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VYTRVALOST 
JE ODMĚNĚNA

Milé čtenářky, milí čtenáři!
Při redakční uzávěrce tohoto magazínu ještě není jasné, v 
jakém rozsahu narostou temná mračna třetí vlny a jak tvrdě 
nás postihnou nová omezení v boji proti pandemii.
Výdrž je deviza – učiňte všechna myslitelná opatření pro 
ochranu zdraví! Přispíváme svým dílem k ochraně týmu, na-
šich partnerů a zákazníků, přečtěte si více o našich opatře-
ních proti koronaviru v článku na straně 18.
Na pozadí rostoucího elektronického obchodu se v tomto 
vydání zaměřujeme na širokou paletu služeb, které se ukrý-
vají pod pojmem „Fulfillment“.
I v této zvláštní době platí naše strategií zůstat ve hře. To 
znamená dbát na výměnu zkušeností se světem logistiky, 
například na kongresu obchodní logistiky nebo transport 
logistic digital a aktivně si předávat informace. Můžeme 
tak vzájemně přijímat a poskytovat impulzy, které v těchto 
dynamických dobách potřebujeme. Přesný přehled v tom-
to ohledu nabízí příspěvek hosta, uznávaného prof. Dr.-Ing. 
Thomase Wimmera, předsedy představenstva Spolkového 
svazu logistiky (BLV).
I když při nesčetných videohovorech máte pocit, že musíte 
lézt po nekonečné strmé zdi – vyhlídky za to stojí. Jinými 
slovy, se zdravou dávkou optimismu tuto krizi zvládneme a 
vyjdeme z ní silnější.
Přeji vám, abyste to zvládli! A samozřejmě příjemnou zábavu  
při čtení.

Srdečně zdraví vaše

Dear Readers!

As the extent of the third pandemic wave is be-
coming clearer, the only way is to hang in there, 
and take every possible measure to protect our 
health! Read more about the measures we are 
taking for the team, our partners and customers 
on page 18. 
Regarding the growing importance of e-com-
merce, in this issue we take a closer look on the 
wide range of services that are hidden behind 
"fulfillment" at our company. 
Keeping up with the logistics community plays a 
big role for us. This means participating in digi-
tal events like the Retail Logistics Congress and 
the transport logistic. Thus, we can take in new 
insights and provide our own impulses, which is 
beneficial to everybody in these dynamic times. 
Even if countless video calls feel like climbing a 
steep rock wall – the view is worth it. In other 
words, with some optimism, we will master this 
crisis and emerge from it stronger.
That is what I wish you! And, of course, an excit-
ing read.
Sincerely yours Christina Thurner

PERSEVERANCE 
IS REWARDED
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Vláda Svobodného státu Bavorsko  
se ohledně logistiky vakcín v  
koronavirové pandemii spoléhá od 
prosince 2020 na trans-o-flex. Firma, 
v níž mají Ambergerovi 50procentní 
podíl, je mimo jiné specializovaná 
na dopravu a skladování produktů s 
řízenou teplotou, například léků. 
V Bavorsku přepravuje firma trans-
o-flex citlivé vakcíny proti korona-
viru do cca 100 očkovacích center a 
skladů.
Dodržení teplotní zóny je důležitým 
garantem pro účinnost očkovacích 
látek proti koronaviru. V závislosti 
na vakcíně je nutné při přepravě 
a skladování dodržet teploty od 2 
°C do 8 °C, mínus 20 °C popřípadě 
dokonce mínus 70 °C. Pro teplotě 
citlivé produkty má společnost trans-
o-flex vlastní síť, v níž se automaticky 
měří, řídí a dokumentuje dodržení 
teplotního rozsahu.

Ve dnech 20. a 21. dubna 2021 se konal 
27. kongres obchodní logistiky. 
Každoroční akce pořádaná Spolkovým 
svazem logistiky (BLV), EHI Retail Insti-
tute, GS1 Germany a Markenverband 
(svaz ochranných známek) se konala již 
podruhé čistě digitálně. 
Christina Thurner, členka představenstva 
společnosti LOXXESS a členka předsta-
venstva Spolkového svazu logistiky, byla 
pozvána jako referentka, aby hovořila o 
svých zkušenostech s logistikou vakcín. 
Věnovala se při tom požadavkům, které 
s sebou přinášejí různé očkovací látky při 
logistickém zpracování. 
Od plánování a koordinace mezi úřady 
a odpovědnými aktéry až po konkrétní 
logistické řetězce upozornila na centrální 
poznatky a výzvy při první fázi distribuce 
vakcín.

Firma k tomu aktivně používá 
vozidla temperovaná na 2 °C až 8 °C, 
jejichž nákladový prostor je v závis-
losti na venkovní teplotě ochlazován 
nebo ohříván. Podle požadavků na 
produkt probíhá přeprava navíc ve 
speciálních nádobách. 
Christina Thurner, společník ve firmě 
trans-o-flex a spoluinicátorka grémia 
odborníků BLV (Spolkový svaz logis-
tiky), které státu a spolkovým zemím 
nabízí poradenství ohledně logistiky 
vakcín, vysvětluje: „Jako specializo-
vaný poskytovatel služeb se spo-
lečnost trans-o-flex skvěle hodí pro 
plnění tohoto odpovědného úkolu. 
K tomu také patří, že poskytovatel 
logistických služeb dokáže flexibilně 
reagovat na krátkodobé výkyvy a 
špičky zakázek.“

The government of the Free State of Bavaria has relied on trans-o-flex for 
vaccine logistics in the Corona pandemic since December 2020. The company 
owned by the Amberger family by 50 percent, specializes in the transport 
and storage of temperature-controlled products such as pharmaceuticals. In 
Bavaria, trans-o-flex transports the sensitive Corona vaccines to the approxi-
mately 100 vaccination centers and storage facilities.
Maintaining the temperature range is an essential guarantee for the effec-
tiveness of the Corona vaccines. Depending on the vaccine, temperatures 
between 2 °C and 8 °C, minus 20 °C or even minus 70 °C must be maintained 
during transport and storage. For temperature-sensitive products, trans-o-
flex has its own network in which compliance with the temperature range 
is automatically measured, controlled and documented. To this end, the 
company actively uses vehicles that are temperature-controlled at 2° C to 
8° C and whose cargo space is cooled or heated depending on the outside 
temperature. 

VACCINES IN SAFE HANDS

VAKCÍNY VE 
SPOLEHLIVÝCH RUKOU

LOXXESS 
NA KONGRESU OBCHODNÍ 
LOGISTIKY 2021

Christina Thurner během 
své přednášky v živém 
vysílání dne 21. dubna 2021 
při příležitosti 27. kongresu 
obchodní logistiky
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Christina Thurner je od února 2021 
vedle svého bratra, Dr. Clause-Petera 
Ambergera, novým, rovnoprávným 
členem představenstva společnosti 
LOXXESS AG. Již od roku 2011 působí 
jako členka obchodního vedení spo-
lečnosti LOXXESS, kde nese odpověd-
nost za lean management a řízení 
kvality, jakož i za oblasti inovací, 
lidských zdrojů a komunikace. K jejím 
novým úkolům přitom patří oblasti 
projektů a IT a rovněž odpovědnost 
za pobočky firmy LOXXESS na severu 
Německa.
Rozšíření představenstva přispívá ke 
kontinuálnímu růstu a po-
zitivnímu vývoji společnosti 
LOXXESS. „Navzdory cel-
kově ekonomicky napjaté 
situaci během koronaviro-
vé pandemie se společnost 
LOXXESS v posledních 
letech dobře vyvíjela a 
důsledně rozšířila svoje 
kapacity v různých klíčo-

vých oblastech, jako je elektronický 
obchod nebo logistika nebezpečných 
látek,“ říká Christina Thurner.
 „Jsme tak velmi dobře připraveni na 
zvládnutí budoucích výzev společně s 
našimi zákazníky, partnery a zaměst-
nanci. Těším se na nové úkoly.“ Vedle 
své funkce člena představenstva 
společnosti LOXXESS je paní Christina 
Thurner také společníkem ve firmě 
trans-o-flex GmbH, členem předsta-
venstva Spolkového svazu logistiky 
(BLV) a poradkyní iniciativy „Die 
Wirtschaftsmacher“.

Christina Thurner has joined her brother, Dr. Claus-Peter Amberger, as a new 
member of the LOXXESS AG Executive Board with equal rights in February 
2021. She has already been a member of the LOXXESS Executive Board since 
2011 and is responsible for lean and quality management as well as the cor-
porate divisions Innovation, Human Resources and Communication. Her new 
responsibilities also include taking over Operations Management, overseeing 
the IT division, and being responsible for the LOXXESS North region. 
"Despite the tense situation in the overall economy due to the Corona 
pandemic, LOXXESS has developed well in recent years and has consistently 
expanded its capacities in various key sectors," says Christina Thurner. "This 
means we are securely positioned to meet future challenges together with 
our customers, partners and employees. I am looking forward to the new 
tasks."

CHRISTINA THURNER JOINS 
LOXXESS EXECUTIVE BOARD

LOXXESS ROZŠIŘUJE 
PŘEDSTAVENSTVO

LOXXESS 
NA KONGRESU OBCHODNÍ 
LOGISTIKY 2021

The 27th conference for retail logistics 
took place in April 2021. The annual 
event, organized by the German Logistics 
Association (BVL), EHI Retail Institute, GS1 
Germany and the Markenverband, took 
place digitally. 
Christina Thurner, member of the Execu-
tive Board at LOXXESS and board member 
of the German Logistics Association, was 
invited to talk about her experiences in 
vaccine logistics. In doing so, she addressed 
the requirements that the various vaccines 
entail in terms of logistical processing. She 
provided the audience with key insights 
as well as challenges of the first phase of 
vaccine distribution.

LOXXESS AT THE 
CONFERENCE FOR 
RETAIL LOGISTICS 
2021
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tronického obchodu.
To těší také paní Bessy Bauer, jedna-
telku společnosti AB Asia Tea Com-
pany GmbH v Mnichově: „Vedle 
geografického umístění nedaleko 
naší firemní pobočky v Mnichově 
nás přesvědčil zejména celkový ba-
líček služeb. Spolupráci jsme zahájili 
uprostřed prvního lockdownu v roce 
2020 a od začátku jsme byli velmi 
spokojeni se spolehlivostí služeb. 
Firma LOXXESS nám profesionálně 
i osobně poradila, což velmi oceňu-
jeme.“

PODPORA PRO  
START-UPY
Vedle společnosti Asia Tea Company  

Bergamotem zjemněný čaj Earl  
Grey Buddha, kořeněný 
Comptoir des indes Chai 

nebo Moroccan Minced Ice Tea 
– celkem 180 různých druhů čaje 
přichází do ingolstadtské poboč-
ky firmy LOXXESS ze Singapuru. 
Společnost Asia Tea Company 
odebírá čaj přímo od výrobce ze 
Singapuru, aby jej připravila pro 
německý trh. K sortimentu patří 
také příslušné doplňky jako čajové 
konvice, samovary nebo pomůc-
ky pro přípravu čaje matcha. 

HETEROGENNÍ LOGISTIKA 
ČAJE
Po doručení zboží, třídění a vizuální 
kontrole se čaj uskladní. K odběra-
telům čaje patří vedle maloobchodu 
a konečných zákazníků také hotely 
a gastronomie, proto jsou čaje expe-

dovány v různých formách.
Zaměstnankyně a zaměstnanci v 
pobočce LOXXESS zajišťují také pl-
nění sypaného čaje do potřebných 
nádob, sáčků a dárkových balení.  
Vedle dekorativních dóz Haute  
Couture se čaje prodávají v ručně 
šitých bavlněných sáčcích nebo pyt-
lících. Cca 150 objednávek, přibližně 
2 palety zboží společnost Asia Tea 
Company opouštějí každý měsíc 
sklad v Ingolstadtu, v chladnějších 
měsících se dle zkušenosti pije více 
čaje. 
Firma LOXXESS dostává prostřednic-
tvím systémového rozhraní se svým 
zákazníkem zakázky jak pro objed-
návky B2B, tak i B2C. Jako zkušený 
poskytovatel logistických a fulfill-
mentových služeb mohla společnost 
LOXXESS bez problémů koncipovat 
procesy potřebné pro realizaci elek-

LOGISTIKA 
PRO ČAJOVÉ 
DÝCHÁNKY

Nedávno zahájila společnost LOXXESS provoz pobočky Ingolstadt 

a spravuje logistické procesy pro známé výrobce a značky i pro 

start-upy. V květnu 2020 získala společnost LOXXESS jako 

zákazníka také společnost Asia Tea Company, obchodního 

partnera exkluzivního odborníka na čaj ze Singapuru.
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realizuje firma LOXXESS logistiku 
pro kosmetický start-up Bellody a 
online textilního prodejce punčocho-
vého zboží Piarini v Ingolstadtu. 
Společnost LOXXESS může díky své 
flexibilitě a výkonnosti dobře reago-
vat na různé potřeby a požadavky 
zákazníků. Zákazníci tak jsou dobře 
vyzbrojeni také na plánovaný růst: 
Společnost Piarini začínala s 35 pale-
tovými místy a v průběhu času je díky 
dobrému růstu obratu navýšila na 
současných 500.
Benjamin Muller, jednatel společ-
nosti Piarini, je spokojený s úspěš-
nou spoluprací: „Jako středně velká 
firma se můžeme spolehnout na  
logistickou infrastrukturu společ-
nosti LOXXESS. Mohli jsme tak kon-
tinuálně realizovat náš růst a využít 
podporu partnera, který provází ex-
panzi.“

Since May 2020, a total of 180 
different tea varieties from Sin-

gapore are handled at the LOXXESS 
site in Ingolstadt. Asia Tea Compa-
ny purchases the tea directly from 
the Singaporean manufacturer to 
prepare it for the German market. 
The range also includes accesso-
ries such as teapots, samovars, and 
tools for preparing matcha tea. 
Incoming goods are sorted, inspect-
ed and stored. LOXXESS employees 
at the site take care of filling the 
loose tea into the required contain-
ers, bags and gift packaging. 
Approximately 150 orders from Asia  
Tea Company leave the warehouse 

“TEA TIME” 
LOGISTICS

in Ingolstadt every month; expe-
rience shows that during winter 
more tea is consumed. 
LOXXESS receives orders for both 
B2B and B2C orders via the system 
interface with its customer. As an 
experienced logistics and fulfill-
ment service provider, LOXXESS 
was able to set up the necessary 
processes for e-commerce process-
ing without any problems. 
LOXXESS can respond well to the 
different needs and requirements 
of its customers thanks to its flex-
ibility and performance. As a re-
sult, the customers are also well 
equipped for planned growth: 
textile retailer Piarini started with 
35 pallet spaces and has since in-
creased to 500 due to good sales 
growth. 

V ingolstadtské 
pobočce firmy 
LOXXESS je sklado-
váno až 180 různých 
druhů čaje společnosti 
Asia Tea Company, 
které jsou v různých 
formách expedovány 
zákazníkům B2B a 
B2C.

1

1
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procesů v oblastech zdravotnických, hygienických a farmaceutických produktů se společnost 

Loxxess připravuje na zvýšení poptávek v oblasti logistiky nebezpečných látek. Florian 

Schwarz-Gewallig, člen vedení společnosti LOXXESS, objasňuje spektrum služeb firmy 

LOXXESS ohledně zacházení s nebezpečnými látkami.

Pane Schwarz-Gewalligu, LOXXESS 
má více než 20 let zkušeností v ob-
lasti logistiky nebezpečných látek. 
Čeho se týká zvýšená poptávka?
FSG: Hnacím motorem je korona-
virová krize. Pandemie ukázala zá-
vislost německého hospodářství na 
mezinárodních trzích. Firmy proto 
začínají přehodnocovat orientaci 
a strukturu svých dodavatelských 
řetězců. 
Stále větší význam získává lokální 
vytváření zásob a regionální výroba 
především systémově relevantního 
zboží jako zdravotnických, farmace-
utických a hygienických výrobků.
Pro přemístění citlivého zboží jsou 

vyžadovány vhodné plochy a velmi 
kvalitní logistické služby. Na to jsme 
ve společnosti LOXXESS ideálně 
připraveni a prokázali jsme to i v  
krizových případech. 
Jak?
FSG: Vezměte si začátek koronavi-
rové pandemie v lednu 2020: Když 
byly v Německu oznámeny první 
případy, razantně vzrostla množství 
objednávek dezinfekčních prostřed-
ků z velkoobchodu, obchodu a ne-
mocnic. V úzké spolupráci s naším 
zákazníkem jsme výstupní výkon 
během krátké doby zvýšili částečně 
až o 40 procent.
Udělali jsme vše, co bylo v na-

šich silách, zavedli jsme ochranná 
opatření pro personál, přešli jsme 
na dvousměnný provoz atd. To jde 
jen v případě, že je k dispozici in-
frastruktura a know-how jako u nás.
Manipulace s nebezpečnými lát- 
kami je náročná. Jaké služby nabízí 
společnost LOXXESS?
FSG: Spektrum našich služeb ob- 
sahuje vedle skladování různé služ-
by s přidanou hodnotou jako etike-
tování, vybavení prodejními stojany 
a kontroly kvality.
Kromě toho zajišťujeme kompletní 
vyřizování přepravy nebezpečné-
ho nákladu na všech dopravních 
cestách včetně dispozice dopravy, 

LOGISTIKA 
NEBEZPEČNÝCH 
LÁTEK:  „PŘIPRAVENI 
NA VŠECHNY 
EVENTUALITY“ 
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  Logistická plocha 40 000 m2

  38 000 paletových míst

  Schválená WGK 1, 2, 3

  Certifikace dle ISO 9001 a ISO 
14001 

  Regálové sprinklerové zařízení, 
vysoce zabezpečená oblast,  
kontrola přístupu

www.loxxess.com/haiming 

dokumentace a správy nákladu. S 
našimi dlouholetými zkušenostmi 
a odbornými znalostmi můžeme 
poskytovat podporu také ohledně 
poradenství v oblasti nebezpečných 
látek a schvalovacích řízení.
Jaká kritéria musí splňovat poboč-
ky pro skladování a zpracování ne-
bezpečných látek?
FSG: Pobočky Neuburg an der Donau  
a Haiming v Horním Bavorsku jsou 
speciálně zaměřené na manipulaci 
s nebezpečnými látkami. Rozhodu-
jící je dodržení vysokých bezpeč-
nostních standardů a vybavení. V 
pobočce Neuburg například dispo-
nujeme speciálním vybavením, jako 
je portálový jeřáb a vysokozdvižný 
vozík se svěrným upínacím zaříze-
ním, a nabízíme na ploše o rozloze 
20 000 m2 v celkem pěti oddělitel-
ných oblastech odborné skladování 
nebezpečných látek tříd 2 až 9 pro 
všechny třídy ohrožení vod (WGK). 
Zařízení má zvláštní schválení jako 
provoz v případě havárie dle naří-

POBOČKA LOXXESS 
HAIMING, HORNÍ BAVORSKO
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zení BImSchV (spolkové nařízení 
o ochraně před imisemi), přitom 
je vybaveno sprinklerovým za- 
řízením v souladu s nebezpečný-
mi látkami, alarmem a výstražný- 
mi detektory plynů ve všech  
halových oblastech.
Existují zvláštní požadavky na 
personál a technické struktury?
FSG: Ano, to je zcela rozhodující. 
Naše týmy jsou skvěle připraveny 
na odpovědné úkoly a jsou kon-
tinuálně školeny. Přitom máme 
chráněnou IT infrastrukturu a 
moderní systém řízení kvality 
a ochrany životního prostře-
dí. Jsme připraveni na všechny 
eventuality. 

POBOČKA LOXXESS 
NEUBURG A. D. DONAU

  Logistická plocha 20 000 m2

  23 000 paletových míst

  Skladování nebezpečných látek 
tříd 2–9, WGK 1, 2, 3

  Schválení jako provoz v případě 
havárie dle nařízení BImSchV 
(spolkové nařízení o ochraně 
před imisemi)

  Vynikající napojení na B16 a A9

www.loxxess.com/neuburg-d-donau 
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sembly, and quality control. Spe-
cific criteria have to be met for 
storing and processing hazardous 
materials, Schwarz-Gewallig ex-
plains. 
The Neuburg upon Donau and 
Haiming sites in Upper Bavaria 
are in compliance with high safe-
ty standards. The Neuburg site is 
equipped with a gantry crane and 
clamp stackers in a total of 20,000 
square meters. The facility also 
includes a sprinkler system that 
complies with hazardous sub-
stance regulations as well as an 
alarm and gas warning system in 
all building areas. 
Most importantly, Florian Schwarz- 
Gewallig points out, the teams 
are excellently prepared for the 
tasks and receive continuous 
training: “We are equipped for 
all eventualities.”

F lorian Schwarz-Gewallig, mem-
ber of the management board 

at LOXXESS,  explains that LOXXESS  
is facing an increased need for haz-
ardous materials logistics due to 
more and more local stockpiling  
and restructuring of supply chains. 
For example, at the beginning of 
the coronavirus pandemic in early 
2020, orders for disinfectants rose 
by up to 40%. 
LOXXESS reacted quickly and 
thanks to its infrastructure and 
know-how was able to succeed in 
this difficult task. The relocation 
of sensitive goods requires suit-
able space and high-quality logis-
tics services. To provide top-notch 
services, LOXXESS works close-
ly with its customers and is thus 
able to face extreme increases in 
demand. 
In addition to warehousing, the 
range of services for hazardous 
materials offered by LOXXESS 
includes various value-added ser-

HAZARDOUS MATERIALS 
LOGISTICS: "WE ARE PREPARED 
FOR ALL EVENTUALITIES"
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www.loxxess.com/neuburg-d-donau 

FAKTOR ÚSPĚCHU 
FULFILLMENTU 
Elektronický obchod již léta zažívá neřízený boom, tento růst navíc podnítila pandemie 

koronaviru. Logistika tak dále získává stále větší význam pro progresivní obchod. 

To platí zejména pro fulfillmentové služby. Poskytovatelé fulfillmentových služeb tak 

přebírají široké spektrum služeb, které dalece přesahuje procesy v oblastech dopravy a 

skladování a umožňuje prodejcům v elektronických obchodech soustředit se na svoji 

hlavní činnost. Rozšířením pobočky v Aurachu a používáním nových, inovativních 

IT řešení společnost LOXXESS dále buduje svoje kompetence v oblasti fulfillmentu.

Online obchod v Německu 
zaznamenal s celkovým vý-
nosem více než 83 miliard 

EUR v roce 2020 novou maximální  
hodnotu. Díky objevení nových 
cílových skupin ve vyšším věku a 
rozšíření sortimentu o produkty a 
zboží každodenní potřeby se online  
obchod etabloval jako spolehlivý 
zásobovací kanál, který chtějí mnozí 
noví zákazníci pravidelně využívat i 
po koronavirové krizi. 

spolehlivé a komplexní služby, které 
mnozí provozovatelé e-shopů bez 
profesionální podpory zkušených 
poskytovatelů fulfillmentových slu-
žeb mohou stěží zvládnout.
Široké spektrum služeb v elektro-
nickém obchodě pokrývají zejména 
fulfillmentová řešení, která nabízí 
firma LOXXESS od roku 2006.
Tato řešení se zakládají na fyzických  
procesech týkajících se zboží ve 
skladu, od příjmu zboží přes vedení 

VÝZNAM LOGISTIKY ROSTE
S rostoucím významem online ob-
chodu roste také význam logistiky 
pro perspektivní obchod. Již studie 
o faktorech úspěchu v distančním 
a online obchodě, provedená cent-
rem E-Commerce-Center Köln (ECC 
Köln) v roce 2015, potvrzuje, že lo-
gistická realizace patří k jednomu z 
klíčových faktorů pro zdařilý zážitek 
z online nákupu.
Zákazníci dnes očekávají pohodlné, 
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zásob a kompletaci až po balicí pro-
ces a odeslání zboží konečným zá-
kazníkům. Doplňují je různé služby 
s přidanou hodnotou u zboží jako 
zušlechťování produktů, výroba sad, 
vyřizování vratek, úprava výrobků a 
kontrola kvality.
Spektrum fulfillmentových služeb za-
hrnuje ale také služby, které by mno-
zí online prodejci v prvním okamžiku 
nespojovali s logistikou. Společnost 

LOXXESS tak provozuje svoje vlast-
ní Customer Care Center pro péči 
o poptávky konečných zákazníků s 
flexibilním spektrem komunikačních 
kanálů dalece přesahujícím klasickou 
telefonii a e-maily. 
Spektrum služeb pro péči o zákaz-
níky poskytuje péči prostřednictvím 
chatu a aplikace WhatsApp až po 
samoobslužný nástroj integrovaný 

v e-shopu prodejce. Prostřednictvím 
managementu odběratelů nabízí 
společnost LOXXESS svoje služby v 
účetnictví, které provázejí logistický 
proces. 
Automaticky se vygenerují faktury a 
dobropisy iniciované fyzickými pro-
cesy a denně se porovnávají s plateb-
ním stykem. To vše se zohledněním 
požadavků elektronického obchodu, 
jako jsou poukázky a slevy, sazby 
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daně z přidané hodnoty, cizí měny a 
limity dodávek na území EU. 
Zohledněn je také liknavý konečný 
zákazník pomocí vícestupňového 
upomínání. „Bezproblémově fungu- 
jící logistika je zejména v online ob-
chodu důležitým pilířem obchodní-
ho úspěchu. Pomocí spektra našich 
služeb můžeme jako poskytovatel 
fulfillmentových služeb převzít celou 

šíři úkolů, které vznikají v rámci on-
line objednávek, počínaje manage-
mentem vratek až po integraci tržišť.  
Umožňujeme tak provozovatelům  
e – shopů soustředit se na svoji  
hlavní činnost a plně využít svůj po-
tenciál úspěchu,“ říká Dr. Claus-Peter  
Amberger, člen představenstva  
společnosti LOXXESS  AG.
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Pane Mense, ve společnosti LOXXESS jste 
odborníkem na oblast fulfillment a přitom 
často stojíte před úkolem převádět poža-
davky zákazníků na konkrétní koncepty. 
Jaké výzvy kladou fulfillmentové služby na 
poskytovatele logistických služeb? 
PM: Význam fulfillmentových služeb se kvůli 
boomu e-shopů zvýšil. Pohodlné objednání 
na internetu nabývá pro zákazníky dále na 
významu. Jako poskytovatel fulfillmen- 
tových služeb bychom měli vytvářet  
homogenní řešení pro logistiku, účetnictví  
a/nebo zákaznický servis a co nejlépe je 
integrovat do struktur našich zákazníků.  
Přitom je nutné zohlednit enormní výkyvy 
poptávky a dynamický růst množství stejně 
jako flexibilitu nastavení, abychom udrželi 
krok s rapidním vývojem elektronického 
obchodu.

Jaká řešení a technologie se nabízejí pro 
zvládnutí těchto požadavků?
PM: Spektrum logistických služeb za 
online objednávkou je rozmanité a 
obsahuje množství různých služeb, pro 
které existují vlastní aplikace a řešení. 
Pokud jde o procesy ve skladu, hraje klí-
čovou roli téma big data management a 
digitalizace. Logistický koncept vyvinutý 
společností LOXXESS „SMILE: chytrá a 
inovativní logistika pro elektronický ob-
chod“ například ukazuje, že budoucnost 
logistiky e-shopů bude ovlivněna pou-
žitím digitálních technologií, zejména 
umělé inteligence. 

Na jaké trendy v online obchodu se musí 
poskytovatel fulfillmentových služeb 
připravit? 
PM:  Během celostátních shutdownů 
kvůli koronaviru objednávali zákazníci 
potraviny a pochutiny ve zvýšené míře 
online. Mnozí v tom chtějí pokračovat 
také do budoucna. To znamená, že  
poskytovatel fulfillmentových služeb se 
zde musí připravit na vyšší poptávku a  
přizpůsobit portfolio svých služeb pro  
logistiku čerstvých potravin, nápojů 
a chlazeného zboží. Rozšířením naší 
pobočky v Aurachu a zřízením ploch 
pro skladování teplotně citlivého zboží 
včas reagujeme na rostoucí poptávku v 
segmentu fulfillmentu potravin. 

„VÝZNAM FULFILLMEN-
TOVÝCH SLUŽEB SE 
ZVÝŠIL“
3 OTÁZKY PRO PATRICKA MENSEHO, ČLENA 
VEDENÍ SPOLEČNOSTI LOXXESS.

Kdo kupuje dárky online, 
hledá často také pěkný 
dárkový obal. LOXXESS 
zajišťuje balení dárků pro 
online provozovatele a 
konečného zákazníka

Skladování, vychystávání, 
balicí procesy a expedice 
patří kromě správy 
odběratelů a péče o zákaz-
níky k tradičním službám 
v rámci fulfillmentu pro 
online obchody

Patrick Mense, člen 
vedení společnosti 
LOXXESS

Také zřízení POS a jejich 
osazení patří k fulfill-
mentovému portfoliu 
společnosti LOXXESS

Jízdní kola jsou považo-
vána za neskladné zboží, 
které lze kvůli velikosti 
jen obtížně přepravovat. 
Společnost LOXXESS 
organizuje díky speciálně 
navrženým kartonům 
bezpečnou a rychlou 
expedici konečnému 
zákazníkovi

1

2

4

5

5

3

4
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AURACH
Vybudováním fulfillmentového cen-
tra Aurach rozšiřuje firma LOXXESS 
svoje fulfillmentové kapacity. Vzniká 
další moderní skladová a logistická 
plocha o rozloze 6 000 m2. Cel- 
kové plánování přístavby si zajišťuje  
firma LOXXESS sama, v květnu 2021 
by měla být stavba zahájena.
Z důvodu rostoucích poptávek z 
oblasti pochutin a potravin umožní 
přístavba klimatizované skladování, 
kde lze potraviny a nápoje skladovat 
s přesnou teplotou v teplotním roz-
sahu od 6 °C do 28 °C. 
Společnost LOXXESS při vývoji za- 
řízení zohlednila také aspekt udr-
žitelnosti: Fotovoltaický systém se 
stará o zásobování energií se sní-
ženými emisemi. Rozšíření má být 
dokončeno již v roce 2022, early 
access je plánován na konec roku 
2021. Firma LOXXESS investuje do 
nové přístavby celkem cca 5 mi-
lionů EUR.

ODVAHA K INOVACI V 
OBLASTI IT
Svoji expanzivní politiku v oblasti  
fulfillmentu podporuje tato rodinná 
firma pomocí implementace nových 
IT řešení. Od března 2021 používá  
firma LOXXESS cloudový multi- 
channelový software Dream Robot, 
aby stávajícím i potenciálním zákaz-
níkům do budoucna umožnila v co 
nejkratším čase prodej prostřednic-
tvím tržišť a dalších kanálů. Dream  
Robot dovoluje firmě LOXXESS 
připojit kdykoliv vedle vlastních 
e-shopů zákazníků další distribuční 
kanály jako Amazon nebo eBay a 
zásobovat je bez projektů integrace 
nebo napojení. Implementací IT řeše-
ní Freshdesk se společnost LOXXESS 
od února 2021 spoléhá na multi-
channelovou platformu pro péči o 
zákazníky. Konsolidace všech komu-
nikačních kanálů umožňuje firmě 
LOXXESS permanentní přehled o 
všech poptávkách online prodejce a 
pomáhá tak včas rozpoznat trendy.

VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH 
ÚSPĚCHŮ
„Logistické výzvy elektronického 
obchodu se citelně zvýšily a týkají 
se know-how, technologie a celých 
pracovních a organizačních pro-
cesů. Jako poskytoval fulfillmen- 
tových služeb musíme být ochotni  
odvážně realizovat inovativní řešení  
a nápady,“ vysvětluje Dr. Claus- 
Peter Amberger. „Již v minulos-
ti jsme dokázali, že jsme schopni  
podrobit změnám i dlouho etab-
lované procesy, abychom zajistili 
spokojenost našich zákazníků a 
zaměstnanců. Rozšířením naší po-
bočky v Aurachu a implementací 
nových aplikací pro fulfillmentovou 
logistiku využíváme již dosažené 
úspěch pro fulfillmentovou logis-
tiku a vytváříme předpoklady pro 
zvládnutí budoucích úkolů.“ 

Fulfillmentová pobočka firmy LOXXESS Aurach dnes a v budoucnosti
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ous value-added services, such as 
product finishing, set production, 
returns processing, product prepa-
ration and quality checks. 
The range of fulfillment services 
also includes services that many 
online retailers would not initially 
associate with logistics. For exam-
ple, LOXXESS operates its own Cus-
tomer Care Center for the support 
of end customer inquiries, with 
a flexible range of communica-
tion channels. With its receivables 
management, LOXXESS offers ac-
counting services to accompany the 
logistics process. All while taking 
into account e-commerce-specif-
ic requirements such as vouchers 
and discounts, VAT rates, foreign 
currencies and delivery thresholds 
within the EU.
"Smoothly running logistics is a key 
pillar of business success, especially 
in online retailing. With the help 
of our fulfillment service range we 

can take on a whole range of tasks 
that arise in the context of online 
orders, from returns management 
to the integration of marketplac-
es. In this way, we enable online 
store operators to concentrate on 
their core business and fully exploit 
their potential for success," says 
Dr. Claus-Peter Amberger, CEO of 
LOXXESS AG.  

EXPANSION AT THE AURACH SITE 

LOXXESS is extending its fulfill-
ment capacities with the expansion 
of the Aurach Fulfillment Center. 
An additional 6,000 square meters 
of modern warehouse and logistics 
space will be created. Construction 
is scheduled to start in May 2021. 
The annex will be equipped with 
temperature-controlled storage. 
The expansion is scheduled for 
completion as early as 2022, with 
early access targeted for the end of 
2021. In total, LOXXESS is investing 
around 5 million euros. 

O nline retail recorded a new 
record in Germany with total 

revenues of over 83 billion euros in 
2020. By tapping into new, increas-
ingly older target groups and ex-
panding the range to include prod-
ucts and goods for everyday needs, 
online retail established itself as a 
reliable supply channel that many 
of the new customers want to use 
regularly, even after the pandemic. 
Fulfillment solutions in particular, 
which LOXXESS has been offering 
since 2006, cover a wide range of 
services in e-commerce. They are 
based on the physical processes 
regarding warehousing, incoming 
goods, inventory management, 
picking and packing processes 
and shipping to the end customer. 

FULFILLMENT 
IS KEY
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Prof. Dr.-Ing. Thomas Wimmer, předseda představenstva Spolkového svazu logistiky (BVL), 

v interview s magazínem LOXXESS Magazin

Spolkový svaz logistiky zobrazuje jako platforma roz-
manitost logistiky v řetězci tvorby hodnot. Jednotlivé 
sektory jsou koronavirovou pandemií postiženy různě. 
Existují zde „vítězové“ a „poražení“?
TW: Stejně tvrdé jako finanční důsledky v některých ob-
lastech ekonomiky a společnosti jsou také: V logistice 
jsou vlastně především vítězové, a to ze dvou důvodů. 
Zvláštní situace v uplynulých měsících ukázala, jak důleži- 
té jsou funkce managementu dodavatelského řetězce 
a logistiky, aby nás společenský a hospodářský systém 
udržel krok s vývojem. 
Logistika tak získává větší význam. Současně se ukázalo, 
na čem v logistice dnes a v budoucnosti záleží a kde jsou 
slabiny systémů a dodavatelských řetězců. Pandemie 
urychlila mnoho změn, které by stejně nastaly. Firmy 
a zaměstnanci jsou v krizi činorodější. To má z hlediska 
budoucí perspektivy velký význam.
Jaký vývoj celkově očekáváte pro hospodářský sektor 
logistiku v průběhu roku 2021?
TW: Hospodářský sektor logistika prošla krizí v průměru 
s nižšími poklesy obratu než jiné sektory. Logistické 
činnosti se přesunuly, ale převážně byla zaručena kon-
tinuita obchodu. Částečně jsme zažívali dokonce znač-
nou intenzifikaci práce v oblasti KEP po horečnatém 
nakupování zásob a špičkách poptávek u ochranných 
roušek nebo vybavení pro Home office. Jakmile fáze 
lockdownů se všemi svými omezeními skončí, ekonomi-
ka se nastartuje, začne dohánět ztráty a logistika bude 

mít nejpozději ve druhé polovině roku opravdu spoustu 
práce.
Koronavirová pandemie, obchodní války, Brexit – glo-
bální dodavatelské řetězce jsou křehčí. Vidíte trend 
směrem ke zpětnému přesouvání výroby a skladování? 
Co to znamená pro smluvní logistiku?
TW: Považuji tezi, že doba globalizace je pryč, za chybnou.  
Mezinárodní rozdělení práce má spoustu výhod a nižší 
náklady výrobních činitelů v Asii nemůžeme v Evropě 
kompenzovat. Nicméně bude docházet ke změnám, 
které iniciuje řízení rizik a jsou tak rozumné: stabilní 
vztahy s více dodavateli namísto jen jednoho, zvýšení 
skladových zásob, více „spolupráce“ ve smyslu větší 
transparentnosti v dodavatelských řetězcích.
Nejde jen o přechod od poskytovatelů analogových 
logistických služeb na digitální. Rostoucí digitalizace 
spíše povede k tomu, že se bude stále více pracovat v 
sítích. Výroba, obchod a logistika budou intenzivněji 
spolupracovat a generovat společné obchodní modely 
v dlouhodobém horizontu. Zákazníci udávají svými po-
žadavky takt. Z toho pak vyplynou nové požadavky na 
optimalizaci styčných rozhraní. Někteří poskytovatelé 
logistických služeb budou mít charakter softwarových 
firem a provozovat platformy. Jiné se budou soustře-
dit na fyzickou dopravu a skladování, ale budou přitom 
profitovat z digitálního řízení procesů.
Jaká témata mohou firmám nyní pomoci, aby byly kon-
kurenceschopnější?

PANDEMIE 
URYCHLUJE CESTU DO 
DIGITÁLNÍHO SVĚTA 



17
U

DÁ
LO

ST
I

TW: Žádané vlastnosti jsou odolnost, transparentnost a flexibi-
lita. Digitalizace a nové technologie k tomu poskytují firmám 
dobré nástroje, které ruku v ruce s novými způsoby myšlení a 
práce povedou k úspěchu.
Příkladem je projekt firmy Loxxess „Smile – chytrá a inovativní 
logistika pro elektronický obchod“, s nímž tato firma získala 
European Logistics Award 2020. Reorganizací procesů, jejichž 
podporu zajišťují simulační software, algoritmy optimalizace a 
umělá inteligence, vstoupila firma Loxxess v roce 2017 odvážně 
na neznámou půdu a je za to dnes odměněna. To je vynikající 
příklad!
Z BVL vzešla iniciativa „Die Wirtschaftsmacher“, kterou podpo-
ruje také firma LOXXESS. Jejím úkolem je zaměřit více pozornost 
široké veřejnosti na atraktivitu, rozmanitost a funkci logistiky.
Měla koronavirová pandemie v tomto ohledu případně pozitiv-
ní účinek?
TW: Spolkový ministr zdravotnictví Jens Spahn ocenil služby logis- 
tiků ve svém příspěvku pro magazín BVL v červenci 2020 takto: 
„Abychom jako zpomalená společnost byli i nadále zásobováni, 
někteří z nás zrychlili svoji práci a zavedli kvůli nám zvláštní smě-
ny. Jsou pro nás příkladem toho, co znamená moci se na sebe 
spolehnout v krizových dobách: nejen nést odpovědnost sami za 
sebe, ale převzít také odpovědnost za fungující společnost!“
Jestliže se tento vzor našeho hospodářského sektoru rozšíří a 
prosadí, pak měla zvláštní situace pandemie ve skutečnosti po-
zitivní účinek. Iniciativa „Die Wirtschaftsmacher“ přispěla díky 
kombinaci informací a emocí ke změně povědomí veřejnosti. 
Zde můžu říct jediné: „Jen tak dál!“

LOXXESS Interview with Prof. Dr.-Ing. Thomas  
Wimmer, Chairman of the German Logistics 
Association (BVL)

A s a platform, the German Logistics Asso- 
ciation represents the diversity of logis- 

tics along the value chain. The individual sec-
tors are affected differently by the Corona  
pandemic. Professor Wimmer discusses 
whether logistics can be seen as a winner of 
the Corona crisis. He confirms that the public 
has been made aware of the importance of 
supply chain management in order to keep 
the economic system and society running. 
Looking into the future, he predicts that 
the CEP sector will continue to experience a 
boom and – as soon as the economy takes off 
again – logistics will have a lot of work on 
their hands. Especially in the face of current 
trade wars, Brexit and other global challeng-
es risk management will become crucial. 
Professor Wimmer sees potential for collabo-
ration and more transparency in the logistics 
community, in order to find joint solutions 
for shared challenges. In this process, digiti-
zation and new technologies will help com-
panies to remain successful and competitive. 
LOXXESS has proven this with its project 
“SMILE – Smart and Innovative logistics 
for e-commerce”. Furthermore, its ongo-
ing support for the logistics initiative “Die 
Wirtschaftsmacher” has helped raise aware-
ness for the achievements of logistics in the 
past months and years. 

PANDEMIC GIVES 
A PUSH ON THE
 PATH TO DIGITAL 
TRANSFORMATION

Prof. Dr.-Ing. Thomas 
Wimmer, předseda před-
stavenstva Spolkového 
svazu logistiky (BVL)

1

1
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se kolegyně a kolegové mohli v pří-
padě podezření ihned otestovat. 
Dr. Claus-Peter Amberger, člen před-
stavenstva LOXXESS AG, vysvětluje 
striktní postup: „Zdraví našich kole-
gyň a kolegů má nejvyšší prioritu. Jen 
tak můžeme zaručit, že lze zachovat 
naše služby pro partnery a zákazní-
ky. Mám tak radost z pochopení pro 
naši odvážnou strategii proti korona-
viru, i když to nebylo vždy lehké.“

TÝM TAKÉ DODRŽUJE 
OPATŘENÍ
Pohraniční styk na českoněmecké 
hranici představuje stále ještě pro 
dopravu překážku, neboť smí projet 
jen osoby s negativním výsledkem 
testu. 
Další externí zdravotní sestra provádí  
pro firmu LOXXESS v pobočce testy  
řidičkám a řidičům a vystavuje 
potřebné formuláře pro hraniční 
kontrolu.

P ovinnost nosit ochrannou 
roušku, zvýšení četnosti dez- 
infekce a dodržování odstu-

pu patřily k rozsáhlým opatřením již 
na jaře 2020. 
Od října 2020 byly ve všech poboč-
kách postupně instalovány čističky 
vzduchu, které vzduch dezinfikují 
pomocí UV-C záření. Všechny ko-
legyně a všichni kolegové z firmy 
LOXXESS, u nichž to bylo možné, šli 
včas na Home Office.

VČASNÁ PREVENTIVNÍ 
OPATŘENÍ ZABRÁNILA 
PROPUKNUTÍ NÁKAZY
Poskytovatel logistických služeb uči-
nil opatření dříve, než byla plošně 
zavedena ve veřejném prostoru. 
Pomocí správných preventivních 
akcí dokázala firma LOXXESS zabrá-
nit vzniku ohniska nákazy korona-
virem. Za to vděčíme nejen investici 
do vybavení, roušek a dezinfekčních 

prostředků, ale také zejména „Co-
rona Task Force“, pohotovostnímu 
týmu sedmi kolegyň a kolegů. 
Tým samostatně definoval proces 
pro zacházení s infekčními případy 
a vede rozsáhlé registrační sezna-
my. Jakmile se vyskytne podezření 
na kontakt s pozitivně testovanou 
osobou nebo příznaky onemocnění, 
jsou vyhledány interní podnikové 
kontakty a v případě potřeby jsou 
pracovníci včas odesláni domů

LOXXESS BOJUJE S KRITICKOU  
SITUACÍ V ČESKU VLASTNÍ 
STRATEGIÍ TESTOVÁNÍ
Práce pohotovostního týmu se 
osvědčila zejména v české pobočce 
v Boru. Firma LOXXESS implemento-
vala vedle rozsáhlých hygienických 
opatření navíc vlastní strategii testo-
vání. 
Byla zaměstnána zdravotní sestra a 
zajištěn kontingent rychlotestů, aby 

NASTAVENA  
SPRÁVNÁ 
OPATŘENÍ

Již více než rok vládne koronavirová pandemie pevně světu. Očkovací kampaň zrychluje, 
přesto je ke kolektivní imunitě ještě dlouhá cesta. Jak se firma LOXXESS vypořádává s 
výzvami, zejména v české pobočce v Boru? Průběžná rekapitulace.
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OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI KORONAVIRU V LOXXESS
STAY SAFE. STAY LOXXESSFUL.

KONTAKTUJTE SVÉHO NADŘÍZENÉHO PŘEDEM TELEFONICKY, POKUD: 
• máte příznaky nemoci, jako je kašel, horečka, rýma, bolest v krku, dušnost, zhoršený čich nebo chuť
• plánujete cestu do rizikové oblasti nebo jste rizikovou oblast již navštívili
• jste byli v kontaktu s osobou, která pobývala v rizikové oblasti
• vám byl proveden test na koronavirus
• jste byli v kontaktu s osobou, která byla pozitivně testována na koronavirus
• jste byli v kontaktu s osobou, která je aktuálně v karanténě

ZPŮSOB PŘENOSU:
Covid-19 se přenáší primárně vzduchem prostřednictvím kapének (kapénková infekce) a prostřednictvím kontaktu  
sliznic (ústa, nos, oči) s kontaminovanýma rukama (kontaktní infekce).

INKUBAČNÍ DOBA: 
Po infekci může trvat několik dní až dva týdny, než se objeví první příznaky.F
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DODRŽUJTE MINIMÁLNÍ 
ROZESTUPY 2 M. 

V PŘÍPADĚ PŘÍZNAKŮ NEMOCI 
ZŮSTAŇTE DOMA. 

POUŽÍVEJTE OCHRANU ÚST A 
NOSU. 

PRAVIDELNĚ VĚTREJTE 
UZAVŘENÉ PROSTORY. 

PRAVIDELNĚ A DŮKLADNĚ SI 
MYJTE A DEZINFIKUJTE RUCE. 

KÝCHEJTE A KAŠLEJTE POUZE 
DO OHYBU PAŽE NEBO 
KAPESNÍKU. 

VYVARUJTE SE DOTYKŮ,  
JAKO JE OBJÍMÁNÍ A 
PODÁVÁNÍ RUKOU. 

NEDOTÝKEJTE SE RUKAMA 
OBLIČEJE. 

2 m
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Linda Lachmeyer, koordinátorka 
IT a členka pohotovostního týmu, 
hodnotí situaci pozitivně: „Nyní vi-
díme, že je komunikace sehraná 
a že díky našim podrobným regis- 
tračním seznamům můžeme v pří-
padech podezření a nákazy včas re-
agovat. Ráda bych na tomto místě 
poděkovala pohotovostnímu týmu 
a rovněž celému osazenstvu firmy 
LOXXESS, kteří angažovaně a s poro-
zuměním realizují opatření.“

As early as spring 2020, LOXXESS  
introduced comprehensive 

measures at all company sites for 
the long term. Both the obligation 
to wear face-covering masks and 
the increase in cleaning frequency 
were part of this from the start. In 
October 2020, air filtration systems 
for air disinfection by UV-C rays 
were successively installed at all 
sites. Because of the right precau-
tions, LOXXESS was able to avoid 
corona outbreaks. 
This is not only thanks to the invest-
ment in equipment, masks and dis-
infectants, but also and especially to 
the "Corona Task Force", a standby 
team of seven colleagues. The team 
has independently defined a pro-

THE RIGHT MEASURES IN 
DUE TIME

cess for dealing with cases of infec-
tion and maintains comprehensive 
reporting lists. As soon as there is a 
suspected case due to contact with 
a person who has tested positive or 
shows symptoms, internal company 
contacts are traced and, if necessary, 
employees are sent home.
Dr. Claus-Peter Amberger, CEO of 
LOXXESS AG, explains the strict 
procedure: "The health of our col-
leagues is our top priority. This is 
the only way we can ensure that 
the service and our performance 
for partners and customers can be 
maintained. Therefore, I am glad 
about the understanding for our 
courageous Corona strategy, even if 
it was not always easy."

1

Také vizuální 
komunikace 
prostřednictvím 
plakátu nebo 
nálepek je důleži-
tou součástí balíku 
opatření firmy 
LOXXESS proti 
koronaviru

1
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TÝMOVÁ HRÁČKA 
S CITEM PRO 
INOVACI
Jeanette Uhlmann poskytuje impulzy od roku 2013 jako vedoucí personálu ve společnosti 

LOXXESS. Přitom má dlouholeté zkušenosti v koncernu a spoléhá se na inovativní řešení, 

která zjednodušují spolupráci mezi pobočkami, vedoucími pracovníky a zaměstnanci. 

Manažerka popisuje v interview svoji profesní dráhu, aktuální projekty a co obzvláště 

oceňuje na středně velké struktuře společnosti LOXXESS 
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Jako mladá manažerka jste v revo-
luční době pro komunální podniky 
přišla do firmy v Budyšíně. Ta se 
nakonec stala součástí koncernu 
Veolia. Do jaké míry Vás tato doba 
ovlivnila?
JU: To byla zajímavá doba, protože 
okolnosti byly v nových spolkových 
zemích úplně jiné než dnes. Jako 
vedoucí administrativy jsem se zde 
velmi mnoho naučila a samozřej-
mě i vytvořila, protože struktury 
a procesy bylo nutné přebudovat. 
Vyhovuje mi posuzovat možnosti, 
zkoušet nové věci a dále je roz- 
víjet. Ráda přijímá výzvy. Člověk by 
měl mít odvahu provádět změny, 
měl by být ochoten přijmout od-
povědnost a neměl by mít strach z 
neúspěchu nebo nezdaru.
K tomu samozřejmě patří urči-
tá „kultura chyb“ v samotném  
podniku...
JU: …Ve společnosti LOXXESS je to 
trochu jiné než v některých kon- 
cernech. Ve firmě LOXXESS se nikdo  
neptá: „Kdo udělal chybu?“ ale 
„Jak tomu můžeme do budoucna 
zabránit a vyřešit to lépe?“
Ve svých dřívějších zaměstnáních 
jsem se také naučila pracovat v de-
centralizovaných strukturách. V de-
centralizované struktuře se můžete 
rychle ztratit. V mé profesi je důle-
žité seznámit se s lidmi a nabídnout 
jim podporu. 
To funguje jen tehdy, když jsem i 
přes zeměpisnou vzdálenost pří-
tomná a dosažitelná, a to v decent- 
ralizovaných strukturách není vždy 
tak jednoduché. 
Také firma LOXXESS je s 26 pobočkami  

organizovaná decentralizovaně. 
Lákalo Vás to?
JU: Ano, stejně jako přímé cesty 
rozhodování v rodinné firmě a 
možnost dále rozvíjet personální 
oddělení. Staráme se proto nejen  
o pracovně právní témata, ale také 
o rozvoj personálu nebo také o 
individuální problémy zaměstnan- 
ce týkající se jeho pracovního 
poměru. Firma zažila rychlý růst. 
Proto bylo nutné přizpůsobit struk-
tury a procesy. S mým týmem jsme 
přehodnotili a změnili procesy v 
managementu reklamy, ve vyúč-
tování mezd, v procesu přijetí do 
zaměstnání a ukončení pracovního 
poměru a v rozvoji personálu. Vy-
tvořili jsme s mým týmem katalog 
školení a tréninky, zajistili jsme  
jednotnou strukturu názvů a za-
vedli jsme spoustu nových věcí.
Jak vede vedoucí personálního od-
dělení svůj tým čtyř zaměstnankyň 
a jednoho zaměstnance?
JU: Skutečně jako tým. Když za-
vádíme nové procesy, dokumenty 
nebo nástroje, zapojí se všichni, 
diskutujeme a rozhodujeme spo-
lečně a pak to navrhneme předsta-
venstvu, členům vedení společnosti 
nebo ředitelům poboček. Kdo chce 
něco realizovat, musí také smět do 
toho mluvit, být vyslechnut a měl 
by se zapojit. Práce je tak lepší a 
efektivnější. Výsledek tak nakonec 
obsahuje nápady a myšlenky všech 
členů týmu.
Jaké jsou přitom Vaše domény?
JU: Za své centrální úkoly považuji 
další rozvoj struktur, z technické i 
obsahové stránky. Pokládám se za 

poskytovatele služeb operativních 
jednotek. Radím přitom vedoucím 
pracovníkům a jsem jim k dispozici 
také při výměně informací ohledně 
personálu.
Uvedete nám příklad technických 
inovací?
JU: Naši první technickou inova-
ci představoval v roce 2015 náš 
software pro management reklamy  
Softgarden. V roce 2019 jsme di-
gitalizovali vyúčtování cestovních  
výdajů. Při hledání vhodného 
softwaru jsem se naučila, že exis-
tuje nástroj pro společné zobraze-
ní vyúčtování a rezervace. Předtím 
jsem hledala kontakt na kolegyně 
a kolegy a přitom jsem zjistila, že 
by si rádi rezervovali hotel atd. Teh-
dy jsme měli centrální oddělení pro 
cestování, které provádělo tyto re-
zervace pro všechny cestující. Nový 
software Atlatos obsahuje virtuál-
ní kreditní kartu, s níž to všechno 
nyní bezpečně a efektivně funguje.  
Zaměstnankyně a zaměstnanci 
mohou nyní sami vystavit vyúčtová- 
ní prostřednictvím formuláře a při-
ložit doklady. Celý proces je tak 
efektivnější a uvolnil také kapacity, 
které jsou nyní výhodně používány 
jinak.
V roce 2020 jsme digitalizovali 
osobní složky. To nám v dobách ko-
ronaviru velice pomáhá!
Heslo koronavirus: Zde měli perso-
nalisté plné ruce práce, že?
JU: Bylo a stále ještě je nutné ob-
jasnit spoustu otázek. Musí se např. 
při péči o dítě z důvodu uzavření 
školy nebo karantény vyjasnit, kdo 
bude hradit pokračování ve vyplá-
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cení mzdy. Existuje mnoho různých 
variant, takže musíme v každém 
jednotlivém případě činit indivi-
duální rozhodnutí. Pracujeme na 
Home Office.
Pro vzájemnou komunikaci pou-
žíváme převážně náš systém Con-
fluence. Firma LOXXESS je zde z 
hlediska IT techniky velmi dobře 
připravena, to se v dobách korona-
viru vyplatí pro celou organizaci.
Jak to pokračuje pro firmu LOXXESS 
a jaké plány máte do budoucna?
JU: Kvůli koronaviru byla včas 
učiněna správná opatření pro bez-
pečnost práce, dva až tři měsíce 
předtím, než to navrhla spolková 
vláda. Byla jsem ráda, že pracuji pro 
LOXXESS. Máme širokou základnu  
a jsme stabilní podnik. A firma 
LOXXESS roste, i přes probíhající 
digitalizaci budeme potřebovat 
zaměstnance. Bude také i nadále 
potřebné personální oddělení. Pod-
le mé zkušenosti se mohou rychle 
vyskytnout nové projekty a příleži-
tosti.
Vím, že záleží na mně, abych ini-
ciovala inovace, majitelé firmy jsou 
vůči návrhům otevření. A v týmu 
vedeme projekty k úspěchu. Na 
konci roku 2020 jsme začali zavádět 
digitální vyúčtování mezd. Projekt 
právě realizujeme a to nás zaměst-
ná ještě na celý rok.
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J eanette Uhlmann has been pro-
viding impetus as Head of Human 

Resources at LOXXESS since 2013. 
She has many years of experience 
in corporate structures and relies on 
innovative solutions that simplify 
cooperation between sites, manag-
ers and employees. In an interview, 
the manager describes her career, 
current projects and what she par-
ticularly appreciates about the medi-
um-sized structure of LOXXESS. 
As a young manager, Jeanette joined 
a waste disposal company in Bautzen 
during the reunification of Germany.  
She describes it as an interesting 
time, because the circumstances in 
the new federal states were very 
different from those of today. As 
head of administration, she was able 
to learn a great deal and to shape 
things, because the structures and 
processes had to be rebuilt. This is 
what she likes until today: sounding 
out possibilities, try things out and 
develop them further.
In her previous jobs she also learned 
to work in decentralized structures. 
That is why she knows how easily 
the individual can feel lost in such an 
organization, and why she sees it as 
her responsibility to get to know her 
colleagues and offer support even 
across big geographical distances. 
She appreciates the direct decision- 
making channels in the family busi-
ness and the opportunity to develop  

the HR department. Together with  
her team, she rethought and changed  
the processes in recruitment man-
agement, payroll accounting, hiring 
and termination procedures and per-
sonnel development. Jeanette puts 
great focus on managing her team 
members in a participative way and 
involving everybody in discussions 
and decisions.  
Her central tasks involve developing 
the structures further, both technical-
ly and in terms of content. Further-
more, she advises the managers and 
is available to them for personnel- 
related exchanges. 
As an example for the successful im-
plementation of a technical innova-
tion, Jeanette names the application 
management software Softgarden, 
which was introduced in 2015. In 
2020, the corona crisis also affect-
ed her and her team. For example, 
if the schools are closed and the 
parents need to take care of their 
children at home, it needs to be 
clarified who is responsible for 
continued pay. The company has 
handled the crisis well so far, and is 
continuously growing. 
As digitization moves on, more em-
ployees will be needed. Therefore, 
Jeanette and her team will contin-
ue to be challenged as a human re-
sources department, and she knows 
that new projects and opportunities 
can emerge quickly.

TEAM PLAYER WITH AN EYE 
FOR INNOVATION

„... A FIRMA LOXXESS ROSTE, I PŘES 
PROBÍHAJÍCÍ DIGITALIZACI BUDEME 
POTŘEBOVAT ZAMĚSTNANCE.“
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V únoru 2021 se konalo každoroční  
zasedání vedoucích pracovníků –  
poprvé prostřednictvím videokonfe- 
rence. Ačkoliv toto setkání nebylo  
tentokrát spojeno s pestrým 
programem v některé z celkově  
26 poboček LOXXESS, ocenili účast-
níci a účastnice také tentokrát pře-
devším výměnu zkušeností ohledně  
strategických témat.
Christina Thurner a Dr. Claus-Peter 
Amberger, členové představenstva 
společnosti LOXXESS AG, rekapi- 
tulovali ve své zahajovací řeči po-
slední měsíce a predikovali opatrné,  
ale optimistické vyhlídky do bu-
doucnosti. Optimismus byl také 
tématem přednášky hosta, který 
byl psycholog Jens Corssen. Ten 
poskytl rady, jak lze i v obtížných 
situacích, jako je aktuální korona-
virová krize, procházet životem s 
pozitivním přístupem.
Jako zvláštní bod programu obdr-

želi kolegové a kolegyně předem 
sadu pro míchání koktejlů. Pod ve-
dením profesionálního odborníka  
na koktejly, Markuse Kerna, si 
účastníci a účastnice koktejly sami 
připravili. Souhrn při digitálním 
přípitku: Stabilní kurz posledních 
měsíců dává naději – a zasedání 
bylo i distančně ve znamení úspě-
chu.

In February 2021, the annual 
management meeting took 

place – for the first time via 
video call. Although the meet-
ing was not accompanied by a 
varied program at one of the 
26 LOXXESS locations, the par-
ticipants appreciated the ex-
change on strategic topics.
In their opening remarks, Chris-
tina Thurner and Dr. Claus-Pe-
ter Amberger, members of 
the management board at 
LOXXESS, looked back on the 
past few months and cast a 
cautious but optimistic view of 
the future. 
As a special highlight, the col-
leagues had received a cocktail 
mixing kit in advance. Under 
the guidance of cocktail pro-
fessional Markus Kern, the 
participants prepared the 
cocktails themselves. The con-
clusion at the digital toast: The 
stable course of the last few 
months gives hope – and the 
conference was a complete 
success.

DIGITAL 
EXECUTIVES’ 
CONFERENCE

Exkluzivní koktejl, zlatý 
hřeb online zasedání 
společnosti LOXXESS, 
je receptem frankfurts-
kého odborníka na 
koktejly Markuse Kerna

1

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI 
ZASEDALI DIGITÁLNĚ

1
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Co bylo na začátku spíše ještě vý- 
jimkou nebo provizoriem, se v 
průběhu času stalo samozřejmostí: 
přesouvání akcí, veletrhů a konfe-
rencí do digitální podoby. 
Společnost LOXXESS využívá 
možnost pokračovat tímto způso-
bem v pevných schůzkách logistické- 
ho světa a je žádaným partnerem 
také pro tyto digitální formáty.
Patrick Mense, člen vedení 
společnosti, se tak 23. března zú-
častnil jako referent online fóra Best 
practices in Supply Chain Manage- 
ment und Logistik“ odborného 
časopisu Logistik Heute a představil 
účastníkům a účastnicím IT řešení 
SMILE (chytrá a inovativní logistika  
pro elektronický obchod). Pan 
Mense vyprávěl, jak jsou po úspěšné 
fázi implementace testovány další 

LOXXESS POTVRZUJE SVÉ KOMPETENCE 
V ONLINE FORMÁTECH

1

1

The shift of events, trade fairs and conferences to the digital has become the 
“new normal”. LOXXESS takes advantage of the opportunity to exchange 
expertise in the logistics world. Patrick Mense, member of the management 
board, participated as a speaker in the online forum “Best practices in Supply 
Chain Management and Logistics“ in the magazine Logistik Heute and pre-
sented the IT solution SMILE.
Christina Thurner, member of the Executive Board, was present as an 
expert at the digital “transport logistic”. During the Cappuccino Talk of the 
“Wirtschaftsmacher“ initiative she provided insight into her experiences in 
efficiency and complexity management in logistics. Afterwards Christina 
Thurner also participated in DVV Media Group's “Digital Innovators Hour“ 
to join the decision-maker talk about her “brightest and darkest hour in the 
digital transformation of logistics.“
Dr. Claus-Peter Amberger, member of the Executive Board, was also present 
at the transport logistic online conference and discussed the impact of “near 
sourcing“, supply chain shifts, and Brexit on logistics infrastructure in a talk 
session hosted by the Logistics Real Estate Initiative (Logix).

LOXXESS DEMONSTRATES 
EXPERTISE IN ONLINE FORMATS

Christina Thurner, 
Dr. Claus-Peter Amberger 
a Patrick Mense při 
různých online 
hovorech

oblasti použití, například v dispozici 
personálu.
Také Christina Thurner, členka 
představenstva, se jako odbornice 
zúčastnila digitální konference 
transport logistic od 4. do 6. května. 
5. května poskytla při ranním roz- 
hovoru nad cappuccinem iniciativy  
„Die Wirtschaftsmacher“ náhled do 
svých zkušeností s efektivitou a  
komplexním managementem v  
logistice. Následně moderovala 
online diskuzi přístavu Hamburk. 
Pozornost byla zaměřena na inova-
tivní řešení pro inteligentně síťově 
propojená dopravní a logistická 
řešení s přístavem jako významným 
rozhraním globálních dopravních 
řetězců pro pozemní a námořní 
dopravu a na průkopnictví a hnací 
motor mnoha nových vývojů.

Poslední den online odborné konference se 
Christina Thurner zúčastnila „Digital Inová-
tore Hour“ DVV Media Group, aby společně 
diskutovala v rozhovoru s nositeli rozhodnutí 
o „nejjasnější a nejtemnější hodině digitální 
transformace logistiky“.
Dr. Claus-Peter Amberger, člen představenstva 
společnosti LOXXESS, rovněž diskutoval na 
online konferenci transport logistic 4. května 
v kole rozhovorů Iniciativy pro logistické 
nemovitosti (Logix) o dopadech „near sour-
cingu“, přesunutí dodavatelských řetězců a 
Brexitu na logistickou infrastrukturu.
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Linda Lachmeyer ze 
společnosti LOXXESS 
představuje v krátkém 
videu svoji práci jako 
koordinátorka IT

V roce 2021 pokračuje iniciativa „Die Wirt-
schaftsmacher“, k níž patří také společnost 
LOXXESS, tam, kde v roce 2020 přestala: 
Pomocí kampaní pro zlepšení image a 
angažované práce s médii zvyšuje pově- 
domí široké veřejnosti o službách logistiky 
a zasazuje se o větší uznání systémově re-
levantního hospodářského sektoru. Těžiště 
aktivit iniciativy přitom tkví v příslušných 
online kanálech.
S novým účinným sloganem kampaně 
upevňuje logistika svoji pozici na 
veřejnosti: „Logistika je tam, kde jsem 
já.“ Spoluautoři iniciativy poskytli své 
příspěvky ke kampani ve formě krátkých 
videoklipů. Také Linda Lachmeyer ze 
společnosti LOXXESS představila v krát-
kém videu svoji práci jako koordinátorka 
IT.
Navíc je společnost LOXXESS zastoupe-

Další informace o iniciativě na adrese:
Further information at:
www.die-wirtschaftsmacher.de 

na v několika rozmanitých tematických 
prospektech Wirtschaftsmacher (tvůrci 
hospodářství). V prospektu „Plánování, 
skladování, dodávání: logistika v korona- 
virové pandemii“ jde mimo jiné o logistiku 
dezinfekčních prostředků prováděnou 
společností LOXXESS ve spolupráci s naším 
zákazníkem BODE CHEMIE (SKUPINA  
HARTMANN) v pobočce Henstedt-Ulzburg 
na jaře 2020. V „Objednáno online –  
dodáno až domů: online nákupy se 
neobejdou bez logistiky“ informuje Dr. 
Claus-Peter Amberger, člen představenstva 
společnosti LOXXESS AG, o výzvách 
moderní logistiky elektronického obcho-
du. Další akce spustila iniciativa, k níž  
aktuálně patří více než 100 spolutvůrců,  
v Den logistiky dne 15. dubna a na  
digitálním kongresu transport logistic 
2021.„D
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In 2021, the “Wirtschaftsmacher“ initiative, of which LOXXESS is a member, picks up 
where it left off in 2020: With image campaigns and dedicated media work, it is raising 
awareness for the achievements of logistics among a broader public and promoting 
greater recognition for the system-relevant sector of the economy. A new, strong 
campaign slogan is used to place logistics in the public eye: ”Logistics is where I am.“ Ini-
tiative members have made contributions to the campaign with short video clips. Linda 
Lachmeyer from LOXXESS presented her work as IT coordinator in a short video. 
In addition, LOXXESS is featured in some of the “Wirtschaftsmacher” whitepapers. 
The issue "Plan, store, deliver: Logistics in the Corona pandemic" tells about LOXXESS’ 
logistics for disinfectants in cooperation with our customer BODE CHEMIE (HARTMANN 
Group) in spring 2020. In the issue “Ordered online – delivered to your home: No online 
shopping without logistics”, Dr. Claus-Peter Amberger refers to the challenges of mod-
ern e-commerce logistics. 
 

"DIE WIRTSCHAFTSMACHER" PROMOTE 
THE IMAGE OF LOGISTICS 
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Společnost LOXXESS využívá ve 
stále větší míře svoje kanály na 
sociálních sítích, aby informovala 
zainteresované cílové skupiny 
o pracovních příležitostech v IT 
a umožnila vyjádření kolegyň a 
kolegů v týmech. Vedoucí od-
povědných oddělení i kolegyně a 
kolegové z IT byli představeni  
v kampani pro sociální sítě  
stručnými profily, interview a  
vyjádřeními. Přitom je prezento-
vána rozmanitost oblastí úkolů v 
IT LOXXESS a celá řada možností 
profesního růstu: k týmu patří 

také příchozí z jiného oboru i 
kvalifikovaní odborníci. Výkonné 
oddělení IT je základním před- 
pokladem k tomu, aby zákaz-
níkům byly k dispozici nejlepší 
možné logistické služby.
Proto se společnost LOXXESS 
intenzivně zasazuje o kontinuální 
další rozvoj IT a zajištění ener- 
gického týmu pro jeho realizaci. 
Na kampaň se lze podívat na  
kanálech firmy LOXXESS  
LinkedIn, Facebook a Xing.

LOXXESS uses its social media channels to inform interested target 
groups about job opportunities in IT and to let colleagues in the teams 
have their say. Both department heads and colleagues in IT were fea-
tured in a social media campaign with short profiles, interviews, and 
statements. High-performing IT infrastructure is the basic prerequisite 
for providing customers with the best possible logistics services. That is 
why LOXXESS puts a lot of effort into constantly developing its IT and 
having a powerful team to implement it. The campaign can be seen on 
the LOXXESS channels LinkedIn, Facebook and Xing.

LOXXESS SOCIAL MEDIA: 
VISIBILITY FOR IT TEAMS 

LOXXESS NA 
SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH: 
VIDITELNOST PRO IT TÝMY

Jako rodinná firma se sil-
nými regionálními kořeny 
si je společnost LOXXESS 
vědoma své podnikatelské 
odpovědnosti.

To platí zejména pro kvalitu života lidí, 
životní prostředí a klima budoucnosti.  
Proto byl nyní učiněn další krok v rámci 
celkové strategie udržitelnosti. Díky účasti 
na programu „Lean and Green“ GS1  
Germany se společnost LOXXESS zavazuje 
ke snížení svých emisí CO2 během pěti  
let o 20 procent.
Na základě výpočtu vlastních emisí  
definovala firma LOXXESS plán akcí, který 
je po úspěšné kontrole realizován. Jaká 
opatření k tomu patří a jak vypadají další 
kroky, se dočtete v příštím vydání  
magazínu LOXXESS Magazin!

LOXXESS 
SE STÁVÁ „LEAN 
AND GREEN“ 

By participating in GS1 Germany's "Lean 
and Green" program, LOXXESS commits to 
reducing its CO2 emissions by 20 percent over 
the next five years. 
Based on extensive emissions calculations, 
LOXXESS has defined an action plan that 
will be implemented after the successful 
evaluation. Stay tuned for reading about the 
planned measures and the next steps in our 
next issue of the LOXXESS Magazine!

LOXXESS GOES 
“LEAN AND GREEN” 
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Thomas Degenhard, LOXXESS Kitzingen

Marco Möller, LOXXESS Henstedt-Ulzburg
Karl-Heinz Stuhr, LOXXESS Henstedt-Ulzburg

Susanne Thiele, LOXXESS Tegernsee

30 LET

20 LET

Richard Hiekisch, LOXXESS Aurach                
Jens Kugler, LOXXESS Aurach                
Benjamin Steiner, LOXXESS Aurach               
Christin Völkner, LOXXESS Aurach      

Radek Matějčík, LOXXESS Bor

Philip Musto, LOXXESS Logistik und Service  
Customer Care, Berlin

Maria Greß, LOXXESS Ebermannsdorf
Claudia Schneider, LOXXESS Ebermannsdorf
Beate Worotnik, LOXXESS Ebermannsdorf

Susanne Marciniak, LOXXESS Haiming
Florian Unterstaller, LOXXESS Haiming

Gerhard Eckert, LOXXESS Neuburg
Steven Hiltmann, LOXXESS Neuburg
Andrea Schmidl, LOXXESS Neuburg   

Barbara Hermann, LOXXESS Tegernsee  

10 LET

JUBILANTI VE FIRMĚ 
LOXXESS
SR
D
EČ
N
Ě 
G
RA
T
U
LU
JE
M
E

PRVNÍ POLOLETÍ

Děkujeme našim dlouholetým zaměstnancům 
            za jejich věrnost a angažovanost.



Výherkyně vydání 11
PETRA BERTL
LOXXESS Haiming

Srdečně gratulujeme!

Svou odpověď zašlete prosím do 
30. září 2021 e-mailem na adresu:
Please send your answer until 
September 30, 2021 to: 
magazin@loxxess.com
V případě více zaslaných správných odpovědí bude výherce vybrán losováním a informován 
e-mailem. Svou účastí prohlašujete, že v případě výhry budete souhlasit se zveřejněním svého 
jména v příštím vydání.
Právní cesta je vyloučena.

Ve kterých pobočkách nabízí společnost LOXXESS služby 
zaměřené na logistiku nebezpečných látek?
Which LOXXESS sites offer services for hazardous 
materials handling?

Vyhrajte online poukaz 
na Check24 ve výši 
250 EUR! GUTSCHEIN


