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Představujeme

Consygma – více než  
jen výdejní automat
Moderní řešení v evidenci a skladování nejen pro nástroje

řevážná část dat, která jsou 
denně zadávána ručně do 
počítače, pochází původně 
z jiného zdroje. Příkladem 

jsou objednávky, které si zákazník zadá 
do systému, vytiskne, zašle dodavateli 
a zde se tento proces znovu opakuje. 
Především menší a středně velké spo-
lečnosti si na tyto vedlejší neproduktivní 
činnosti již zvykly. Vezmeme-li v úvahu, že snížením vedlejších 
a administrativních nákladů dosahují progresivně orientované 
firmy velkých úspor ve zpracování zakázek, je nepochopitelné, 
proč mnohé podniky v tomto směru ještě stále nepodnikly 
žádné kroky. Často se opakují argumenty jako: co budeme 
dělat se stávajícím personálem, naše pracovní postupy jsou 
pevně zakotveny, nemáme právě možnost investovat, naši 
pracovníci tak či tak pobíhají po výrobních prostorách… Ve 
výčtu bychom mohli ještě dlouho pokračovat. Je ovšem fakt, 
že se nacházíme v konkurenčním prostředí, kde naše pracovní 
postupy musíme neustále přehodnocovat s cílem snížení 
nákladů a zvýšení efektivity tak, abychom i v budoucnu zůstali 
konkurenceschopní. Moderní a hospodárné řešení v tomto 
směru nabízejí systémy firmy Consygma, kterou v České 
a Slovenské republice zastupuje společnost SK Technik.

Více než jen výdejní automat �
Od zabezpečení bezobslužného výdeje nástrojů až po 

komplexní řešení vnitřní logistiky firmy s integrovaným řízením 
nákladů – očekávání zákazníka nemohou být více rozdílná. 
Interní logistika firmy je věcí filozofie každého podnikání.

Nenabízíme jen skříň, ze které vypadne balení s řez-
nými destička-
mi. Modulární 
koncepce sys-
tému Consygma 
u m o ž ň u j e 
v rámci společ-
ného projektu 
se zákazníkem 
navrhnout opti-
mální řešení jeho 

potřeb, a to nejen v oblasti třískového obrábění, ale i v oblasti 
montáže a kontroly. Od břitových destiček, přes měřidla, pří-
pravky, ochranné prostředky a různé pracovní pomůcky, až 
třeba po správu forem pro vulkanizaci.

Systém Consygma nalezne uplatnění nejen ve strojíren-
ství, ale i v elektrotechnickém průmyslu nebo ve zdravotnictví. 
Např. k řízenému výdeji komponentů určených pro montáž, 
celých montážních kompletů nebo výdej léků v nemocnicích. 

Jedním ze zásadních prvků je per-
sonifikace. Už žádné příruční sklady, 
nepostižitelné plýtvání, nekontrolovatelná 
spotřeba. Informace, že potvrzený výběr 
má hodnotu 256,- EUR a vědomí, že tato 
suma je připsána na konkrétní personální 
číslo a nejen na nákladové středisko stroje 
jmenované nedostatky poměrně rychle 
eliminuje. Personifikace však nemá pouze 

restriktivní funkci, přispívá k povědomí o kvalitě a zvyšuje tak 
přímo produktivitu práce. 

Další z předností systému Consygma je jeho flexibilita. 
Zákazníkovi nabízí kombinaci prostředků pro řízený výdej 
rychloobrátkových položek a zároveň i výdej jednotlivých kusů. 
Řešení pak může být založeno na více výdejních automatech 
(master / slave) ve spirálovém, lištovém nebo zásuvkovém pro-
vedení nebo přímo na jednom automatu s modulární strukturou 
zásuvek a kazet. Společně s Vámi v rámci projektu najdeme tu 
správnou kombinaci pro Vaše potřeby.

Přednosti výdejních systémů Consygma �
Jaké jsou hlavní přednosti výdejních systémů, které násled-

ně vedou k úsporám neefektivních nákladů? Je to především: 
dostupnost nástrojů, provozních prostředků, náhradních dílů • 
a komponent 24 hodin denně, 365 dní v roce;
řízený přístup pomocí PIN kódu nebo magnetické karty,• 
kontrola stavů přes LAN, ISDN nebo GSM,• 
protokolované výběry podle čísla karty/personálního čísla, • 
čísla nákladového střediska, nebo čísla výrobní zakázky (kont-
rola a řízení nákladů dle třech volitelných parametrů),
integrace s podnikovým systémem (např. SAP, ORACLE, atd.),• 
lokální databáze a řízení s „CONSOFT manager“, software pro • 
správu dat a vyhodnocování několika terminálů současně,
ulehčení stávajícímu obslužnému personálu v centrální výdejně. • 
V získaném čase mohou být tomuto personálu přiděleny jiné 
úkoly (zvýšení přidané hodnoty ve spojení s personálními 
náklady),
produkční personál nemusí část pracovní doby trávit na cestě • 
mezi jednotlivými pracovišti (zvýšení produktivity),
automatické sledování minimálních stavů jednotlivých položek • 
s možností upozornění nebo přímého zaslání objednávky na 
dodavatele (minimalizace skladových zásob),
automatické sledování termínu platnosti kalibrace u měřidel • 
s možností včasného upozornění pracovníka měrového stře-
diska o končící platnosti,
možnost klimatizace pro skladování citlivých materiálů (montáž • 
komponentů, měřidla, atd.),
vysoká variabilita skladových pozic, která umožňuje na základě • 
modulární konstrukce měnit velikost a rozložení uzamykatel-

Nasazení výdejních systémů do výroby vede k úsporám v oblasti logistiky a přináší řadu dalších výhod.
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Ovládání pomocí dotykového displeje

Uložení nástrojů v uzamykatelných kazetách
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ných schránek, spirál, či podávacích lišt. A to i následně třeba 
po dvou letech používání zavedené konfigurace,
funkce virtuálního skladu, umožňující začlenit do systému • 
i Vaše stávající skladové prostory, či úložná místa.

Logistika představuje ve výrobním procesu přibližně 30 % 
nákladů, naproti tomu náklady na nástroje méně než 5 %. 

Mnohé firmy se snaží snížit 
své náklady právě v těchto pěti 
procentech, zatímco náklady 
na logistiku jsou přehlíženy 
a brány jako nutné zlo. Firma 
Consygma nabízí řešení, se 
kterým je možné tyto náklady 
konkrétně a měřitelně snížit 
a optimalizovat.

Příklad z praxe jedné průmyslové výroby �
Výchozí situace: závod s padesáti zaměstnanci v oblasti 

výroby a montáže. Vyzvednutí nástroje z centrálního skladu 
zabere 3 až 5 minut, za směnu jsou nutné 3 až 4 takovéto 
cesty. Každý den je tedy při jednosměnném provozu neefektivně 
spotřebováno 450 až 1000 minut pro zabezpečení nástrojů 
k produkci. Použitím výdejních systémů na nástroje od firmy 
Consygma došlo k redukci těchto časů na minimum, a navíc 
přibyly další výhody:

hledání v mnoha zásuvkách či regálech není potřebné, proto-• 
že po zadání či načtení čárového kódu je do 10 sekund artikl 
vydán nebo naskladněn;

sklady mohou být umístěny přímo v místě výroby. Tak odpadají • 
cesty k centrálnímu skladu nebo jsou výrazně redukovány,
veškeré položky jsou neomezeně přístupné oprávněnému per-• 
sonálu i v čase druhé a třetí směny,
nepoužitelné skladové zásoby patří minulosti. Drahé expresní • 
dodávky chybějících položek odpadají,
náklady za jednotlivé položky je možné přiřadit nákladovému • 
středisku, číslu zakázky, skupině osob nebo určité osobě,
náklady na skladování položek (vázaný kapitál) jsou značně • 
sníženy, protože skladová množství jsou sledována a řízena 
elektronicky. Tím odpadají klasické bezpečnostní zásoby – 
nadstavy,
už žádné „mizení“ položek. Odebírat a naskladňovat jasně defi-• 
nované položky mohou jen autorizované osoby a každý přístup 
je elektronicky protokolován,
odpadne naskladňování poškozených nebo neúplných pro-• 
vozních prostředků (přípravky, měřidla, kalibry apod.), protože 
poslední naskladnění je protokolováno.

Při správné realizaci těchto faktorů se systém Consygma 
amortizuje už v krátkém čase. Právě ve firmách s více-
směnným provozem nebo 
dlouhými pořizovacími ces-
tami jsou tyto systémy již 
neodmyslitelné. Jak je tomu 
u Vás?  
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CZ - 613 00 BRNO 
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Výběr zboží načtením  
jeho čárového kódu


