniaturní byt 3 na 3 metry byste 
zaplatili asi 3 miliony korun, rodinný 
dům mimo centrum je považován 
za vrchol luxusu
Hong Kong is characterised by a high 
population density – nearly 6,300 inhabi-
tants per square kilometre. It's no wonder 
that the average building is �fty stories high. 

2A miniature apartment of 9 m  would cost 
you about 3 million crowns, a family home 
outside the city centre is considered the 
pinnacle of luxury

Součástí Hongkongu je 
237 přilehlých ostrovů. Mnohé 
z nich jsou duševní oázou pro lid 
z „Ostrova”. Stačí jen nasednout 
na některou z výletních lodí
Hong Kong includes 237 adjoining 
islands. Many of them are spiritual 
oases for people from the “Island”. 
Just hop on one of the cruise boats
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The ability to choose

Běžné mobily určené pro spotřebitelský trh jsou náchylné na poškození. Průmyslová zařízení 
naproti tomu bývají odolná, ale pro změnu je jejich robustnost vykoupena výrazně vyšší 
cenou. I to se ale mění. Dolphin CT50 rozvířil stojaté vody a za příznivějších cenových 
podmínek přináší do segmentu mobilních profesionálů výkon, který není na úkor bytelnosti. 
Zároveň jde o první výhradně dotykové zařízení LTE od Honeywellu.

Možnost volby
In
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Dolphin CT50 má několik lákadel, 
kterými může pádně argumentovat. 
V první řadě výkon – architektura 
přístroje je postavena okolo čtyřjádro-
vého procesoru Qualcomm Snapdra-
gon 801 s taktem 2,26 GHz, dopl-
něného 2 GB operační paměti. Jenže 
aby toho nebylo „málo“, Honeywell 
architekturu dokázal optimalizovat 
tak, že je podle studie Qualcommu 
rychlejší o 25–50 % a má o 25–30 % 
delší životnost baterie než jiné podob-
né alternativy. Výkon je přitom 
srovnatelný s „konzumním“ Samsun-
gem Galaxy S5 a energie je dostatek 
nejméně na 12 hodin plného provozu.

Dalším výrazným lákadlem je výběr 
provozní platformy. Volit lze prove-
dení pro mobilní Windows Embedded 
8.1 nebo Android 4.4.4 KitKat. U obou 
systémů lze v budoucnu provést 
upgrade na Windows 10, respektive 
Android šesté generace, neboli M. 
Jedním zařízením tak Honeywell 
pokrývá obě platformy, a to v jejich 
současných i budoucích verzích.

Výrobce charakterizuje Dolphin CT50 
jako nejvyspělejší podnikový mobilní 
počítač, který přináší konektivitu 
v reálném čase a nejlepší schopnosti 
sběru dat v rámci třídy. Je to zařízení 
s trvalým připojením (s podporou 
LTE), které poskytuje kombinaci 
ergonomie chytrého telefonu a kon-
strukce s podnikovou spolehlivostí. 
Umožňuje �rmám dosáhnout zvýšení 

Honeywell Dolphin CT50

Produktivita na dotyk
Productivity at a touch

produktivity a snížení celkových 
nákladů na vlastnění. Konektivita 
počítá s přenosem velkých souborů, 
streamováním videa i bezpečným 
a spolehlivým dálkovým přístupem 
k aplikacím na podnikových serverech.
Uživateli by se měli stát například 
technici v terénu, kontroloři, pracov-
níci v prodejnách nebo řidiči rozvá-
žející zásilky. Dále se Dolphin CT50 
hodí do moderních skladů. Pro terén-
ní operace je optimalizován též 4,7pal-
cový displej s výbornou čitelností na 
slunci a možností ovládání v rukavi-
cích. K zadávání dat lze využít i stylus 
nebo hlas, 8megapixelový fotoaparát 
nebo 2D čtečku příští generace. Ta 
rozhodně stojí za zmínku, protože jde 
o nový tenký modul s vysokou pohybo-
vou tolerancí a poradí si i s nekvalitně 
vytištěnými čárovými kódy.
Tělo zařízení splňuje certi�kaci IP67 
při zachování lehké kapesní kon-
strukce. Mělo by bez potíží „přežít“ 
1 000 pádů z výšky 1 metru. Dostupná 
je též široká paleta příslušenství, 
namátkou držák s reproduktorem do 
vozu, pistolová rukojeť pro snímání, 
nabíječka pro čtyři baterie nebo 
několik typů dokovacích stanic.

Regular consumer mobile phones are sus-
ceptible to damage. Industrial devices are 
much more durable, but the trade-off is 
a much higher price. Or at least that used 
to be the case. The Dolphin CT50 is making 
waves in the professional mobile segment 
by introducing professional performance in 
a rugged device. At the same time, it is the 
first exclusively touchscreen LTE device from 
Honeywell.
The Dolphin CT50 has a number of things 
going for it. First and foremost is perfor-
mance – the device architecture is built 
around a quad-core Qualcomm Snapdragon 
801 processor running at 2.26 GHz, 
supplemented by 2 GB of RAM. But as if 
that were not enough, according to a Qual-
comm study, Honeywell was able to optimise 
the architecture to make it 25–50 % faster 
with a 25–30 % longer battery life than 
other similar alternatives. At the same time, 
performance is comparable to the consumer 

Samsung Galaxy S5, while the battery is 
good for at least 12 hours of full operation.
Another major plus is the choice of oper-
ating platforms. You can choose a version for 
mobile Windows Embedded 8.1 or Android 
4.4.4 KitKat. Both systems can be upgraded 
in the future to Windows 10 or Android 6.0 
Marshmallow. With a single device Honey-
well covers both platforms, in both their 
current and future versions.
The manufacturer characterises the Dolphin 
CT50 as industry's most advanced mobile 
computer with real-time connectivity and 
best-in-class data collection capabilities. 
The device is permanently connected (with 
LTE support) and combines smartphone 
ergonomics with rugged and reliable 
construction. It enables companies to 
increase productivity while lowering total 
ownership costs. Connectivity is designed 
for large file transfers, video streaming, and 
safe and reliable remote access to appli-
cations on corporate servers.

Potential users include field technicians, 
controllers, store employees and delivery 
drivers. The Dolphin CT50 is also ideal for 
modern warehouses. The 4.7 inch display 
has been optimised for work in the field with 
excellent visibility in sunlight, and the device 
can also be used while wearing gloves. Data 
can be entered by voice, stylus, an 8 mega-
pixel camera or 2D next generation reader. 
This feature is certainly worth mentioning 
because it is a new slim module with high 
movement tolerance that can even handle 
poorly printed bar codes.
The device housing meets IP67 standards 
while retaining light, pocket-sized construc-
tion. It should easily “survive” 1,000 falls 
from a height of 1 metre. There is also a wide 
range of accessories available, including 
a holder with speaker for cars, a pistol grip 
for scanning, a charger for four batteries and 
several types of docking stations.
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Rozměry | Dimensions  160 × 82,5 × 19 mm
Displej | Display   4,7" LCD (720 × 1 280 px)
Hmotnost | Weight  342 g
Baterie | Battery   3 950 mAh
CPU    Quad Core Qualcomm Snapdragon 801 (2,26 GHz)
Paměť | Memory   2 GB RAM, 16 GB flash
OS    Google Android 4.4.4 (KitKat)
   Microsoft Windows Embedded 8.1

Honeywell Dolphin CT50

Honeywell Dolphin 
CT50 můžete svěřit 
i nešikům, vydrží 
tisícovku pádů 
z metrové výšky

Even clumsy hands 
can be trusted with 
the Honeywell Dolphin 
CT50, built to withstand 
one thousand falls from 
a height of one metre
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Vášeň / Passion
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David Fiala:

We're no longer just
a cleaning company,

we now provide global
facility management

Už nejsme
úklidovka,

poskytujeme
globální

facility
vlastními

silami
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 o rozhodlo, že se dobře zavedená česká �rma 
 rozhodla spojit se zahraničním partnerem?
 Už od první zakázky pro mladoboleslavskou Škodu 
 Auto jsme se zaměřovali na klienty z oblasti výroby 
 automobilů – automotive. Toto odvětví je speci�cké 
a stále se na něj specializujeme. Je totiž hodnoceno nejen podle 
výkonu, ale také podle kvality. V určitém okamžiku ovšem 
společnost JANA vyrostla do velikosti, kdy byla mezi největšími 
na trhu a další organický růst už nebyl možný. Jako ryze česká 
�rma jsme byli v nevýhodě, protože nadnárodní �rmy chtěly 
spolupracovat jen s nadnárodními partnery. Pro ty jsme byli 
dodavatelem a zakázky získávala společnost, která měla na nás 
nejnižší marži. Začali jsme se tak rozhlížet v zahraničí a vybrali si 
francouzskou TFN, což byla – a dodnes stále je – rodinná �rma, 
ovšem na domácím trhu zároveň špička.

Co vám nabídla?
TFN se rozhodla rozšířit své působení o nové klienty a my dostali 
možnost poskytovat služby ve více oblastech, mimo jiné 
v ostraze a celkové údržbě budov. Na našem trhu byl tehdy 
facility management poměrně zprofanovaný. Existovaly 
kanceláře, které si najímaly koncové partnery a pro výkon služby 
si najímaly jednotlivé �rmy. Snažily se proces pouze řídit. To jsme 
neviděli jako správnou cestu. Po spojení s TFN a zakoupení 
několika dalších �rem jsme vybudovali společnost, která je v sou-
časnosti schopná nabídnout komplexní služby a zajišťovat je 
plně vlastními silami. Poskytujeme globální facility stojící na 
třech pilířích. Každý z nich – úklid, ostraha, technická správa – je 
sice speci�cký, ale dají se velmi dobře propojit. Se svými zaměst-
nanci dokážeme uspokojit zákazníky, kteří potřebují zajistit 
stejnou kvalitu služby v celé síti. Patří k nim například AHOLD, 
Kau�and, Tesco, ŠKODA AUTO, Letiště Václava Havla nebo 
Iveco. Naše cesta je – velká �rma, kvalita služby, dostatek zdrojů.

Proč se dnes jmenujete ATALIAN CZ?
Náš nový partner TFN byl rovněž historicky spojován hlavně 
s úklidem, proto sám hledal nové jméno, kterým by zdůraznil 

poskytování komplexních služeb. Vybral si ATALIAN. Pro nás to 
znamenalo se krátce po sobě přejmenovat z JANA na TFN 
a následně na ATALIAN CZ.

Řídíte se při poskytování služeb nějakými standardy, nebo 
je to pořád o kbelíku, hadrech, smetáku?
Všechny služby zahrnuté pod facility management mají 
v současnosti de�nované standardy. Právě zakladatel �rmy Pavel 
Novotný byl v roce 1998 jedním ze spoluzakladatelů České aso-
ciace úklidu a čištění, která se zasadila o vznik prvních standardů 
úklidu a používání certi�kované chemie. Podobné certi�kace 
a standardy mají i další naše služby. Ovšem každá z nich je v na-
šem oboru hodně modelovaná klienty. Standard hovoří o čet-
nosti, množství lidí, ale speci�ka každého zákazníka se liší podle 
toho, co je předmětem jeho podnikání, kolik lidí zaměstnává, kde 
sídlí. Je rozdíl uklízet v zimním období v kancelářské budově 
uprostřed města nebo na jeho okraji. Náročný je například potra-
vinářský průmysl s velkým tlakem na kvalitu.

Využíváte kvadosácké řešení myFABER a nyní zavádíte 
i myAVIS NG. Co vám přinášejí?
Konkurence je na trhu velká, a tak musíme o zákazníka usilovat 
nejen cenou, ale i přidanou hodnotou v podobě inovací 
technologií. Přibližně před dvěma roky jsme hledali řešení, jak 
objektivně vyjádřit kvalitu služby, která je vnímána velmi 
subjektivně. Ať už ze strany toho, kdo ji poskytuje, tak ze strany 
uživatele. Potřebujeme s klienty komunikovat, vědět, co potřebují 
a dávat jim zpětnou vazbu. myFABER nás oslovil tím, že náš 

pracovník dostává požadavky ne na papíře, ale do chytrého tele-
fonu. Víme, kdy začal na úkolu pracovat, kdy skončil, co udělal 
navíc, kde došlo k nějakému problému. Všechno se zaznamenává 
a dá se doložit třeba fotogra�í. Zákazníka pak lépe informujeme 
o tom, co pro něj děláme, kde došlo k nadstandardnímu výkonu. 
A to je konkurenční výhoda. Navíc jsme schopni lépe řídit vlastní 
zaměstnance. Řešení myFABER umožňuje porovnat skuteč-
nost – proč jeden technik nebo tým dělá totéž rychleji a lépe než 
jiný. Na základě pečlivého vyhodnocení dat se pak o tom může-
me bavit a lépe se rozhodovat. 
Letos v září mě oslovila aplikace myAVIS NG pro řízení obchod-
ního týmu – v tuto chvíli ji ještě ladíme, ale záměr je stejný. Mít 
výkonný nástroj, kterým obchodníci v terénu rychle zareagují na 
požadavky zákazníků. Zároveň je účinně řídit a hodnotit. Zatím 
s tímto řešením pracuje tým pečující o významnější klienty. Mým 
cílem je rozšířit ho i na regionální obchodní zástupce.

Proč jste si vybrali zrovna KVADOS?
Přesvědčil nás přístup lidí – z obchodu i realizace. Velmi dobře 
jste pochopili, co požadujeme a potřebujeme. Reagovali jste 
rychle a vše se dařilo plnit v dohodnutých termínech. Druhým 
aspektem je �nancování formou pronájmu celého řešení podle 
jasného modelu licencovaných uživatelů – co využíváme, to 
dostáváme a za to i platíme.
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Úklidovou firmu s původním názvem JANA založili v Mladé Boleslavi začátkem 90. let 
manželé Pavel a Jana Novotní. S více než 2 500 zaměstnanci, obratem 1,5 miliardy korun 
a dnešním jménem ATALIAN CZ nyní patří ke třem největším hráčům v oboru facility 
managementu na českém trhu. O tom, jak vzniká z malé rodinné úklidové firmy 
společnost zajišťující komplexní správu budov, která využívá nejmodernější technologie, 
hovoří obchodní ředitel David Fiala.

Vášeň / Passion

C
„Vybudovali jsme společnost, 
která je schopná nabídnout 
komplexní služby a zajišťovat 
je plně vlastními silami.“

„Musíme o zákazníka usilovat 
nejen cenou, ale i přidanou 
hodnotou v podobě inovací 
technologií.“
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 o rozhodlo, že se dobře zavedená česká �rma 
 rozhodla spojit se zahraničním partnerem?
 Už od první zakázky pro mladoboleslavskou Škodu 
 Auto jsme se zaměřovali na klienty z oblasti výroby 
 automobilů – automotive. Toto odvětví je speci�cké 
a stále se na něj specializujeme. Je totiž hodnoceno nejen podle 
výkonu, ale také podle kvality. V určitém okamžiku ovšem 
společnost JANA vyrostla do velikosti, kdy byla mezi největšími 
na trhu a další organický růst už nebyl možný. Jako ryze česká 
�rma jsme byli v nevýhodě, protože nadnárodní �rmy chtěly 
spolupracovat jen s nadnárodními partnery. Pro ty jsme byli 
dodavatelem a zakázky získávala společnost, která měla na nás 
nejnižší marži. Začali jsme se tak rozhlížet v zahraničí a vybrali si 
francouzskou TFN, což byla – a dodnes stále je – rodinná �rma, 
ovšem na domácím trhu zároveň špička.

Co vám nabídla?
TFN se rozhodla rozšířit své působení o nové klienty a my dostali 
možnost poskytovat služby ve více oblastech, mimo jiné 
v ostraze a celkové údržbě budov. Na našem trhu byl tehdy 
facility management poměrně zprofanovaný. Existovaly 
kanceláře, které si najímaly koncové partnery a pro výkon služby 
si najímaly jednotlivé �rmy. Snažily se proces pouze řídit. To jsme 
neviděli jako správnou cestu. Po spojení s TFN a zakoupení 
několika dalších �rem jsme vybudovali společnost, která je v sou-
časnosti schopná nabídnout komplexní služby a zajišťovat je 
plně vlastními silami. Poskytujeme globální facility stojící na 
třech pilířích. Každý z nich – úklid, ostraha, technická správa – je 
sice speci�cký, ale dají se velmi dobře propojit. Se svými zaměst-
nanci dokážeme uspokojit zákazníky, kteří potřebují zajistit 
stejnou kvalitu služby v celé síti. Patří k nim například AHOLD, 
Kau�and, Tesco, ŠKODA AUTO, Letiště Václava Havla nebo 
Iveco. Naše cesta je – velká �rma, kvalita služby, dostatek zdrojů.

Proč se dnes jmenujete ATALIAN CZ?
Náš nový partner TFN byl rovněž historicky spojován hlavně 
s úklidem, proto sám hledal nové jméno, kterým by zdůraznil 

poskytování komplexních služeb. Vybral si ATALIAN. Pro nás to 
znamenalo se krátce po sobě přejmenovat z JANA na TFN 
a následně na ATALIAN CZ.

Řídíte se při poskytování služeb nějakými standardy, nebo 
je to pořád o kbelíku, hadrech, smetáku?
Všechny služby zahrnuté pod facility management mají 
v současnosti de�nované standardy. Právě zakladatel �rmy Pavel 
Novotný byl v roce 1998 jedním ze spoluzakladatelů České aso-
ciace úklidu a čištění, která se zasadila o vznik prvních standardů 
úklidu a používání certi�kované chemie. Podobné certi�kace 
a standardy mají i další naše služby. Ovšem každá z nich je v na-
šem oboru hodně modelovaná klienty. Standard hovoří o čet-
nosti, množství lidí, ale speci�ka každého zákazníka se liší podle 
toho, co je předmětem jeho podnikání, kolik lidí zaměstnává, kde 
sídlí. Je rozdíl uklízet v zimním období v kancelářské budově 
uprostřed města nebo na jeho okraji. Náročný je například potra-
vinářský průmysl s velkým tlakem na kvalitu.

Využíváte kvadosácké řešení myFABER a nyní zavádíte 
i myAVIS NG. Co vám přinášejí?
Konkurence je na trhu velká, a tak musíme o zákazníka usilovat 
nejen cenou, ale i přidanou hodnotou v podobě inovací 
technologií. Přibližně před dvěma roky jsme hledali řešení, jak 
objektivně vyjádřit kvalitu služby, která je vnímána velmi 
subjektivně. Ať už ze strany toho, kdo ji poskytuje, tak ze strany 
uživatele. Potřebujeme s klienty komunikovat, vědět, co potřebují 
a dávat jim zpětnou vazbu. myFABER nás oslovil tím, že náš 

pracovník dostává požadavky ne na papíře, ale do chytrého tele-
fonu. Víme, kdy začal na úkolu pracovat, kdy skončil, co udělal 
navíc, kde došlo k nějakému problému. Všechno se zaznamenává 
a dá se doložit třeba fotogra�í. Zákazníka pak lépe informujeme 
o tom, co pro něj děláme, kde došlo k nadstandardnímu výkonu. 
A to je konkurenční výhoda. Navíc jsme schopni lépe řídit vlastní 
zaměstnance. Řešení myFABER umožňuje porovnat skuteč-
nost – proč jeden technik nebo tým dělá totéž rychleji a lépe než 
jiný. Na základě pečlivého vyhodnocení dat se pak o tom může-
me bavit a lépe se rozhodovat. 
Letos v září mě oslovila aplikace myAVIS NG pro řízení obchod-
ního týmu – v tuto chvíli ji ještě ladíme, ale záměr je stejný. Mít 
výkonný nástroj, kterým obchodníci v terénu rychle zareagují na 
požadavky zákazníků. Zároveň je účinně řídit a hodnotit. Zatím 
s tímto řešením pracuje tým pečující o významnější klienty. Mým 
cílem je rozšířit ho i na regionální obchodní zástupce.

Proč jste si vybrali zrovna KVADOS?
Přesvědčil nás přístup lidí – z obchodu i realizace. Velmi dobře 
jste pochopili, co požadujeme a potřebujeme. Reagovali jste 
rychle a vše se dařilo plnit v dohodnutých termínech. Druhým 
aspektem je �nancování formou pronájmu celého řešení podle 
jasného modelu licencovaných uživatelů – co využíváme, to 
dostáváme a za to i platíme.
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Úklidovou firmu s původním názvem JANA založili v Mladé Boleslavi začátkem 90. let 
manželé Pavel a Jana Novotní. S více než 2 500 zaměstnanci, obratem 1,5 miliardy korun 
a dnešním jménem ATALIAN CZ nyní patří ke třem největším hráčům v oboru facility 
managementu na českém trhu. O tom, jak vzniká z malé rodinné úklidové firmy 
společnost zajišťující komplexní správu budov, která využívá nejmodernější technologie, 
hovoří obchodní ředitel David Fiala.

Vášeň / Passion

C
„Vybudovali jsme společnost, 
která je schopná nabídnout 
komplexní služby a zajišťovat 
je plně vlastními silami.“

„Musíme o zákazníka usilovat 
nejen cenou, ale i přidanou 
hodnotou v podobě inovací 
technologií.“
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Proslýchá se, že by kvadosácká řešení mohla ve skupině 
ATALIAN expandovat i mimo Českou republiku…
O myAVIS NG se zajímají kolegové z Polska, protože je založený 
na naší obchodní logice a může zde velmi dobře fungovat. Navíc 
ulehčuje lidem práci a umožňuje dávat kvalitní reporting směrem 
k francouzské mateřské společnosti.

Mezinárodní organizace facility managementu (IFMA) 
vás v České republice nominovala na projekt roku za online 
technologie procesu řízení zakázek. Co toto ocenění pro 
vás znamená?
Dostali jsme vlastně dvě ocenění. Zvláštní cenu za celoživotní přínos 
získal od IFMA zakladatel Pavel Novotný. Nominace na projekt roku 
v podstatě shrnuje působení myFABER a myAVIS. Tato nominace uka-
zuje, že máme něco, co stojí za to světu ukázat.

�e cleaning company originally named JANA was founded in Mladá 
Boleslav in the early 90s by Pavel and Jana Novotný. With over 
2,500 employees and turnover of over 1.5 billion crowns, the company, 
under its present name ATALIAN CZ, is now one of the three largest 
facility management companies on the Czech market. Commercial 
Director, David Fiala talks about how a small family cleaning business has 
grown into a comprehensive facility management company using cutting 
edge technology.

What prompted a well established Czech company 
to join with a foreign partner?
From our very �rst contract for Škoda Auto in Mladá Boleslav, we focused 
on clients in the automotive industry. �is sector is quite speci�c and we 
continue to specialise in this �eld. A premium is placed here on both 
performance and quality. At a certain juncture, however, JANA grew into 
one of the largest companies on the market and further organic growth 
was no longer possible. As a purely Czech company, we were at a dis-
advantage because multinational companies only wanted to work with 
multinational partners. We were suppliers for these companies and 
contracts went to those with the lowest margins for us. We therefore 
began to look abroad and chose French TFN, which was, and continues to 
be a family business, but one of the very best on its home market. 

What did they o�er you?
TFN decided to expand its operations to acquire new clients and we were 
given the opportunity to provide services in more areas, including security 
and complete building maintenance. At the time, facility management had 

a pretty bad reputation in the Czech Republic. �ere were agencies that 
hired partners and contracted various companies to provide services, and 
they just tried to manage the process. We didn't think that was the right 
way to go. After merging with TFN and acquiring several other companies, 
we built a company currently capable of o�ering comprehensive services 
with no outsourcing. We provide global facility management based on 
three pillars – cleaning, security and technical administration. While all 
three of these are speci�c, they can be combined very well. With our 
employees, we are able to satisfy customers who need to ensure the same 
quality of service for entire chains. �ese clients include, for example, 
AHOLD, Kau�and, Tesco, ŠKODA AUTO, Václav Havel Airport or Iveco. 
Our chosen path is – a large company, quality services and su�cient 
resources.

Why did you change your name to ATALIAN CZ?
Our new partner TFN had also been historically associated with mainly 
cleaning, so they were also looking for a new name that would emphasise 
the provision of comprehensive services. �ey chose ATALIAN. For us 
that meant brie�y changing our name from JANA to TFN, and then to 
ATALIAN CZ.

Are there any standards you follow when providing services 
or is it still just buckets, mops and brooms?
All services encompassed under facility management currently have de�-
ned standards. And it was company founder Pavel Novotný who had 
a hand in establishing the Czech Association of Cleaning Services in 
1998, which pushed for the introduction of the �rst cleaning standards 
and use of certi�ed chemical products. Our other services have similar 
certi�cations and standards. Of course in our �eld, each of these is very 
much tailored to the client. Standards apply to frequency and numbers of 
people, but each customer di�ers in terms of their �eld of business, 
number of employees and location. During winter, there's a di�erence 
between cleaning an o�ce building in the middle of the city or one on the 
outskirts. Cleaning in the food industry, for example, is much more 
demanding due to the high demands on quality.

You've been using the KVADOS myFABER solution and are now 
deploying myAVIS NG. What do they do for you?
Market competition is sti�, so we have to attract customers not only with 
price, but also added value in the form of innovative technology. Roughly 
two years ago, we were looking for a way to objectively express the quality 
of service, which is perceived very subjectively, both by those providing the 
service and clients. We need to communicate with clients, know what they 
need and give them feedback. We opted for myFABER because our 
employees receive requests on their smartphones, not on paper. We know 
when they've started a task, when they've completed it, what extra work 
was done, and if any problem occurred. Everything is recorded, and you 
can even add photographs. �e client is better informed of what we are 
doing for them, and where extra work was performed. And that's a com-
petitive advantage. We are also able to better manage our employees. 

Vášeň / Passion
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“We built a company capable 
of offering comprehensive services 
with no outsourcing.”

ATALIAN CZ je členem francouzské 
skupiny ATALIAN (dříve TFN-GROUPE), 
jejíž historie sahá až do roku 1944. 
Skupina nabízí komplexní služby související 
s úplnou správou a údržbou objektů. 
Působí po celém světě, mimo jiné 
v Lucembursku, Belgii, Polsku, Slovensku, 
Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Turecku, 
ale i v Libanonu či na exotickém Mauriciu 
nebo v �ajsku. Na český trh vstoupil 
ATALIAN v roce 2008 odkupem 
majoritního podílu ve společnosti JANA, 
která se věnovala facility managementu 
od roku 1996.

ATALIAN CZ is a member of the French 
ATALIAN Group (previously TFN-GROUPE), 
whose history dates back to 1944. �e group 
o�ers comprehensive services associated with 
complete facility management. It operates in 
countries all over the world, including 
Luxembourg, Belgium, Poland, Slovakia, Hungary, 
Croatia, Slovenia, Turkey, and even Lebanon, 
exotic Mauritius and �ailand. ATALIAN entered 
the Czech market in 2008 with the acquisition 
of a majority share in JANA, which had been 
providing facility management since 1996.

ATALIAN CZ
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myFABER makes it possible to compare things such as why one technician 
or team does things faster and better than another. Based on careful 
evaluation of data, we can then talk about this and make better decisions.
�is September, I chose the myAVIS NG application for managing the 
sales team – right now we are still optimising it, but the goal is the same: to 
have an e�ective tool for salespeople in the �eld to quickly respond to 
customer needs. At the same time, we want to e�ectively manage and 
evaluate the team. So far this solution is being used by our key accounts 
team. My goal is to expand it to regional sales reps.

Why did you choose KVADOS?
We were impressed with the overall approach, from sales to imple-
mentation. You really understood what we wanted and what we needed. 
You responded quickly and managed to get it all done by the agreed 
deadlines. Another aspect is the �nancing, where the entire system is 
leased based on a clear model of licensed users – we get what we use, and 
pay accordingly.

�ere's been talk of expanding KVADOS solutions in the ATALIAN 
Group outside the Czech Republic…

Our colleagues in Poland are interested in myAVIS NG because it is based 
on our business logic and can function here very well. It also makes work 
easier for people and allows them to submit quality reports to our French 
parent company.

�e International Facility Management Association (IFMA) nominated 
you for Project of the Year in the Czech Republic for your project 
Online Technology in the Process of Order Management. What does 
this award mean for you?

We actually received two awards. Our founder Pavel Novotný received 
a special prize for his lifelong contribution from IFMA. �e nomination for 
Project of the Year basically re�ects the power of myFABER and myAVIS; 
it shows that we have something worth showing the rest of the world.

“We have to attract customers not 
only with price, but also added value 
in the form of innovative technology.”



Proslýchá se, že by kvadosácká řešení mohla ve skupině 
ATALIAN expandovat i mimo Českou republiku…
O myAVIS NG se zajímají kolegové z Polska, protože je založený 
na naší obchodní logice a může zde velmi dobře fungovat. Navíc 
ulehčuje lidem práci a umožňuje dávat kvalitní reporting směrem 
k francouzské mateřské společnosti.

Mezinárodní organizace facility managementu (IFMA) 
vás v České republice nominovala na projekt roku za online 
technologie procesu řízení zakázek. Co toto ocenění pro 
vás znamená?
Dostali jsme vlastně dvě ocenění. Zvláštní cenu za celoživotní přínos 
získal od IFMA zakladatel Pavel Novotný. Nominace na projekt roku 
v podstatě shrnuje působení myFABER a myAVIS. Tato nominace uka-
zuje, že máme něco, co stojí za to světu ukázat.

�e cleaning company originally named JANA was founded in Mladá 
Boleslav in the early 90s by Pavel and Jana Novotný. With over 
2,500 employees and turnover of over 1.5 billion crowns, the company, 
under its present name ATALIAN CZ, is now one of the three largest 
facility management companies on the Czech market. Commercial 
Director, David Fiala talks about how a small family cleaning business has 
grown into a comprehensive facility management company using cutting 
edge technology.

What prompted a well established Czech company 
to join with a foreign partner?
From our very �rst contract for Škoda Auto in Mladá Boleslav, we focused 
on clients in the automotive industry. �is sector is quite speci�c and we 
continue to specialise in this �eld. A premium is placed here on both 
performance and quality. At a certain juncture, however, JANA grew into 
one of the largest companies on the market and further organic growth 
was no longer possible. As a purely Czech company, we were at a dis-
advantage because multinational companies only wanted to work with 
multinational partners. We were suppliers for these companies and 
contracts went to those with the lowest margins for us. We therefore 
began to look abroad and chose French TFN, which was, and continues to 
be a family business, but one of the very best on its home market. 

What did they o�er you?
TFN decided to expand its operations to acquire new clients and we were 
given the opportunity to provide services in more areas, including security 
and complete building maintenance. At the time, facility management had 

a pretty bad reputation in the Czech Republic. �ere were agencies that 
hired partners and contracted various companies to provide services, and 
they just tried to manage the process. We didn't think that was the right 
way to go. After merging with TFN and acquiring several other companies, 
we built a company currently capable of o�ering comprehensive services 
with no outsourcing. We provide global facility management based on 
three pillars – cleaning, security and technical administration. While all 
three of these are speci�c, they can be combined very well. With our 
employees, we are able to satisfy customers who need to ensure the same 
quality of service for entire chains. �ese clients include, for example, 
AHOLD, Kau�and, Tesco, ŠKODA AUTO, Václav Havel Airport or Iveco. 
Our chosen path is – a large company, quality services and su�cient 
resources.

Why did you change your name to ATALIAN CZ?
Our new partner TFN had also been historically associated with mainly 
cleaning, so they were also looking for a new name that would emphasise 
the provision of comprehensive services. �ey chose ATALIAN. For us 
that meant brie�y changing our name from JANA to TFN, and then to 
ATALIAN CZ.

Are there any standards you follow when providing services 
or is it still just buckets, mops and brooms?
All services encompassed under facility management currently have de�-
ned standards. And it was company founder Pavel Novotný who had 
a hand in establishing the Czech Association of Cleaning Services in 
1998, which pushed for the introduction of the �rst cleaning standards 
and use of certi�ed chemical products. Our other services have similar 
certi�cations and standards. Of course in our �eld, each of these is very 
much tailored to the client. Standards apply to frequency and numbers of 
people, but each customer di�ers in terms of their �eld of business, 
number of employees and location. During winter, there's a di�erence 
between cleaning an o�ce building in the middle of the city or one on the 
outskirts. Cleaning in the food industry, for example, is much more 
demanding due to the high demands on quality.

You've been using the KVADOS myFABER solution and are now 
deploying myAVIS NG. What do they do for you?
Market competition is sti�, so we have to attract customers not only with 
price, but also added value in the form of innovative technology. Roughly 
two years ago, we were looking for a way to objectively express the quality 
of service, which is perceived very subjectively, both by those providing the 
service and clients. We need to communicate with clients, know what they 
need and give them feedback. We opted for myFABER because our 
employees receive requests on their smartphones, not on paper. We know 
when they've started a task, when they've completed it, what extra work 
was done, and if any problem occurred. Everything is recorded, and you 
can even add photographs. �e client is better informed of what we are 
doing for them, and where extra work was performed. And that's a com-
petitive advantage. We are also able to better manage our employees. 
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“We built a company capable 
of offering comprehensive services 
with no outsourcing.”

ATALIAN CZ je členem francouzské 
skupiny ATALIAN (dříve TFN-GROUPE), 
jejíž historie sahá až do roku 1944. 
Skupina nabízí komplexní služby související 
s úplnou správou a údržbou objektů. 
Působí po celém světě, mimo jiné 
v Lucembursku, Belgii, Polsku, Slovensku, 
Maďarsku, Chorvatsku, Slovinsku, Turecku, 
ale i v Libanonu či na exotickém Mauriciu 
nebo v �ajsku. Na český trh vstoupil 
ATALIAN v roce 2008 odkupem 
majoritního podílu ve společnosti JANA, 
která se věnovala facility managementu 
od roku 1996.

ATALIAN CZ is a member of the French 
ATALIAN Group (previously TFN-GROUPE), 
whose history dates back to 1944. �e group 
o�ers comprehensive services associated with 
complete facility management. It operates in 
countries all over the world, including 
Luxembourg, Belgium, Poland, Slovakia, Hungary, 
Croatia, Slovenia, Turkey, and even Lebanon, 
exotic Mauritius and �ailand. ATALIAN entered 
the Czech market in 2008 with the acquisition 
of a majority share in JANA, which had been 
providing facility management since 1996.

ATALIAN CZ
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myFABER makes it possible to compare things such as why one technician 
or team does things faster and better than another. Based on careful 
evaluation of data, we can then talk about this and make better decisions.
�is September, I chose the myAVIS NG application for managing the 
sales team – right now we are still optimising it, but the goal is the same: to 
have an e�ective tool for salespeople in the �eld to quickly respond to 
customer needs. At the same time, we want to e�ectively manage and 
evaluate the team. So far this solution is being used by our key accounts 
team. My goal is to expand it to regional sales reps.

Why did you choose KVADOS?
We were impressed with the overall approach, from sales to imple-
mentation. You really understood what we wanted and what we needed. 
You responded quickly and managed to get it all done by the agreed 
deadlines. Another aspect is the �nancing, where the entire system is 
leased based on a clear model of licensed users – we get what we use, and 
pay accordingly.

�ere's been talk of expanding KVADOS solutions in the ATALIAN 
Group outside the Czech Republic…

Our colleagues in Poland are interested in myAVIS NG because it is based 
on our business logic and can function here very well. It also makes work 
easier for people and allows them to submit quality reports to our French 
parent company.

�e International Facility Management Association (IFMA) nominated 
you for Project of the Year in the Czech Republic for your project 
Online Technology in the Process of Order Management. What does 
this award mean for you?

We actually received two awards. Our founder Pavel Novotný received 
a special prize for his lifelong contribution from IFMA. �e nomination for 
Project of the Year basically re�ects the power of myFABER and myAVIS; 
it shows that we have something worth showing the rest of the world.

“We have to attract customers not 
only with price, but also added value 
in the form of innovative technology.”



Odpověď už jistě víte. Teď jen vyčíhnout 
správnou chvíli, aby váš e-mail došel na adresu 

yourk@kvados.cz jako 15. v pořadí, nejpozději však do 
31. března 2016. Odměnou je královna mezi whisky, o níž se 

více dočtete hned na další stránce. Vítězem minulé soutěže 
se stal Jaromír Jech z Královopolské slévárny. Správně 

odpověděl na hádanku Ladislava Chebena, generálního 
ředitele chotěbořské společnosti GCE, že zázračným lékem 

bylo víno Bernkasteler a vyléčil se jím roku 1360 kurfiřt 
a arcibiskup Boemund II.

You surely know the answer by now. So, just pick the right time to 
send your e-mail to yourk@kvados.cz, so that yours is the 15th correct 

answer. But don’t wait too long, you have until 31 March 2016. 
The winner will receive the queen of whiskies, featured on the 

following page. The winner of the last competition was Jaromír Jech 
from Královopolské slévárny. He correctly answered the riddle by 

Ladislav Cheben, General Manager of GCE in Chotěboř, that the 
miraculous medicine was Bernkasteler wine, which was used to cure 

Elector and Archbishop Boemund II in 1360.

Soutěž | Contest

HÁDANKA Davida Fialy

Vášeň / Passion

?
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Francouzský ATALIAN se kromě jiného stará 
o zahrady, úklid a drobnou údržbu velmi výjimečného 
místa. V roce 1190 zde stála pevnost na ochranu 
Paříže před nájezdy Vikingů. Dalších 400 let králové 
tento komplex rozšiřovali a zvelebovali. Dnes se zde 
nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek 
světa. V jednotlivých křídlech najdete oddělení 
malířství a kreseb, umění starověkého Východu, so-
chařství, egyptské umění a oddělení řeckého a řím-
ského umění. Do muzea se vchází velkou skleněnou 
pyramidou, stojící přímo ve středu Napoleonova 
nádvoří. Sbírky obsahují na 250 000 unikátních 
exponátů, všechny byste rozhodně nestihli vidět 
pouze během jednodenní prohlídky. Denně zde 
projde asi 15 000 lidí, takže uklízet je vždycky co. 
A k tomu se pojí hádanka Davida Fialy.

Poznáte tohoto klienta ATALIANu? Pokud váháte, 
malé upřesnění. Je zde patrně nejslavnější portrét 
všech dob. Žena na obraze sleduje diváka s nena-
podobitelným, tajuplným úsměvem, který se stal 
předmětem mnoha pověstí a spekulací.

David Fiala's riddle
French ATALIAN takes care of, among other things, the 
gardens, cleaning and minor maintenance of one very 
prominent place. In 1190, there was a fortress here which 
protected Paris from Viking raids. For the next 400 years 
this royal complex expanded and became even grander. 
Today, it houses one of the most valuable art collections in 
the world. �e various wings have departments dedicated to 
painting and drawing, the art of the Ancient East, sculpture, 
Egyptian art, as well as Greek and Roman art. �e museum 
is entered through a large glass pyramid standing right in 
the centre of the Napoleon Courtyard. �e collection 
comprises 250,000 unique pieces, all of which you 
certainly couldn't see in a single visit. Each day around 
15,000 people pass through the doors, so there is always 
plenty of cleaning to do. Which brings us back to David 
Fiala's riddle.

If you still aren't sure, here's one more hint. Inside, you will �nd 
probably the most famous portrait of all time. �e woman in 
the painting follows the viewer with an imitable, mysterious 
smile that has become the subject of many legends and much 
speculation.

ATALIAN’s client

Klient ATALIANu

Whisky
Kavalan Solist Vinho Barrique

J

Apetýt / Appetitte

Když whisky, tak skotská nebo irská? Omyl! 
Královnou v disciplíně single malt se pro 
rok 2015 stala whisky z Tchaj-wanu.
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 e to obdivuhodný výkon, protože palírna je 
 v provozu teprve od roku 2006. King Car Kava-
 lan Distillery se rozkládá na úpatí hor, jejichž 
 vrcholy nepřetržitě pokrývá sníh, a tak má dob-
rý zdroj čisté vody. Současně leží nedaleko Tichého 
oceánu, který ovlivňuje zrání a výslednou podobu 
whisky. Destilační přístroje pocházejí ze Skotska, 
odtud majitelé čerpali rady i poznatky odborníků. 
První láhev expedici opustila v prosinci 2008.
Hlavním produktem je Kavalan, jednosladová 
whisky zrající v sudech po různých nápojích. Na-
jdeme plnění po portském, sherry, bourbonu, 
ale i po víně z barrique sudů.  Známé jsou verze 
Kavalan Solist ex-Bournon Cask, Kavalan 
Sherry Cask, Kavalan Solist Fino Sherry 
Cask či Kavalan Solist Vinho. Právě 
whisky z poslední zmíněné verze vyhod-
notili odborníci světové soutěže World 
�iskies Awards 2015 jako nejlepší. Po-
suzovatelé ji mimo jiné označili jako 
bourbon s infuzí mléčné čokolády. Našli 
v ní mnoho dalších vůní a chutí: ořech, 
hřebíček, skořici, kadidlo, karamel, 
marcipán, chilli i santalové dřevo. Její tělo 
popsali jako vyvážené a překvapivě hladké 
na patře. Díky technologii uzrávání v su-
dech z amerického dubu po červeném 
vínu či destilátech má Kavalan vždy 
vysoký obsah alkoholu – až 58,6 %.
Pro výherce soutěže z protější strany má-
me připravenu oceněnou láhev Kavalan 
Solist Vinho Barrique, kterou zdobí 
přívlastky single cask (z jedné várky a je-
diného sudu) a cask strenght (sudová síla 
bez zředění vodou). Pochází z ručně 
číslované edice ani ne dvou stovek kusů.
Na to, jak whisky správně pít, panuje 
velké množství názorů. Doporučuje se 
vychutnat ji zahřátou na pokojovou 
teplotu, neředěnou ani nápoji, ani ledem. 
První malý doušek dlouze válejte pod 
jazykem. Zde se prý dá nejlépe zjistit její 
síla i aroma.

When it comes to whisky, it's either Scotch or Irish, right? Not 
so fast! In 2015 the queen of single malt whiskies was a whisky 
from Taiwan.
�is is a remarkable achievement because the distillery has only 
been in operation since 2006. King Car Kavalan Distillery lies at 
the foot of majestic mountains with permanently snow-capped 
peaks that provide a good source of clean water. At the same time, 
it is not far from the Paci�c Ocean, which a�ects the maturation 
and �nal form of the whisky. �e distillation equipment comes 
from Scotland, and the owners have drawn on the guidance and 
knowledge of Scottish experts. �e �rst bottle was shipped in 
December 2008.
�e distillery's �agship product is Kavalan, a single malt whisky 
aged in casks previously used for di�erent beverages such as 
port, sherry, bourbon or even wine in barrique barrels. �e 
resulting whiskies include Kavalan Solist ex-Bourbon Cask, 
Kavalan Sherry Cask, Kavalan Solist Fino Sherry Cask 
and Kavalan Solist Vinho. �e last of these was deemed the 
best whisky in the world by judges at the World Whiskies 

Awards 2015. �e judges likened it to, among other things, 
bourbon infused with milk chocolate. Other �avours 

and aromas they found included: nut, clove, 
cinnamon, frankincense, caramel, marzipan, chilli 
and sandalwood. �ey found the body to be 
balanced and surprisingly smooth on the palate. 
Aged in American oak casks used for red wine or 
spirits, Kavalan always has a high alcohol content – 
up to 58.6 %.
�e winner of the competition on the opposite page 
will receive an award-winning bottle of Kavalan 
Solist Vinho Barrique, which is both single cask 
(from a single batch and cask) and cask strength 
(not diluted with water). It is produced in limited, 
hand-numbered batches of less than two hundred. 
�ere are a great many opinions on how to drink 
whisky properly. We recommend enjoying it at room 
temperature, straight, without ice. Let the �rst sip 
leisurely play about your tongue to best appreciate 
its strength and aroma.

Vinotéka Dios
Husova 593, Modřice
+420 545 220 680
vinotekadios@centrum.cz
vinoteka.dios.cz

K dostání u

Available at



Odpověď už jistě víte. Teď jen vyčíhnout 
správnou chvíli, aby váš e-mail došel na adresu 

yourk@kvados.cz jako 15. v pořadí, nejpozději však do 
31. března 2016. Odměnou je královna mezi whisky, o níž se 

více dočtete hned na další stránce. Vítězem minulé soutěže 
se stal Jaromír Jech z Královopolské slévárny. Správně 

odpověděl na hádanku Ladislava Chebena, generálního 
ředitele chotěbořské společnosti GCE, že zázračným lékem 

bylo víno Bernkasteler a vyléčil se jím roku 1360 kurfiřt 
a arcibiskup Boemund II.

You surely know the answer by now. So, just pick the right time to 
send your e-mail to yourk@kvados.cz, so that yours is the 15th correct 

answer. But don’t wait too long, you have until 31 March 2016. 
The winner will receive the queen of whiskies, featured on the 

following page. The winner of the last competition was Jaromír Jech 
from Královopolské slévárny. He correctly answered the riddle by 

Ladislav Cheben, General Manager of GCE in Chotěboř, that the 
miraculous medicine was Bernkasteler wine, which was used to cure 

Elector and Archbishop Boemund II in 1360.

Soutěž | Contest

HÁDANKA Davida Fialy

Vášeň / Passion

?

34     yourK – your key to KVADOS – Podzim & zima / Autumn & winter 2015

Francouzský ATALIAN se kromě jiného stará 
o zahrady, úklid a drobnou údržbu velmi výjimečného 
místa. V roce 1190 zde stála pevnost na ochranu 
Paříže před nájezdy Vikingů. Dalších 400 let králové 
tento komplex rozšiřovali a zvelebovali. Dnes se zde 
nacházejí jedny z nejvzácnějších uměleckých sbírek 
světa. V jednotlivých křídlech najdete oddělení 
malířství a kreseb, umění starověkého Východu, so-
chařství, egyptské umění a oddělení řeckého a řím-
ského umění. Do muzea se vchází velkou skleněnou 
pyramidou, stojící přímo ve středu Napoleonova 
nádvoří. Sbírky obsahují na 250 000 unikátních 
exponátů, všechny byste rozhodně nestihli vidět 
pouze během jednodenní prohlídky. Denně zde 
projde asi 15 000 lidí, takže uklízet je vždycky co. 
A k tomu se pojí hádanka Davida Fialy.

Poznáte tohoto klienta ATALIANu? Pokud váháte, 
malé upřesnění. Je zde patrně nejslavnější portrét 
všech dob. Žena na obraze sleduje diváka s nena-
podobitelným, tajuplným úsměvem, který se stal 
předmětem mnoha pověstí a spekulací.

David Fiala's riddle
French ATALIAN takes care of, among other things, the 
gardens, cleaning and minor maintenance of one very 
prominent place. In 1190, there was a fortress here which 
protected Paris from Viking raids. For the next 400 years 
this royal complex expanded and became even grander. 
Today, it houses one of the most valuable art collections in 
the world. �e various wings have departments dedicated to 
painting and drawing, the art of the Ancient East, sculpture, 
Egyptian art, as well as Greek and Roman art. �e museum 
is entered through a large glass pyramid standing right in 
the centre of the Napoleon Courtyard. �e collection 
comprises 250,000 unique pieces, all of which you 
certainly couldn't see in a single visit. Each day around 
15,000 people pass through the doors, so there is always 
plenty of cleaning to do. Which brings us back to David 
Fiala's riddle.

If you still aren't sure, here's one more hint. Inside, you will �nd 
probably the most famous portrait of all time. �e woman in 
the painting follows the viewer with an imitable, mysterious 
smile that has become the subject of many legends and much 
speculation.
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přívlastky single cask (z jedné várky a je-
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teplotu, neředěnou ani nápoji, ani ledem. 
První malý doušek dlouze válejte pod 
jazykem. Zde se prý dá nejlépe zjistit její 
síla i aroma.

When it comes to whisky, it's either Scotch or Irish, right? Not 
so fast! In 2015 the queen of single malt whiskies was a whisky 
from Taiwan.
�is is a remarkable achievement because the distillery has only 
been in operation since 2006. King Car Kavalan Distillery lies at 
the foot of majestic mountains with permanently snow-capped 
peaks that provide a good source of clean water. At the same time, 
it is not far from the Paci�c Ocean, which a�ects the maturation 
and �nal form of the whisky. �e distillation equipment comes 
from Scotland, and the owners have drawn on the guidance and 
knowledge of Scottish experts. �e �rst bottle was shipped in 
December 2008.
�e distillery's �agship product is Kavalan, a single malt whisky 
aged in casks previously used for di�erent beverages such as 
port, sherry, bourbon or even wine in barrique barrels. �e 
resulting whiskies include Kavalan Solist ex-Bourbon Cask, 
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and Kavalan Solist Vinho. �e last of these was deemed the 
best whisky in the world by judges at the World Whiskies 
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and aromas they found included: nut, clove, 
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and sandalwood. �ey found the body to be 
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spirits, Kavalan always has a high alcohol content – 
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(from a single batch and cask) and cask strength 
(not diluted with water). It is produced in limited, 
hand-numbered batches of less than two hundred. 
�ere are a great many opinions on how to drink 
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temperature, straight, without ice. Let the �rst sip 
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Ostřejší designové linky 
odkazují na příbuzný model 
WRX STI

Sharper design lines are 
a reflection of the related 
WRX STI model

Esence / Essence
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Z jiného světa
Levorg je hodně zvláštní, lépe řečeno mimořádné auto. 
Subaru totiž přistupuje k podnikání odlišně od jiných 
značek. Chce růst pouze omezeně, kontrolovat produkci 
a zisk investovat do vývoje namísto expanze. Levorg tím 
pádem vzniknul podle speci�k domácího japonského 
trhu a vyvážet do Evropy se neměl. Jenže jeho představení 
vyvolalo tak silný globální ohlas, že Subaru plány 
přehodnotilo. Má to ovšem zásadní „ale“. V nabídce je 
jedna karosářská varianta, tři výbavové stupně a jediný – 
benzinový – motor, který spolupracuje s převodovkou 
CVT druhé generace. Je to problém? Není!

Devět z deseti vozů prodaných v Japonsku je vybaveno 
benzinovým motorem a automatickou převodovkou. 
Levorg tedy nevybočuje z obvyklých zvyklostí země svého 
původu a v Evropě si ho pořídí ten, komu uvedená 

kombinace nevadí. A bude muset zkousnout i některé 
další maličkosti – například volbu mezi klasickými nebo 
LED světlomety, protože xenony už jsou v Japonsku 
„out“. Nelze to nazývat pihami na kráse, ale charak-
terovými vlastnostmi. A že má Subaru Levorg charakteru  
na rozdávání.

Na hraní i na práci
Technický základ poskytnul model WRX STI, který jsme 
vám představili vloni. Kdyby mělo „es-té-íčko“ kombík, 
vypadal by dost podobně. Ale nemá. Levorg ani tak není 
ultimativním sportovním náčiním, ale spíše možností pro 
pravověrné řidiče, kteří zoufale hledali univerzální auto, 
jež by jim dovolilo řídit a mít z řízení potěšení. Značka 
jej popisuje jako nástupce modelu Legacy čtvrté 

Levorg se velikostí 
podobá Subaru Legacy 
čtvrté generace, právě 
jeho majitelé mají být 

jednou z hlavních 
skupin zákazníků

The Levorg is similar 
in size to the fourth 

generation Subaru Legacy, 
whose owners are one of 

the main target groups 
of customers

Automobily současné produkce 
nabízejí řadu technologií a vychytávek 
schovaných za rozličnými zkratkami. 
Výrobci se předhánějí v superlativech 
o tom, co nového vozy umějí a co 
všechno dokážou samy. Nějak se 
zapomíná, že některé řidiče ovládání 
auta pořád ještě baví. A takovým 
vychází vstříc nové Subaru Levorg.

Today's automobiles o�er all kinds of technologies and 
special gadgets with fancy names. Manufacturers can't say 
enough about all the things their new cars can do by 
themselves. But along the way, they seem to have forgotten 
that some drivers enjoy being in total control. �e new 
Subaru Levorg caters to these driving enthusiasts.

Mistr téměř
zapomenutého
umění
Master of a nearly forgotten art



Ostřejší designové linky 
odkazují na příbuzný model 
WRX STI

Sharper design lines are 
a reflection of the related 
WRX STI model

Esence / Essence
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generace, na který navazuje velikostí i některými designo-
vými prvky. Přesto je to vůz velmi osobitý a nad konkurenty 
rodinných kombíků vyčnívající. Už jen pohled na přední část 
dává tušit cosi jiného. Masivní nádech na kapotě přivádí 
vzduch zbrusu novému přeplňovanému plochému čtyřválci 
DIT. Ten dává maximální výkon 170 koní, který je přenášen 
na všechna 4 kola. Obvykle v poměru 60 : 40 ve prospěch 
předních, za zhoršených podmínek elektronicky řízená 
lamelová spojka rozložení upraví podle potřeby.
Jakkoliv se koncepce pohonu změnila, stále se jedná o po-
ctivé subaru s příkladnými jízdními vlastnostmi. Tuhá karo-
serie a špičkově naladěný podvozek snesou víc než psychika 
řidiče. I silničáři zapomenuté cesty děrované jako 
ementál lze překonávat rychle s ostrými průjezdy zatáček, 
přitom v klidu a tichu, bez odskakování a nepříjemných rázů. 
Rovněž odhlučnění je výborné a do kabiny neproniká nic 
rušivého. Dokonce i motor jako by si uvědomil, že nemá zvu-
kem provokovat, ale poslušně vézt rodinu a bavit řidiče jinak.
Za zmínku závěrem stojí převodovka Lineartronic. Při 
sešlápnutí plynového pedálu na 30 % nebo méně se chová 
jako klasický variátor a auto díky ní zrychluje naprosto 
plynule. Za to ostatně může i motor, který má maximum 

točivého momentu v širokém pásmu 1 800–4 800 otáček za 
minutu. Po razantnějším zatlačení na akcelerátor se 
převodovka chová jako automat s pevně vymezenými 
6 převodovými stupni, které lze měnit voličem řadicí páky 
nebo pádly pod volantem. Reakce je možné ještě zlepšit 
přepnutím vozu do sportovního módu systémem SI-Drive.
Levorg určitě není nejlevnější ve své třídě, na ceně se 
podepisuje i clo na výrobky z Japonska. Ale za ten unikátní 
mix zábavy a užitné hodnoty jednoznačně stojí.

From another world
�e Levorg is quite an exceptional and unique car. �at's because Subaru 
takes a di�erent approach to their business than other carmakers. �ey 
want to control their growth and production, and invest pro�ts into 
research and development instead of expansion. �us, the Levorg was 
developed according to the speci�cs of the domestic Japanese market and 
was not intended for export to Europe. However, once the car was unveiled, 
it created such a global buzz that Subaru changed its plans. �ere is of 
course, a catch. �e car is only available with one standard body, two 
feature packages and one engine that runs on petrol with second-
-generation CVT transmission. Sound like a problem? Not at all!
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Pro nové Subaru Levorg
se vydejte k

To get your new Subaru
Levorg head to

DanCars CZ
Krnovská 82
Opava
+420 553 719 296
info@subaru-opava.cz 
www.subaru-opava.cz

Nine out of ten cars sold in Japan have petrol engines and automatic 
transmission. �e Levorg does not stray from the customary practices of 
its country of origin and will only be of interest to European buyers who 
don't mind this combination. You will also have to put up with a few other 
little things, such as the choice between classic and LED headlights, 
because xenon lights are not in style in Japan anymore. But these are more 
character traits than drawbacks, and the Subaru Levorg has character 
to spare.

For work and play
�e basic technical specs are similar to the WRX STI model, which we 
introduced to you last year. If the STI were a station wagon (estate), it 
would look about the same. But it's not. �e Levorg isn't the ultimate 
sports machine, but a vehicle for orthodox drivers who have vainly sought 
a universal car that is still fun to drive. �e company describes it as the 
successor to the fourth generation Legacy, which is clearly evident from 
the size and certain design elements.
Nevertheless, the Levorg remains quite distinctive and stands out from 
other family station wagons. One look at the front end hints at something 
special. �e massive air intake on the bonnet feeds a brand-new four-

-cylinder turbocharged �at DIT. �is gives a maximum of 170 horsepower 
transmitted to all 4 wheels. Generally in a ratio of 60 : 40 in favour of the 
front wheels, but under poor road conditions, the electronically controlled 
multi-plate clutch adjusts power distribution as needed.
Regardless of how the drive concept has changed, this is still a solid 
Subaru with all the outstanding driving characteristics you have come to 
expect. �e rigid body and perfectly tuned chassis can handle more than 
most drivers can stand. Even winding country roads full of potholes are 
tamed quickly and quietly, without bouncing and unpleasant jolts. �e 
soundproo�ng is also excellent, so nothing disturbs the ride in the cabin. 
It's as if even the engine knows not to make a sound, but to obediently 
carry the family and entertain the driver in other ways.
A feature worth noting in conclusion is the Lineartronic transmission. 
When stepping on the gas pedal to 30 % or less, it behaves like a classic 
CVT, so the car accelerates smoothly. �e engine does the rest, with 
maximum torque in a broad range of 1,800–4,800 revolutions per 
minute. When giving more gas, the transmission behaves like an 
automatic with 6 �xed gears thatcan be selected manually with the 
gearshift or the paddle shifters under the wheel. You can get an even 
better response by switching over to the SI-Drive sports mode.
�e Levorg may not be the cheapest in its class, partly due to the tax on 
imports from Japan, but this unique mix of fun and utility is certainly 
worth it.
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Motor | Engine
Převodovka | Transmission
Zdvihový objem | Capacity
Válce | Cylinder
Maximální výkon | Max output
Nejvyšší točivý moment | Max torque
Maximální rychlost | Max speed
Zrychlení 0–100 km/h | Acceleration
Poháněná náprava | Drive type

1.6 DIT Boxer-Turbo
CVT Lineartronic

31 600 cm
4

125 kW (170 PS)
250 Nm

210 km/h
8,9 s

obě / AWD

4 690 mm

2 650 mm

Do interiéru se pohodlně vejde pět cestujících, 
opěradla zadních sedadel lze pohodlně sklápět 

i od hrany zavazadelníku
The car comfortably seats five people, the rear headrests 

can be easily tilted, even away from the luggage space

Palubní deska se obešla bez 
výstředností a ani zmlsaní Evropané 
si již nemají na co stěžovat
There's nothing quirky about the dashboard 
and even picky Europeans have nothing 
to complain about
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Zásilkové kusové 
umístění slouží pro 
příjem zboží do 
kusového skladu, 
zároveň se zde 
kontrolují a kompletují 
zásilky expedované 
k zákazníkům
�e parcel receiving area 
is the �rst stop 
for goods entering the 
warehouse. It is also 
where shipments to 
customers are completed 
and checked

Bez mobilního zařízení PDA 
se skladník neobejde, 
mySTOCK® přes něj 

pracovníka například posílá 
na konkrétní skladovací 

umístění
Mobile PDAs are a must – 
mySTOCK® uses them, for 

example, to send warehouse 
workers to speci�c storage 

locations

Moderní sklady jsou doslova prošpikované technologiemi. Jejich cílem je zvýšit expediční 
výkon, využít skladovací místo na maximum, zpřesnit evidenci uloženého sortimentu. 

®Přesto se ani v současnosti sklad neobejde bez lidí. Díky řešením WMS jako mySTOCK  
mají ale skladníci práci o poznání jednodušší.

Modern warehouses are literally brimming with technology aimed at increasing shipping performance, maximising the use of 
storage space and keeping precise inventory records. Yet even today, warehouses still need people. �anks to WMS solutions 
like mySTOCK® however, the job of warehouse workers is that much easier.

Skladníkovi v patách
Hot on the heels of warehouse workers
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Vozíky s výsuvným sloupem, takzvané retraky, umožňují 
využívat sklad na výšku při minimálních nárocích na 
prostor mezi regály. Mají nosnost až 2 tuny a náklad 
dokáží zdvihnout až do výše 13 metrů. Na první pohled 
zaujmou netradičním sezením bokem ke směru jízdy
Forklift reach trucks make it possible to store goods up high, 
with minimal space between shelves. �ey have a 2 ton load 
capacity and can lift loads to a height of 13 metres. 
�e unconventional driver's seat is also evident 
at �rst glance, which is placed sideways 
to the direction of travel

Veškeré činnosti skladníka řídí mySTOCK® přes PDA. 
Zaměstnanec plní instrukce systému, doplňuje požadované 
údaje a potvrzuje dokončené úkoly
Every activity by warehouse workers is managed by mySTOCK® 
through PDAs. Employees follow the system's instructions, 
enter required data and con�rm the completion of tasks

Ilustrační fotografie byly pořízeny ve skladu společnosti KNIHCENTRUM.cz
Illustrative photographs taken at the KNIHCENTRUM.cz warehouse
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zaujmou netradičním sezením bokem ke směru jízdy
Forklift reach trucks make it possible to store goods up high, 
with minimal space between shelves. �ey have a 2 ton load 
capacity and can lift loads to a height of 13 metres. 
�e unconventional driver's seat is also evident 
at �rst glance, which is placed sideways 
to the direction of travel

Veškeré činnosti skladníka řídí mySTOCK® přes PDA. 
Zaměstnanec plní instrukce systému, doplňuje požadované 
údaje a potvrzuje dokončené úkoly
Every activity by warehouse workers is managed by mySTOCK® 
through PDAs. Employees follow the system's instructions, 
enter required data and con�rm the completion of tasks

Ilustrační fotografie byly pořízeny ve skladu společnosti KNIHCENTRUM.cz
Illustrative photographs taken at the KNIHCENTRUM.cz warehouse
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