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TÉMA: Digitalizace přispívá ke zvýšení účinnosti a spolehlivosti 
sledování zásilek (track + trace)                              

 

 

1. Úvod  

Pandemie covidu byla povzbuzením pro digitalizaci – ale ne více. V průběhu konference DVZ 

to nedávno formuloval Alexander Doll. Bývalý šéf logistiky a financí Deutsche Bahn, který je 

nyní činný současně v dozorčí radě DB a konzultantem, nevidí pandemii jako katalyzátor. Před 

Coronou už se toho udělalo hodně. Pandemie ale ukázala, jak důležité jsou informační 

technologie a vytváření sítí. Martin Schwemmer, který byl právě nastoupil do Fraunhofer 

Group for Supply Chain Services z funkce výkonného ředitele Federální logistické asociace 

(BVL), s panem Dollem souhlasí. I on však vidí, že se díky pandemii proces digitalizace 

přinejmenším zrychluje. Autor 100 nejlepších studií trhu posledních let na základě svých 

průzkumů mezi hlavními poskytovateli logistických služeb odhaduje, že v průběhu let trvale 

investovali do digitalizace přibližně 2 % svého obratu. To pandemie příliš nezměnila. Podle 

nedávné aktualizace studie Top100 je odhad celkových ročních investic do logistiky v Evropě 

ve výši přibližně 1100 miliard EUR realistický. Nicméně vzhledem k tomu, že termín digitalizace 

je stále módní slovo a představuje mnoho různých témat, je toto číslo vágní, píše autor. Od 

počátku průzkumu v roce 2015 se však téměř každý rok zvyšuje podpora prohlášení, že 

digitalizace si v příštích dvou letech vyžádá velké investice do logistiky. Přidají-li se výroky v 

kategorii „úplný souhlas “ a „souhlas “, v roce 2021 takto reagovalo 97 procent oslovených 

největších logistických firem. „Nicméně pandemie mohla některé menší společnosti vést k 

tomu, aby se více otevřely digitalizaci,“ odhaduje Schwemmer. „A něco z toho zůstane,“ je 

přesvědčen. Někteří zákazníci Couplinku by dokonce dali přednost digitalizaci a mohli by z ní 

mít užitek během pandemie, říká pro DVZ Monika Tonne-ová. Jako zakladatelka a předák 

poskytovatele telematiky podporuje podobné projekty v logistice již více než 20 let. „Máme 

však také zkušenosti s tím, že krize mohou krátkodobě omezit ochotu podniků investovat. 

Nicméně zmrazení investic je sebevražda, domnívá se paní Tonne, protože digitalizace je 



 

 

nezbytná k tomu, aby firma zůstala konkurenceschopná i po covidu; to proto, že důsledné 

využívání digitálních řešení nepomáhá společnostem pouze čelit náročným výzvám. „Ti, kdo 

investovali do inovací, budou mít navíc dobrou šanci dosáhnout po krizi nadprůměrného růstu 

a výkonnosti“, říká paní Tonne. 

 

2. Příklad Tchibo 

Společnost Tchibo investuje do TMS – v dobách pandemie covidu nebyl její žádný digitalizační 

projekt zastaven, řekl nedávno (na požádání reportéra DVZ) manažer logistiky Jan Schneider 

na přednášce pro Promotion Association obchodního oddělení univerzity ve Fuldě. Chlubí se 

také také zrychlením, například při investicích do systému řízení dopravy (TMS), který byl 

dlouho plánován, ale nyní byl konečně spuštěn. Společnost si vybrala SAP Transportation 

Management. Společnost Tchibo hodlá zmapovat všechny dopravní procesy s ročním 

objemem značně přesahujícím 150 milionů EUR – od výběru poskytovatele služeb přes 

nástroje pro monitorování a viditelnost až po účtování. „Díky tomu budeme stabilnější, 

modernější a rychlejší v kontrole všech transportů,“ řekl Schneider, který v Tchibu zodpovídá 

za všechny skladovací a přepravní procesy. V poslední době již skupina modernizovala svůj 

systém plánování podnikových zdrojů (Enterprise Resource Planning, ERP). „S odstupem tři 

čtvrtě roku mohu říci, že jsme úspěšně přešli na prostředí SAPHANA,“ řekl Schneider. „To nás 

hodně posunulo kupředu, pokud jde o transparentnost údajů a rychlost zpracování údajů. 

Komunikace a transparentnost v dodavatelském řetězci hrají v době pandemie ve firmě Tchibo 

stále významnější roli. Stejně jako mnoho dalších společnost zvýšila své úsilí. Také jsme se 

podívali na nové nástroje,“ řekl Schneider a zmínil Ocean Insights.  

Společnost Tchibo je napojena na poskytovatele informací o námořní nákladní dopravě, 

kterého v roce 2021 převzal provozovatel platformy pro transparentnost Project44. „Ocean 

Insights nám opět dává další úroveň sledování (tracking + tracing) pro námořní nákladní 



 

 

dopravu v odvětví kávy“. Například toto řešení umožňuje skupině krátkodobě přizpůsobit 

plánování výroby ve svých pražírnách.  

 

3. Modely řešení a jejich promotéři 

Nová studie o indexu digitalizace však vykresluje negativnější obraz z okruhu zástupců podniků 

než studie pozorovatelů z odvětví. (viz dále). Podle autorů studie Institutu německého 

hospodářství (IW) probíhalo tolik citované úsilí v době covidu o digitalizaci pouze na povrchu. 

Velká změna byla opomíjena, zejména proto, že mnoho společností v krizi bylo silně proti 

riziku. Umírněný vývoj je podle vědců Jana Büchela a Barbary Engelsové způsoben především 

nejistotou kolem pandemie. Mnoho společností by se digitalizovalo zejména tam, kde je to 

životně důležité nebo málo rizikové, například v oblasti procesů. Hlavní digitální obchodní 

modely a inovativní projekty však byly zastaveny, často z nákladových důvodů. Hlavními 

poraženými z průzkumu jsou tudíž doprava a logistika. Nyní je na předposledním místě z deseti 

hodnocených odvětví v postupu digitalizace. 

V případě celosvětově narušených dodavatelských řetězců je prostor pro podobná opatření 

často omezený. I se spoustou peněz a know-how se mnoha společnostem jen stěží podařilo 

udržet dopad logistické krize na nízké úrovni. Poskytovatelé informací v reálném čase proto 

chtějí posílit dodavatelský řetězec s větší transparentností. Řešení by měla pomoci reagovat 

včas, například v případě zpoždění tranzitu, změny v předpokládaném čase příjezdu, 

nedostatku personálu nebo v případě uzavření přístavů, jako naposledy v Číně nebo při 

blokádě Suezského průplavu v březnu 2021. V současné době jsou na trhu dva největší hráči: 

americké společnosti Project44 a Fourkites a jejich francouzský konkurent Shippeo.  

Projekt 44 nabízí cloudovou platformu pro zasílatele a poskytovatele logistických služeb, která 

propojuje dopravní procesy, automatizuje je a zprůhledňuje. V březnu 2021 začala síť 

informovat události kolem najetí m/v Ever Given na mělčinu v Suezském průplavu. Šest dní 

blokovala 400 metrů dlouhá nákladní loď důležitou vodní cestu mezi Asií a Evropou. Dotčeno 



 

 

bylo 143 000 spedičních zásilek. Do platformy jsou již vloženy údaje z 2,7 milionu nákladních 

dopravních prostředků. Každý rok se ve 170 zemích provede přibližně 1 miliarda vysílání. „Za 

poslední dva roky společnost vykázala velký finanční, lidský a hospodářský růst, zejména v 

Rakousku a Švýcarsku. Projekt 44 mezitím tvrdí, že generuje roční periodické výnosy ve výši 

přibližně 100 milionů dolarů; takové pravidelné příjmy jsou pro společnosti provozující 

cloudový software zásadním parametrem. Hrubá marže činí více než 70 procent a v 17 

pobočkách po celém světě pracuje již přes 1000 zaměstnanců. 

V předešlém roce však Projekt44 byl sám aktivní v expanzi. Byl takto převzat specialista na 

poslední míli Convey – spolknut za 255 milionů dolarů. Firma již dříve získala společnosti 

Clearmetal a Ocean Insights. Mezi její zákazníky patří přibližně 1000 společností, včetně 

Amazonu, Coope, Danone, FedEx, Lenovo, Mondelez, Nestlé a Unilever. Nová partnerství bylo 

uzavřeno s Beiersdorfem, Haribo, Goodyear a Kühne + Nagelem. Úspěch také přitahuje 

investory. Ve druhém čtvrtletí roku 2021 dokončil Project44 svou investici do Serie E v hodnotě 

202 milionů dolarů. Společnost také právě obdržela investici ve výši 420 milionů dolarů. 

Výzvou napříč odvětvími je proto podle agentury Wallraven zvýšit povědomí o celkové přidané 

hodnotě technologií. Zde se nachází velký potenciál pro dosažení celkové transparentnosti. 

Nabízejí se příležitosti zejména v pozemní logistice a firma Projekt44 právě oznámila novou 

technologii pro tento účel, což by mělo umožnit komplexní zviditelnění evropských železnic, 

jak zdůrazňuje Wallraven. 

 

4. V Evropě expanduje Fourkites a Shippeo 

Konkurenční Fourkites se sídlem v Amsterdamu v Nizozemí v současné době sleduje 2,5 

milionu zásilek denně ve 176 zemích. V posledních dvou letech se zvýšila poptávka po 

technologiích a jejich akceptace, což také urychlilo růst společnosti. „V roce 2021 jsme 

zaznamenali 105% nárůst celkového počtu zásilek,“ uvádí zakladatel a výkonný ředitel 

Fourkites pan Elenjickal. Počet nových zákazníků v Evropě se zdvojnásobil a síť sledovaných 



 

 

dopravců vzrostla o 35 %. Transparentnost byla také rozšířena na 2 800 přístavů a 2,5 milionu 

zařízení po celém světě. Podnik rostl ještě před pandemií. „Covid-19, nepokoje a kapacitní 

omezení však zvýšily poptávku,“ říká Elenjickal. Před pandemií se prodej zvýšil o 40 %; od té 

doby se zvýšil o 50 až 70 %. Milníkem bylo financování Serie-D ve výši 100 milionů dolarů na 

jaře 2021. Celkový získaný kapitál se tak zvýšil na zhruba 200 milionů dolarů. Minulý měsíc 

Fourkites také oznámil akvizici Nic-Place = společnost z bavorského Kemptenu nabízí řešení 

track + tracing speciálně určená pro dopravní společnosti, zasílatele a poskytovatele 

logistických služeb. Poptávka přichází ze všech hlavních odvětví, zejména v Evropě, včetně 

automobilového průmyslu a stavebnictví, říká Elenjickal. I nadále existuje obrovský potenciál 

růstu, protože v dodavatelském řetězci existuje stále mnoho slepých míst. 

Francouzský poskytovatel Shippeo je naopak již se svou platformou napojen na přibližně 850 

systémů řízení telematiky a dopravy. „Pracuje s námi více než 140 000 spedičních společností,“ 

říká obchodní ředitel pro EMEA Thomas Spieker. „Sledujeme zásilky v 75 zemích a sledujeme 

více než 35 milionů dodávek ročně“. 

Dodavatel se sídlem v Paříži měl rovněž prospěch z nejnovějšího vývoje: „Naše opakované 

rezervace softwaru se v roce 2021 zvýšily o 181 procent,“ říká Spieker. Dalším vrcholem bylo 

nové kolo financování, kde společnost získala 71 milionů dolarů. V loňském roce se Shippeo 

podařilo získat nové zákazníky po celé Evropě. Například dodavatele energie Nexans, Xpo 

Logistics, dodavatele automobilů Woco jakož i producenta sektů skupiny Rotkäpchen-Mumm. 

Jednou z největších výzev je v tuto chvíli řízení růstu; „proto jsme se více zapojili do řízení“, 

říká Spieker. To by také podpořilo růst v Severní a Jižní Americe. Ve Spojených státech se k 

firmě Shippeo připojili dva zkušení manažeři Christopher Mazza a Brian Shultz. Mazza se 

podílel na vzniku Clearmetalu, dříve pak působil u největších rejdařských firem jako Maersk, 

DSR-Senator a Hanjin.  



 

 

„Sledovatelnost dodavatelského řetězce může říct mnohem víc než jen to, kdy zásilka dorazí 

kam má“, říká Spieker. „V oblasti udržitelné logistiky můžeme významně přispět například ke 

snížení počtu jízd naprázdno nebo k optimalizaci tras pro efektivnější spotřebu paliva“. 

S pomocí digitalizace a telematiky mohou železnice získat objednávky pro nákladní dopravu, 

která se dříve uskutečňovala po silnici. Podle Markuse Lechnera, zakladatele a výkonného 

ředitele softwarového domu Kasasi GmbH, sídlícího v německém Kemptenu. Existují 

příležitosti pro výrobky, které jsou méně časově kritické, ale také například pro mražené 

výrobky.  

 

5. Sektor železnic má již také své řešení 

Software Kasasi vyvíjí aplikace pro silniční logistiku od roku 2009 a pro železniční logistiku od 

roku 2015. Zatímco využívání údajů o silniční dopravě se od roku 1990 zvyšuje lineárně, rozvoj 

železnic je od roku 2017 mnohem dynamičtější, poté co byl zpočátku plošný. Jedním z důvodů, 

které Lechner uvádí, je standardizované rozhraní ITSS, na kterém se orgány normalizace 

železnic dokázaly shodnout. Toho zatím nedosáhli výrobci užitkových vozidel. Konečně v roce 

2018 se majitelé vozů rozhodli vybavit své vozové parky senzory a telematikou. Podnikatel 

proto vidí potenciál ve vývoji prvků, jakými jsou automatizovaná technická kontrola 

projíždějících vlaků, modulární nákladní vozy, digitalizace infrastruktury a digitální 

automatické spoje. Díky propojení údajů o dopravě s informacemi o jízdním řádu a 

infrastruktuře je Lechner přesvědčen, že předvídatelnější železniční doprava přinese přesuny 

zboží na železnici. Program Kasasi využívá agregované telematické údaje z vozů velkých 

pronajímatelů vozidel. Sledování pomůže vyvarovat se překážek v dodávkách a zvýšit 

efektivitu vozového parku. To platí zejména pro běh a pracovní dobu. Spolu s údaji z 

elektronických nákladních listů u zásilek a údaji z jízdních řádů lze vytvořit realistický 

odhadovaný čas příjezdu (ETA). S pomocí umělé inteligence a LiveGPS dat software objasňuje 

prognózy. Rozhraní s informačním systémem o vozidle RSRD2 poskytuje hlavní údaje o voze. 



 

 

Kasasi software shromažďuje údaje o poloze a stavu nakládky ze čtyřmístného čísla počtu vozů 

používaných velkými průmyslovými společnostmi. Manažeři logistiky společností obdrží 

informace, když vozy během cesty dojedou na kritická místa, jako jsou hraniční přechody. E-

mailem nebo SMS jim budou rovněž sděleny případné odchylky od plánované cesty. Software 

jim jasně ukazuje všechny vozy a přepravy, a možnosti filtrování dále zvyšují kvalitu náhledu. 

Potřebné informace pro výpočet předpokládané doby příjezdu budou automaticky získány 

určením místa nakládky a vykládky (POI), jakož i informace o výstupu a vstupu do příslušného 

přepravního cyklu. Pro výpočet jízdních řádů systém využívá údaje od provozovatelů 

infrastruktury z celé Evropy a porovnává je s aktuálními lokalizačními údaji. Zohledňují se 

zkušenosti získané z předchozích dopravních operací. Tento proces je zjednodušen tím, že 

software Kasasi může propojit jednotlivé vozy do vlaků. Údaje o jednom vagónu ve vlaku se 

tak považují za referenční údaje pro všechny ostatní vagóny. To je výhoda v okamžiku, kdy 

nejsou všechny vozy vybavena telematikou. Integrace do nahrávacího softwaru SAP poskytuje 

informace o nákladních listech a plánování. Na základě těchto údajů řídící systém sestaví z 

jednotlivých vozů vlak, aby ho po ukončení jízdy rozpustil zpět do jednotlivých přepravních 

jednotek. Všechny změny v SAP systému jsou automaticky reprodukovány v Kasasi softwaru.  

 

6. Závěr  

Na konci přepravy pak mohou logističtí pracovníci ve výrobní firmě sledovat skutečnou dobu 

jízdy, identifikovat neplánované čekací doby a případně je propříště omezit či vyloučit. Za 

tímto účelem Kasasi vypracuje zprávu se všemi informacemi a údaji. To také poskytuje 

informace o množstvích nebo produktech přepravovaných pro jednotlivého zákazníka a je tak 

možné integrovat následný tok. Například průmyslové společnosti – odesílatelé mohou také 

sledovat sběr a distribuci zboží na silnici. Díky tomu je dodavatelský řetězec od místa odeslání 

k místu přijetí důsledně transparentní. Ale to není konec vývoje – optimalizací procesů bude v 



 

 

budoucnu také možné efektivněji kontrolovat obsazenost tratí, očekává softwarový 

producent. 
 

 

Konec III. čísla 

 

 

Příjemné pokračování předjaří vám přeje Redakce SZ SSL 

 

Nesouhlasíme s ruskou válečnou akcí proti Ukrajině!  


