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Driving your CAR
Driving your BUSINESS
Driving your LIFE



DNEŠNÍ SITUACE JE … NO JAK TO JEN ŘÍCT… 
NIC MOC...

Náklady na všechno rostou astronomicky, 
nic není dostupné, a proto mnoho firem hledá 
zázračné „protiopatření“.

Není ale žádné „zlaté řešení“, které za málo peněz 
přinese hodně užitku, ale je nutné hledat způsob jak 
vyřešit stávající problémy, pokud možno rychle a 
dlouhodobě.



BUSINESS – SPOTŘEBA AUTA – CYKLISTIKA…

Jak uvedené oblasti spolu souvisejí?
Produktivita / Chybovost / Úspory v logistice
Spotřeba paliva Vašeho auta
Výkonnost profesionálního cyklisty
Péče o Vaše zdraví…

Neexistuje JEDNO zázračné řešení, ale 
vše záleží na „SOUČTU“ mnoha faktorů…



BUSINESS 
SPOTŘEBA AUTA 
CYKLISTIKA
ZDRAVÍ

Netankovat
Nejíst
Neinvestovat…

Nic z toho nepomůže 
systémově a trvale 
vyřešit daný problém!



INOVATIVNÍ PŘÍSTUP BRITSKÉ CYKLISTIKY…

Zlepšená aerodynamika přinese „jen“ 0,75% zlepšení výkonu
Zlepšená strava přinese „jen“ 0,50% zlepšení výkonu
Snížení tření v ložiscích přinese „jen“ 0,25% zlepšení výkonu
atd…

Každé, byť sebenepatrné, zlepšení se v celku projeví jako 
zásadní konkurenční výhoda:

Celkem toto „100x nic“ přineslo zlepšení výkonu 
o 15 % a to se razantně projevilo na výsledcích …

TISÍCKRÁT NIC UMOŘILO OSLA…
České přísloví



KUMULATIVNÍ PŘÍNOSY MALÝCH ZMĚN…
Nasazením některých řešení pro Vaše výrobní, skladové nebo přepravní procesy 
získáte nemalé úspory a jejich kombinací pak výraznou konkurenční výhodu:

Hlasové vychystávání (Pick by Voice) přinese 15-30% navýšení produktivity (a tedy adekvátní 
snížení nákladů na lidskou sílu)

Automatická kontrola nakládky zvýší rychlost a přesnost nakládky o zhruba 15-20 % .

Správný systém pro realizaci skladových operací (WES) přinese úspory v řádu desítek procent 
.
Automatické označování výrobků a logistických balení sníží náklady o 30-40 % .

Digitalizace doručování zásilek a zboží (Proof of Delivery) zvýší produktivitu o 15-25 % .

A tak lze pokračovat dál a dál…
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Efficient
Performance

TECHNOLOGY

Real-time supply chain data 
orchestration

Connected
Networks

COLLABORATION

Optimised
Processes

WORKFLOW

Real-time
Visibility

INTELLIGENCE

Real-time performance insight across 
your connected supply chain

Naši obchodní konzultanti 
poskytují odborné 

poradenství
ke zvýšení efektivity 

dodavatelského řetězce

Jsme specialisté - systémoví 
integrátoři

Všechna naše řešení 
integrují nejlepší 

technologie od všech 
předních poskytovatelů

Flexibilita a zkušenosti s 
integrací jsou jednou z 
hlavních silných stránek 

Zetes 
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