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3ÚVODNÍK

AKČNÍ OBLAST 

INOVACE

Dear readers!

in March we were happy for the company HEUREKA. 
Their warehouse optimization software LOS was awarded  
the "Best Product" prize in the "Software, Communica-
tion, IT" category at the LogiMat 2019 intralogistics trade 
fair. LOXXESS is an early user of LOS since July 2018. We 
successfully use the software and its artificial intelligence 
at the multi-user campus in Bor to optimize warehouse 
processes.
LOXXESS has focused and will continue to focus on in-
novative developments that make warehouse processes 
more efficient and increase the transparency of all data 
for our customers. The fact that we will continue to  
intensify this focus is one of the results of a process with 
which we are currently reviewing and realigning our mis-
sion statement.
We have defined areas of action that will be particularly 
important to us in 2019. One of them is our ability to 
innovate. A central measure in this context will be close 
cooperation with start-ups or medium-sized companies 
that offer new, smart solutions for warehouse processes. 
As LOGISTICS GAME CHANGER they will be implemen-
ting a pilot project together with our experts as part of 
the 11th Innovation World Cup at LOXXESS.
Read about all this and much more in the current issue of 
your LOXXESS magazine!

I hope you enjoy reading it!

EN

Milé čtenářky, milí čtenáři! Field of action innovation

V  březnu se můžeme radovat společně s firmou 
HEUREKA. Její software pro optimalizaci skladů 
LOS totiž na veletrhu interní logistiky LogiMat  

2019 získal cenu „Nejlepší produkt“ v kategorii „Software,  
komunikace, IT“. Jako jeden z klíčových uživatelů od 
července 2018 patří LOXXESS k jedněm z prvních uživatelů 
softwaru LOS. Využíváme tento software a umělou inte-
ligenci úspěšně v multiuživatelském kampusu v Boru při 
optimalizaci skladových procesů.
Společnost LOXXESS se doposud zaměřovala a bude 
se zaměřovat i v budoucnu na inovativní trendy, které 
zefektivňují procesy ve skladu a zvyšují transparentnost 
všech dat pro naše zákazníky. Další zintenzivnění tohoto  
zaměření vyplývá mimo jiné z procesu, v jehož rámci 
aktuálně ověřujeme a nově orientujeme naši vizi.
Zde jsme definovali akční oblasti, které jsou pro nás v roce 
2019 obzvlášť důležité. Jednou z nich je inovativnost! 
Hlavním opatřením bude v této souvislosti úzká spolu-
práce se startupy nebo středními podniky, které nabízí 
nová, chytrá řešení pro skladové procesy. Ty budou v rámci 
11. ročníku soutěže Innovation World Cup ve společnosti 
LOXXESS jako LOGISTICS GAME CHANGER společně s 
našimi odborníky realizovat pilotní projekt!
O tomto tématu a mnohém dalším se dočtete v aktuálním 
vydání Vašeho magazínu LOXXESS!

Přeji Vám zábavné čtení!  
Srdečně zdraví Vaše
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E-COMMERCE    TRANS-O-FLEX
NOVINKY

In February 2019, the LOXXESS  
team processed the two millionth  
order for the dm drugstore chain.  
Since April 2017, LOXXESS has  
been taking care of dm's grow-
ing online business at the Bor 
site in Czech Republic. Since au-
tumn 2018, a second hall with a 
modern packaging system is in 
operation for dm and a total of 
408 employees are working on 
the project.

V únoru 2019 zrealizoval tým 
LOXXESS v závodě v českém 
Boru dvoumiliontou zakázku 
pro řetězec dm-drogerie. 
Od dubna 2017 se společnost 
LOXXESS věnuje rostoucímu 
internetovému obchodu dm, 
v červnu 2018 napočítala již  
jeden milion zakázek. Souběžně 
s tím roste i tým a skladová plo-
cha společnosti LOXXESS. 
Od února 2018 je pro dm v 
provozu druhá hala s moderní 
balicí linkou a celkem 408 
zaměstnanci.

Online trade is 
booming and 
LOXXESS is 
growing with it

EN

INTERNETOVÝ OBCHOD 
VZKVÉTÁ A I LOXXESS ROSTE

V roce 2016 koupily rodinné 
firmy Amberger a Schoeller  
logistickou skupinu trans-o-
flex, která nabízí logistická 
řešení pro farmaceutické 
výrobky, kosmetiku, spotřební 
elektroniku a jiné kvalitní cit-
livé zboží.
V roce 2018 společnost po 
úspěšné nové orientaci po-
prvé za deset let dosáhla 
opět zisku. „Poté, co jsme 
již v roce 2017 dosáhli černé 
nuly, aktuální výsledek nyní 
definitivně dokládá, že se sa-
nace společnosti vydařila,“ 
říká ředitel společnosti Wolf-
gang P. Albeck.
V tomto růstovém trendu chce 

trans-o-flex pokračovat i v roce 
2019. Rozpočet dohodnutý se 
společníky počítá pro tento 
rok s objemem investic ve výši 
35 milionů eur.

In 2016, the family entrepre-
neurs Amberger and Schoeller 
acquired the logistics group 
trans-o-flex, which offers logis- 

tics solutions for pharmaceu-
ticals, cosmetics, consumer 
electronics and other high-
value sensitive goods. 
In 2018, following a successful 
realignment, the company 
generated a profit for the 
first time in ten years. "After 
writing a black zero in 2017, 
the current result definitely 

proves that we have suc-
ceeded in restructuring the 
company," says Wolfgang 
P. Albeck, Chairman of the  
Management Board. 
trans-o-flex intends to conti-
nue this growth in 2019. The 
budget provides an investment 
volume of 35 million euros for 
the current year.

trans-o-flex 
writing black 
figures again

1

V únoru 2019 byla zrealizována dvoumiliontá zakázka pro řetězec 
dm-drogerie

1

EN

TRANS-O-FLEX ZPĚT V 
ČERNÝCH ČÍSLECH
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BOREALIS POLYMERE
NOVINKY

EN

V závodě v Burghause-
nu bude oblast nakládky 
sypkého materiálu rozšířena 
o plně automatickou linku

1

Burghausen představuje 
stěžejní bod v „Bavorském 
chemickém trojúhelníku“. Zde 
zajišťuje jeden úsek společnosti 
LOXXESS Haiming GmbH & Co. 
KG měsíčně pohyb průměrně 
30 000 tun polypropylenového 
granulátu, který firma Borealis 
dodává k dalšímu zpracování 
firmám po celém světě, hlavně 
však německým a evropským 
podnikům.
LOXXESS působí v areálu 
společnosti Borealis Polymere 
GmbH na 31 000 m2 skladových 
ploch a v oblasti nakládky 
výškového regálového skladu  
zde provozuje 9 500 pale-
tových míst. K logistickým 
úkolům společnosti LOXXESS 
patří především nakládání  

požadavky zákazníků, které 
Borealis jako prémiový dodava-
tel splňuje.

paletového zboží do nákladních 
vozidel a kontejnerů, včetně 
precizní kontroly, korekce a 
dokumentace zajištění nákladu, 
stejně jako překládka v rámci 
závodu. Sypký materiál se mimo 
jiné za pomoci zařízení vlastní 
konstrukce a výroby nakládá na 
nákladní vozidla se silem. Tímto 
způsobem se měsíčně naloží až 
2 000 tun sypkého materiálu.
Ve spolupráci s technickou 
projektovou skupinou firmy 
LOXXESS aktuálně probíhá 
rozšiřování tohoto úseku o 
plně automatickou linku nej-
modernější konstrukce. 
Děje se tak nejen s cílem snížit 
fyzické zatížení zaměstnanců, 
ale zajišťuje to do budoucna i  
velmi vysoké specifické 

Burghausen, a subsidiary of 
Borealis AG, Vienna. 
LOXXESS operates on 31,000 
sqm of storage space and in 
the loading area of the high-
bay warehouse with 9,500 pal-
let spaces. The logistical tasks 
primarily include the loading 
of trucks and containers with 
pallet goods, including precise 
control, modification and doc-
umentation of load securing, 
as well as relocation within 
the plant. Bulk goods are load- 
ed into silo trucks, using a  
specially designed and manu-
factured facility. 
In cooperation with a techni-
cal project group of LOXXESS, 
this area is currently being ex-
panded to include a fully auto-
mated, state-of-the-art plant. 

Borealis has extended its 
long-term cooperation with 
LOXXESS. 
Since 2009, LOXXESS has been 
responsible for some areas of 
warehouse logistics for plas-
tic granulate at the plant of 
Borealis Polymere GmbH in 

Borealis relies on 
close cooperation  
and modern 
technology

BOREALIS SÁZÍ NA ÚZKOU SPOLUPRÁCI 
A MODERNÍ TECHNIKU

Od roku 2009 zodpovídá LOXXESS za několik oblastí skladové logistiky pro 

plastový granulát v závodě společnosti Borealis Polymere GmbH v Burghausenu, 

dceřiné společnosti vídeňské Borealis AG. Společnost Borealis svou spolupráci s 

firmou LOXXESS nyní dlouhodobě prodloužila.

1
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LogiMat Stuttgart v únoru 
2019: Christina Thurner 
se raduje s Dr. Raymon-
dem Hemmeckem (vlevo) a 
Richardem Lessauem, jedna-
telem společnosti Heureka 
Business Solutions GmbH

2

OPTIMALIZACE SKLADŮ
NOVINKY

Od července 2018 využívá 
LOXXESS v multiuživatelském 
kampusu v Boru blízko českých 
hranic software pro optimali-
zaci skladů LOS od společnosti 
Heureka Business Solutions. V 
segmentu e-commerce se tak 
propojení a optimalizace skla-
dových procesů na základě 
vysokého počtu kompletačních 
zakázek obzvlášť vyplatí.
Pick trasy lze pomocí algoritmů 
sestavit tak inteligentně, že 
vznikne nejkratší možná cesta 
s optimalizovaným průběhem. 
Tohoto potenciálu využívá 
LOXXESS mimo jiné pro e-com-
merce logistiku drogerie dm.
Tento software podporuje  
cestou umělé inteligence vlast-

ní systém správy skladů firmy 
LOXXESS permanentní opti-
malizací procesů v reálném 
čase, vždy přizpůsobenou 
aktuálním strukturám zakázek 
a zákaznickým požadavkům.
To navíc umožňuje přesnější 
prognózy ohledně zbývající 
doby zpracování nevyřízených 
zakázek nebo ohledně 
potřebné kapacity pracovníků. 
S pomocí získaných dat lze 
optimalizovat i příjem zboží, 
nejen proto, že systém za-
nalyzuje, které druhy zboží 
byly za poslední dva týdny na-
koupeny společně, nýbrž i pro-
to, že zohledňuje více než sto 
dalších faktorů logistického 
řetězce.

of warehouse processes is par-
ticularly worthwhile due to a 
high number of picking orders. 
Pick tours can be put together 
intelligently with the help of 
algorithms so that the shortest 
possible, lead-time-optimized 
route is created. LOXXESS uses 
this potential, among other 
things, for the e-commerce lo-
gistics of the drugstore dm.

Since July 2018, LOXXESS has 
been a user of LOS, the wa-
rehouse optimization software 
of Heureka Business Solutions 
that was awarded the "Best 
Product" prize in the "Softwa-
re, Communication, IT" cate-
gory at the LogiMat 2019 in-
tralogistics trade fair and thus 
uses artificial intelligence at its 
multi-user warehouse in Bor, 
Czech Republic.  
In the e-commerce segment, 
the bundling and optimization 

EN

Intelligent 
warehousing

INTELIGENTNÍ OPTIMALIZACE SKLADŮ

LOXXESS je od samého počátku uživatelem softwaru 

pro optimalizaci skladů LOS, který získal na veletrhu 

interní logistiky LogiMat 2019 cenu za „Nejlepší 

produkt“ v kategorii „Software, komunikace, IT“ a 

využívá umělou inteligenci ve skladu.

1

2

LOXXESS využívá potenciál 
softwaru Heureka LOS v 
multiuživatelském kampusu 
v Boru a optimalizuje 
všechny svozové trasy

1
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FASHION LOGISTIKA

NOVÉ PROJEKTY 

LOGISTIK ALS HEBEL 

FÜR MEHR EFFIZIENZ

RENÉ LEZARD, exkluzivní módní značka pro dámy a pány v prémiovém segmentu, realizovala v 
roce 2018 změnu strategie: produkce přešla z pasivního zhodnocení na nákup hotových oděvů a 
externě zajišťovala logistiku. Tato značka je zárukou sebevědomé individuality, nezaměnitelného 

Key looks dámské kolekce 
podzim/zima-2019 značky 
RENÉ LEZARD

1
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FASHION LOGISTIKA
NOVÉ PROJEKTY 

2

Paní  Hier l ,  jaké šance nabízí 
outsourcing logistiky na společnost 
LOXXESS?
Koncem roku 2018 jsme se rozhodli 
pro nový ekonomický směr, což  
vede ke zjednodušení a vyčlenění 
komplexních a nákladných procesů. V 
tom se pro nás skrývá šance, jak opět 
zvýšit výnosy, které v minulých letech 
klesaly.
Společně s naší externí poradenskou 
společností EOC operations+ Con-
sulting jsme v tomto ohledu jako 
podstatné faktory identifikovali mj. 
logistiku a výrobu. Naše logistika 
je velmi náročná. Vyžaduje specia-
lizovaného poskytovatele, jako je 
LOXXESS.
Společnost LOXXESS jste si 
počátkem roku 2019 vybrali po jen 
asi 10 týdnů trvajícím strukturo-
vaném procesu výběrového řízení 
za partnera. Proč?
To bylo opravdu velmi ambiciózní! 
LOXXESS je solidní rodinný podnik, 
zároveň inovativní a kompetentní 
přesně v té oblasti, v níž se pohybuje-
me. Závod v Boru disponuje vším, co 
efektivní, kvalitní logistika textilu 
potřebuje: 
know-how a zaměstnanci, speciálním 

vybavením pro úpravu textilu a kapa-
citami a flexibilitou pro naši obchodní 
činnost.
Přece jen hovoříme o 90 000 kusech 
a ročně cca 400 000 přepravovaných 
kusech, které putují ze skladu do 
našich odbytových kanálů.
V čem spočívají speciální požadavky? 
Na prvním místě je samozřejmě kvali-
ta: zboží musí být perfektně uprave-
no, tedy vyžehleno, opatřeno etike-
tami a zabaleno.
Odcházející objednávky jsou indivi-
duálně kompletovány, vždy podle 
různých přání odbytových kanálů a 
odběratelů. Pro tyto účely existují 
různé etikety, obaly atd. Zboží se balí 
do hedvábného papíru. Cca 60 pro-
cent zboží se expeduje pověšené. 
Jak a kdy bude přechod k novému 
dodavateli realizován?
Pro tento účel jsme společně s EOC 
operations+ Consulting a LOXXESS 
vyvinuli několikastupňový kon-
cept stěhování. Nejvyšším cílem je 
samozřejmě zachovat si plně svou 
expediční schopnost. 
Od 1. července 2019 se pak stane 
LOXXESS logistickým partnerem 
značky RENÉ LEZARD. Těšíme se na 
toto nové partnerství!

designu a nekompromisní kvality s ohledem na materiál a zpra-

cování. Tady musí stejné úrovně dosahovat i kvalita logistiky. 
Kolekce jsou k dostání v obchodech RENÉ LEZARD, e-shopu 
RENÉ LEZARD a ve specializovaných obchodech s exkluzivním 
zbožím. Firma LOXXESS vyšla z výběrového řízení vítězně.
O důvodech a výhodách hovoří Isabella Hierl, CEO společnosti 
RENÉ LEZARD Mode AG v rozhovoru.

Logistické služby

CO ZAJIŠŤUJE LOXXESS 
PRO FIRMU RENÉ LEZARD:
  realizaci příjmu zboží (nákup, 

výměnu zboží), vč. kontroly kvality

  poskytování skladových kapacit, skla-

dování, řízení skladových zásob pro 

zboží skladované naležato a  

pověšené

  kompletaci, balení a expedici zboží 

do retailových obchodů, továrních 

outletů, velkoobchodů a skladišť 

  odbavování zboží k vlastnímu 

vyzvednutí

  odesílání kolekcí 

  vyřizování vratek

  Value Added Services (např. umísťování  

nebo odstraňování etiket atd.) a 

úpravy (např. vyhlazování záhybů 

zařízením tunnel finisher, žehlení na 

žehlicím a sušicím automatu, parní 

žehlení atd.)

  proclení vývozu
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Isabella Hierl, CEO společnosti RENÉ 
LEZARD Mode AG
Key looks pánské kolekce podzim/zima 
2019 značky RENÉ LEZARD.
Tato značka je zárukou sebevědomé 
individuality, nezaměnitelného designu 
a nekompromisní kvality s ohledem na 
materiál a zpracování

2

3RENÉ LEZARD, an exclusive fashion 
brand for women and men in the 

premium segment, has completed 
a strategy change in 2018: Produc-
tion was switched from passive con-
tract processing to full business and 
logistics was outsourced. The brand  
stands for self-confident individuality,  
unmistakable design and uncompro-
mising quality in materials and work-
manship. The quality of logistics 
must operate at the same level. The 
collections are available in the RENÉ 
LEZARD stores, the RENÉ LEZARD 

online shop and in upmarket specia-
list shops. 
For RENÉ LEZARD, the strategy chan-
ge is one of the levers to increase 
earnings, which have been declining 
in recent years. Together with EOC  
operations+ Consulting, they have 
identified logistics and production 
as key factors for this. At the begin-
ning of 2019 RENÉ LEZARD selected 
LOXXESS as outsourcing partner. 
LOXXESS will be the logistics arm of 
RENÉ LEZARD from July 1, 2019. 
Isabella Hierl, CEO of RENÉ LEZARD 
Mode AG, states: “LOXXESS is a solid 
family company, innovative and com-
petent at the same time in exactly 
the area in which we operate. The 
Bor site has everything needed for ef-

ficient, high-quality textile logistics: 
Know-how and employees, the spe-
cial equipment for textile processing 
and the capacities and flexibility for 
our business.” 

EN

Logistics as a lever 
for more efficiency

FASHION LOGISTIKA
NOVÉ PROJEKTY 
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SMLUVNÍ LOGISTIKA
BEST PRACTICE

lika operacemi. Na příjmu probíhá 
přejímka volně loženého nebo  
paletovaného zboží z kontejnerů 
a nákladních vozidel a jeho 
meziuskladnění. 
Podle individuálních zakázek různých 
maloobchodníků pak tým LOXXESS 
smontuje speciální displeje, které 
různí výrobci dodávají po částech. 
Musí se postavit do svislé polohy,  
slepit, opatřit etiketami, zasponkovat, 
sešroubovat, naplnit, zabalit do fólie 
a zajistit páskami. Pro plnění vytváří 
specialisté z Kitzingenu nezřídka  
kompletovací linky až s 25 baliči!
Objem zakázek sahá od 100 až po cca 
2 000 displejů na obchodního záka- 
zníka. To vyžaduje maximální flexibi-
litu.
Termíny dodání je totiž samozřejmě 
nutné přesně a absolutně spolehlivě 
dodržet. Patrick Mense, člen vedení 
společnosti LOXXESS, vysvětluje: 
„Vedle našeho know-how, které jsme 
budovali řadu let, patří k hlavním 

E. Schum má stále na skladě sor-
timent až 15 000 druhů zboží, 
které zahrnují všechny běžné 

skupiny nepotravinových výrobků 
a různé cenové úrovně. Toto zboží 
nabízí firma kamenným obchodům 
v atraktivních displejích a paletách v 
různých koncepcích – od diskontních 
až po samoobslužné koncepty, na 
malých, středně velkých nebo velkých 
plochách.

Č. 1 V EVROPĚ V OBLASTI 
AKČNÍHO ZBOŽÍ
Vlastní nákupní management působí 
po celé Evropě i po celém světě a 
vytváří konkurenční výhody. Proto 
jsou akční palety po celém Německu 
dnes již pevnou součástí relevantního 
obchodu s potravinami. Kromě toho 
najdete displeje Schum ve většině  
hobby marketů a diskontních prode-
jen.
S více než dvěma miliardami pro-
daných artiklů je J. E. Schum č. 1 v 

Německu a celé Evropě. Podnik má  
2 800 zaměstnanců a dodává displeje 
do 21 zemí.
Již zhruba 15 let spolupracují firmy 
J. E. Schum a LOXXESS v oblasti logi-
stického odbavení; přesně deset let 
pak na pevné smluvní bázi. LOXXESS 
přitom ze závodu v Kitzingenu podpo-
ruje vlastní centrální sklad společnosti 
Schum v Dettelbachu, kde zaměstnává 
okolo 400 pracovníků.

RŮZNORODÉ ÚKOLY
Spektrum úkolů týmu LOXXESS 
v závodě v Kitzingenu je přitom 
obsáhlé. LOXXESS organizuje ve spolu-
práci s různými dopravci, pověřenými 
přímo firmou J. E. Schum, dodávky 
do distribučních center a filiálek jako 
kompletní a dílčí náklady, stejně jako 
nakládky kusového zboží.
Než se však různé druhy zboží – od 
zahradních zápichů až po porcelánové 
displeje – hotově zkompletované  
dostanou do prodeje, prochází něko-

FLEXIBILITA
A DOSTUPNOST
J. E. Schum je obchodní podnik a poskytovatel služeb s dlouhou tradicí. Tato v roce 1877 
založená společnost, která je dodnes rodinnou firmou, je lídrem na evropském trhu s 
akčním zbožím. V oblasti logistiky podporuje LOXXESS v závodě v Kitzingenu širokou 
škálou servisních služeb, rozsáhlým know-how a maximální flexibilitou obchodní činnost 
tohoto podniku z Würzburgu poháněnou akcemi.

J.
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BEST PRACTICE

jedinečným prodejním argumentům, 
které naší partnerské firmě J. E. 
Schum nabízíme, dostupnost skla-
dových kapacit a zdrojů pro rychlou 
a spolehlivou realizaci zakázek.“ 

V KAŽDÉM OHLEDU FLEXIBILNÍ
Flexibilitu u velkých objemů dokazuje 
LOXXESS i v oblasti logistiky vratek. 
Pro velké maloobchodní řetězce se 
týmu z Kitzingenu podařilo úspěšně 
zpracovat vratky, které byly vráceny 
do skladových zásob. Přitom bylo 
nutné jednotlivé druhy zboží nejprve 
hrubě roztřídit do 15 sortimentních 
oblastí, od velkoobjemového zboží s 
víkem až po kosmetiku nebo šperky. 
Poté následovalo přesné roztřídění 
do cca 1 000 SKU (jednotek skladů). 
U takto výrazného množství hrají  
ekologické aspekty pro LOXXESS 
a partnera J. E. Schum důležitou 
roli. Závod v Kitzingenu tak mj. při 
recyklaci kartonáží a fólií spolu-
pracuje s certifikovanými specializo-

vanými firmami pro likvidaci odpadů.
Proto jsou také závěry prodejce 
akčního zboží tak pozitivní. 
Christian Schum, jednatel společnosti 
J. E. Schum GmbH & Co. KG, konsta-
tuje: „Kvůli vysoké flexibilitě a spo-
lehlivosti jsme již 15 let partnerem 
společnosti LOXXESS a těšíme se na 
další spolupráci!“

E. Schum is a trading and service 
company with a long tradition. 

Founded in 1877, the European mar-
ket leader for promotional goods is 
still family-owned today. In terms of 
logistics, LOXXESS supports the action- 
driven business of the Würzburg-ba-
sed company with a broad range of 

services, a great deal of know-how 
and flexibility at its Kitzingen location.
J.E. Schum has a range of up to 15,000 
articles permanently in stock, covering 
all common non-food product groups 
and different price ranges. The com-
pany offers these goods to the station-
ary trade in attractive displays and 
pallets in various versions - from small 
price to campaign or self-service con-
cepts, on small, medium or large areas.  
With over two billion items sold, J.E. 
Schum is the No. 1 in Germany and 
throughout Europe. 
The order volume ranges from 100 to 
around 2,000 displays per retail cus-
tomer. This calls for the greatest pos-
sible flexibility. Of course, the delivery  
dates have to be met meticulously 
and absolutely reliably. Patrick Mense,  
member of the LOXXESS manage-
ment board, explains: "In addition to 
our know-how, which has grown over 
the years, the availability of storage 
capacity and resources for the fast and 
reliable implementation of customer 
orders is a central USP we can offer 
our partner J.E. Schum.” 
Correspondingly, the feedback is pos- 
itive. Christian Schum, Managing  
Director of J.E. Schum GmbH & Co.KG, 
states: "Because the high flexibility 
and reliability, we have been a part-
ner of LOXXESS for 15 years and look 
forward to further cooperation!”

EN

Flexibility and  
availability

J.

Logistické centrum LOXXESS v Kitzingenu
  UMÍSTĚNÍ: U Mohanu v průmyslové 

zóně August-Gauer-Straße 
  DOPRAVNÍ DOSTUPNOST: 

• cca 20 km od Würzburgu 
• cca 8,5 km od dálnice A3 
• cca 11,5 km od dálnice A7

  SKLADOVÉ PLOCHY: 
13 000 m² vč. plošin

  KAPACITA:  
10 000 paletových míst

  VYBAVENÍ: 
jeřáb na těžké náklady (v budově se 
dříve nacházela továrna na tanky) 

  POČET ZAMĚSTNANCŮ: 
cca 75

  TECHNICKÉ VYBAVENÍ: 
LOXXITone (vlastní systém správy 
skladů firmy LOXXESS)

Ke klíčovým faktorům v Kitzingenu 
patří dlouhá léta budované know-how, 
dostupnost skladových kapacit a nutné 
zdroje pro rychlou a spolehlivou realiza-
ci zakázek

1

1
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Celkem jsme pro rok 2019 definovali 
pět akčních oblastí, kterým se bude-
me věnovat. Zvláštní prioritu přitom 
přisuzujeme oblastem networking/
transfer vědomostí / komunikace, 
stejně jako inovacím. 
Můžete uvést příklady, co konkrétně 
LOXXESS v těchto oblastech 
podnikne?
Ano, v první oblasti chceme dosáhnout 
střídáním různých funkcí ještě 
intenzivnějšího transferu vědomostí. 
Doposud jsme měli v tomto ohledu 
jedno centrální zasedání vedoucích 
pracovníků ročně. V budoucnu bude-
me mít různé formáty, například pro 
vedoucí odborných úseků. 
Budou jednat v uvolněné atmosféře 
bez účasti vedení společnosti a hovořit 
o hlavních úkolech, rozhraních a in-
terakcích. Diskutovaná témata si 
předem vyžádáme od účastníků a 
vytvoříme z nich pak stěžejní body.
Tyto network mítinky mají mít cha-
rakter workshopů, na nichž chceme  

NOVÁ VIZE
STRATEGIE

Proč potřebuje LOXXESS novou vizi? 
Každý podnik by se měl čas od času 
zeptat, zda jeho představa o sobě 
sama, mise a vize, stejně jako hlavní 
zásady a hodnoty pořád ještě platí. V 
průběhu času se totiž mění prostředí, 
technologie, úkoly, společnost jako 
celek. Život je změna a stagnace je 
krok zpět. 
Jak jste postupovali?
Vytvořili jsme tým složený ze zástupců 
vedoucích závodů, odborných úseků, 
oddělení lidských zdrojů, IT, fulfil-
lmentu, managementu kvality a Lean 
managementu, abychom vygene-
rovali reprezentativní průřez napříč 

podnikem. Tento tým na dvoudenním 
workshopu prodiskutoval a vypra- 
coval nové přístupy. Takto jsme 
vytvořili nový základ, který byl pak 
představen vedení společnosti. 
Co z toho vzniklo?
Získali jsme cenné poznatky a 
podněty k zamyšlení a nyní se na-
cházíme ve fázi konečného for-
mulování nové mise a vize, nových 
hodnot a hlavních zásad, které 
pak představíme zaměstnancům a 
partnerům. Obzvlášť důležité bylo 
definovat nové akční oblasti, které 
budou hrát pro LOXXESS v budoucnu 
zvláštní roli a vyplývají z naší upra-
vené vize.
Důležité je rovněž, že proces 
ověřování vize chápeme skutečně 
jako proces, který nemá žádný 
začátek ani konec. Proto budou i 
po formulování naší představy sebe 
sama pravidelně v malých skupinách 
probíhat nadále diskuse.
Jaké akční oblasti jste definovali?

TRANSFER VĚDOMOSTÍ 
A INOVACE JAKO 
PRIORITA
Christina Thurner, členka vedení společnosti, řídí projekt na přepracování stávající vize 
firmy LOXXESS. V rozhovoru objasňuje pozadí a konkrétní výsledky.

1
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posuzovat a také vylepšovat průřezové 
funkce. V létě například navštívíme 
tým LOXXITone ve Würzburgu a 
chceme v rámci workshopů vypra-
covat koncepci na další posílení 
podnikového zlepšovatelství.
Co plánujete v akční oblasti inovací?
Téma inovací není pro LOXXESS 
samozřejmě nic nového. Pokusíme 
se včas identifikovat nové, velmi 
nadějné technologie s potenciálem. 
Stejně jako jsme například včas vsa-
dili na umělou inteligenci při optima-
lizaci skladových procesů. Nebráníme 
se novinkám, ale taky nemusíme být 
všude první.
Pro vylepšení struktury našeho 
inovačního procesu jsme vytvořili in-
terní pracovní skupinu pro inovace, 
která se setkala poprvé na únorovém 
veletrhu LogiMat ve Stuttgartu. Tato 
skupina se zabývá startupy a novými 
technologiemi. Sleduje, diskutuje a 
hodnotí vše, co se může týkat firmy 
LOXXESS. A podporujeme startupy v 

rámci soutěže Innovation World Cup 
(viz str. 16). Naši odborníci provázejí 
tyto startupy při konkrétních 
projektech realizovaných v závodech 
LOXXESS. Já sama ostatně působím v 
porotě iniciativy Digital Hub Frauen-
hoferova IML v Dortmundu. Téma 
inovací tedy uspokojujeme v různých 
oblastech a s velkým množstvím  
aktivit.

T he environment, technology,  
tasks and society as a whole 

change. From time to time, a com-
pany should ask itself whether its 
self-image, mission and vision as well 
as its principles and values still apply. 
Christina Thurner, member of the  

management board, is leading a 
project to revise LOXXESS's existing 
mission statement. In an interview, 
she explains the background and re-
sults.
LOXXESS has formed a team consisting  
of representatives of site managers,  
department heads, human resources, 
IT, fulfillment, quality and lean man-
agement to generate a representa-
tive cut through the company. This 
team discussed and worked on new 
approaches in a two-day workshop. In 
this way they developed ideas which 
were presented to the manage- 
ment. 
Christina Thurner says: “We have  
gained valuable insights and thought- 
provoking impulses and are now in 
the phase of formulating the new 
mission and vision, new values and 
guiding principles and then presen-
ting them to employees and part-
ners.” LOXXESS has defined a total 
of five fields of action for 2019, to 
which they are devoting their sel-
ves. LOXXESS is placing particular 
priority on the fields of networking, 
knowledge transfer, communication 
and innovation. 

EN

Focusing on 
knowledge transfer 
and innovation

NOVÁ VIZE
STRATEGIE

Christina Thurner, členka vedení 
společnosti LOXXESS, řídí projekt na 
přepracování stávající vize

Téma inovací je centrálním tématem: 
interně LOXXESS permanentně testuje 
nové, velmi nadějné technologie, 
jako např. tuto rukavici na skenování 
čárových kódů

1

2

2
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znázornit procesy kompletace s 
různými charakteristikami a chybovými 
dialogy. Celé zařízení funguje více-
jazyčně a je integrováno do Mobile  
Device Managementu (MDM).
V čem se projevuje technologický 
pokrok?
Pokroky se ukazují zejména z hle-
diska technického zapojení. Řešení 
Pick-by Vision od firmy Picavi bylo 
nejprve přes Middleare pro řízení 
výrobního procesu integrováno do 
našich logistických procesů. V roce 
2017 pak následovala integrace a 
ovládání datových brýlí přímo přes 
náš systém správy skladů a od té doby 
je možné používat i ring scanner přes 
Bluetooth.
S brýlemi „Google Glass Enterprise 
Edition“ bylo vytvořeno i rozhraní 
pro druhý systém správy skladů. Tím 

Pane Breusche, jak se tato spolupráce 
vyvíjela?
S firmou Picavi spolupracujeme od 
začátku otevřeně a konstruktivně. 
Stavíme na naší kompetenci v oblasti  
logistiky a procesů a Picavi přináší 
technickou kompetenci a zkušenosti z 
jiných projektů. Projekt byl podpořen 
různými testy. 
Takto jsme mohli řešení Pick by Vision  
od firmy Picavi ve společnosti 
LOXXESS testovat a vyvíjet podle in-

dividuálních okolností a použít již v 
rámci jednotlivých projektů. 
Jak se tato technologie vyvíjela? 
Již v roce 2015 jsme provedli několik 
pokusů s první generací brýlí Google 
Glass. Výdrž baterie v brýlích činila 
zpočátku cca dvě hodiny a ovládání 
fungovalo přes funkce „Push“ a 
„Wipe“ na dotykovém panelu na  
stranici brýlí. V roce 2017 jsme pak 
začali testovat „Google Glass 2“ a 
chytré brýle typu „Vuzix M300“. Ty 
disponují dodatečnou řídicí jednotkou 
a dodatečnou baterií. Jejich použití 
bylo úspěšně otestováno v pilotním 
projektu.
Od roku 2018 používáme v rámci 
projektů 20 sad brýlí typu „Google 
Glass Enterprise Edition“ s takzvaným 
Picavi Power Control (PPC) a ring  
scannerem. Takto lze bez problémů 

VOLNÁ 
KOMPLETACE
Od roku 2017 používá LOXXESS řešení Pick by Vision od firmy Picavi a testuje brýle Google 
Glass v procesu kompletace. Pracovníci ve skladu si tak mohou nechat zobrazit relevantní 
informace přímo v zorném poli. V současnosti se používá 20 datových brýlí, které stále více 
zvyšují produktivitu a minimalizují chybovost v procesu kompletace. Tuto technologii  
startup Picavi zdokonalil ve spolupráci se společností LOXXESS. Marcel Breusch, člen 
vedení společnosti LOXXESS, hovoří o spolupůsobení tradice a moderny, součinnosti mezi 
poskytovatelem logistických služeb a startupem, mezi firmami LOXXESS a Picavi.

1
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se rozšiřují možnosti využití. Kromě 
toho je přínosem přesnější sladění 
dialogů.
Lze již vyvodit dílčí závěry?
Zcela rozhodující je efekt, že 
kompletovači mohou v porovnání s 
mobilním terminálem (MDE) praco-
vat „handsfree“, čili mají obě ruce 
volné pro uchopení zboží. Řešení Pick 
by Vision přesvědčuje svým jednodu-
chým ovládáním a vyžaduje pouze 
krátké zaškolení. 
Výhody se jasně ukazují v porovnání 
se standardním zařízením MDE: v 
prvních testech s Picavi a s použitím 
datových brýlí jsme dokázali za hodi-
nu zpracovat až o 10 procent více 
zakázek, průběžný čas na zakázku 
se snížil o 16 procent a jedna kom-
pleta-ce nám zabere o 29 procent 
méně času. Tato čísla ukazují, jak lze 
pomocí nových technologií skladové 
procesy zjednodušit a zefektivnit. 
Vidíme v tom velký potenciál do  
budoucnosti. 
Jak vypadá budoucnost?
Dialogy v procesu kompletace se ještě 
více individualizují a zpřesní. Je na-

prosto představitelné, že alternativou 
naskenovaných údajů bude hlasové 
ovládání. Kromě toho ověřujeme 
další možnosti využití datových brýlí s 
řešením Pick by Vision od firmy Picavi, 
například pro uskladnění, zpracování 
vratek nebo při kontrolách kvality.  

S ince 2017, LOXXESS has been using 
Picavi's Pick-by-Vision solution and 

testing Google Glasses in the picking 
process. Employees in the warehouse  
can thus see relevant information 
directly in their field of vision. There 
are currently 20 data glasses in use, 
which increase productivity and mini- 
mize errors in the picking process. 
The technology has been further de-
veloped by the start-up Picavi in close 
cooperation with LOXXESS. Marcel 
Breusch, member of the management 
of LOXXESS, reports on an interplay 

between tradition and modernity, lo-
gistics service provider and start-up, 
LOXXESS and Picavi. 
The project is based on the logistics 
and process competence of LOXXESS 
and Picavi and brings in technical com-
petence and experience from other 
projects. A close cooperation allowed 
to test and develop Picavi's Pick-by- 
Vision solution in accordance with  
individual conditions at LOXXESS.  
Progress can be seen above all with re-
gard to the technical connection. Apart 
from that, a finer tuning of the dia- 
logues adds to its user-friendliness. 
Compared to a mobile data acquisi-
tion device (MDE device), order pickers 
can work hands-free, i.e. have both 
hands free to pick up goods. Marcel 
Breusch states: “Pick-by-Vision con-
vinces us with its simple handling and 
requires only a short training period.“ 
The advantages become clear in com-
parison to a standard MDE device: In 
the first test with Picavi and the use of 
data glasses, LOXXESS was able to pro-
cess up to 10 percent more orders per 
hour, the processing time per order  
was reduced by 16 percent and pickers 
need 29 percent less time per pick. 
Breusch concludes: “These figures 
show how new technologies can make 
our warehouse processes simpler and 
more efficient. We see great potential 
in this.“ 

EN

Hands-free picking

2

Marcel Breusch, člen vedení společnosti 
LOXXESS

Výsledkem prvních testů datových brýlí 
od firmy Picavi bylo mj., že lze za hodinu 
zpracovat až o 10 procent více zakázek 
a každá kompletace zabere o 29 procent 
méně času

1
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jsou vyzváni ucházet se o ocenění  
LOGISTICS GAME CHANGER. 
Od inteligentní automatizace s mo-
nitorováním a analýzou v reálném 
čase přes inteligentní tagy a regály,  
Augmented Reality a Smart Glasses,  
inteligentní Wearables až po 
přenosné a kolaborující roboty nebo 
hlasové asistenty, kteří zaměstnan-
cům usnadňují práci – LOXXESS hledá 
inovativní řešení pro procesy ve skla-
du.
„Naším zájmem je organizovat ope-
race pro naše zákazníky efektivně, 
transparentně, inteligentně a co 
nejflexibilněji. Takto jsme například 
již brzy vsadili na umělou inteligenci 
k optimalizaci pěších vzdáleností.
Jsem si jistá, že LOGISTICS GAME 
CHANGER nám nabídne nové 

S outěžní série Innovation World 
Cup® se ročně dotýká více 
než 700 000 podnikatelů, tzv. 

techpreneurů, a představuje tak 
na celosvětové úrovni špičkovou 
otevřenou inovační platformu. 
Soutěž iniciovaná a organizovaná 
společností Navispace AG si dala za 
cíl objevovat nové aplikace, řešení 
a investiční možnosti s vysokým po-
tenciálem růstu v různých odvětvích. 
Innovation World Cup® propojuje 
nápaditost technologických startupů 
se sílou vedoucích průmyslových 
partnerů.

ZVLÁŠTNÍ CENA PRO  
DYNAMICKÝ TRH
Přesně toto propojení bylo rozho-
dující pro rozhodnutí společnosti 

LOXXESS vyhlásit ocenění „LOGISTICS  
GAME CHANGER. Powered by 
LOXXESS“, zvláštní cenu v rámci 11. 
ročníku soutěže Innovation World 
Cup®. Christina Thurner, členka vedení  
společnosti, to odůvodňuje takto: 
„Díky softwarovým nástrojům, IoT 
a Collaboration Tools se zefektivní 
procesy ve skladu, jsou inteligentnější 
a transparentnější pro zákazníky, 
zaměstnance i management. Tuto 
silnou dynamiku v této oblasti chce-
me podporovat a mladým podnikům 
s nadějnými aplikacemi uvolňovat ce-
stu.“ 
Startupy a malé, inovativní podniky,  
které pracují na vysoce moderních,  
inteligentních technologiích nebo 
řešeních pro logistiku, jako je 
například sklad zboží budoucnosti, 

LOXXESS HLEDÁ 
„LOGISTICS GAME 
CHANGER“
Inovace patří k hlavním strategickým cílům společnosti LOXXESS. Příkladem je včasné 
využití softwaru pro optimalizaci skladů od startupu HEUREKA, který byl oceněn na veletrhu 
LogiMAT 2019 (viz samostatný článek). Nyní se společnost LOXXESS vydává novými 
cestami, aby podpořila mladé, inovativní podniky: v rámci 11. ročníku soutěže Innovation 
World Cup 2019® bude vypsáno vlastní stipendium. Hledá se LOGISTICS GAME 
CHANGER. Powered by LOXXESS!



17
INNOVATION WORLD CUP®

STRATEGIE

možnosti a zajímavé perspektivy,“ 
vysvětluje Christina Thurner.

PILOTNÍ PROJEKT V ZÁVODĚ 
LOXXESS
Výherci vybraní nezávislou odbornou 
porotou společně s firmou LOXXESS 
získají možnost své řešení společně s 
odborníky z firmy LOXXESS v jednom 
z jejích logistických závodů v pilotním 
projektu otestovat a zdokonalit. 
Vedle možnosti pracovat bok po boku 
s týmem LOXXESS a využívat profe-
sionální podporu profitují účastníci i 
z cen udělovaných v soutěži v celkové 
hodnotě více než 500 000 USD, stejně 
jako z peněžité odměny ve výši  
10 000 eur. 

LOXXESS is now breaking new ground  

in promoting young, innovative com-

panies: The 11th Innovation World 

Cup 2019® will feature its own pro-

motional prize. The search is on for 

the LOGISTICS GAME CHANGER. Po-

wered by LOXXESS!

T he Innovation World Cup® series  
reaches over 700,000 Techpreneurs  

annually and is thus the world's  
leading open innovation platform. 
The competition, initiated and or-
ganized by Navispace AG, aims to 
discover new applications, solutions 

and investment opportunities with 
high growth potential in various in-
dustries. 
The Innovation World Cup® combines 
the ingenuity of technology start-ups 
with the strength of leading industry 
partners. 
Start-ups and small, innovative com-
panies working on state-of-the-art 
technologies or solutions for logistics, 
such as the warehouse of the future,  
are invited to apply for the LOGISTICS  
GAME CHANGER. The winners, who will  
be selected by an independent jury 
of experts together with LOXXESS, 
will have the opportunity to test 
and further develop their solution 
together with LOXXESS experts in a 
pilot project at one of our logistics  
facilities. 
In addition to the opportunity to work 
side by side with the LOXXESS team 
and receive professional support, the 
participants also benefit from the 
competition prizes with a total value 
of more than USD 500,000 and a cash 
prize of EUR 10,000. 

The deadline for applications is 18th of 
September 2019. The awards ceremony 
is scheduled for the end of October 2019. 
Further information: 
www.innovationworldcup.com

1

EN

LOXXESS is 
looking for the 
"LOGISTICS GAME  
CHANGER"

Lhůta pro přihlášení do soutěže 

končí 18. září 2019.

Udělení ceny je plánováno na 

konec října 2019. 

Další informace na:

www.innovationworldcup.com
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Motto, které se objevuje na řadě podkladů a plakátů 
firmy LOXXESS, platí i online, na Facebooku a v sítích 
Xing a LinkedIn. Zde se představuje tým LOXXESS. „Be 
loxxessful“ znamená pro každého něco jiného, všichni 
však přispívají ke společnému úspěchu. To ukazuje nová 
kampaň v sociálních médiích s obrázky a sděleními z 
týmu, nezávisle na úrovních hierarchie.

SOCIAL MEDIA

BE LOXXESSFUL 

TÝM LOXXESS

Karina Slowinski, vedoucí oddělení QM a 
Lean Development:
„Pro mě znamená BE LOXXESSFUL 
dívat se přes okraj vlastního talíře.“
#beloxxessful #BePartoftheFamily

Lars Gutermuth, člen vedení společnosti:
„BE LOXXESSFUL pro mě znamená 
dělat svou práci srdcem a s vášní.“

#beloxxessful #BePartoftheFamily

Hermann Zwingel stojí za aktivitami 
LOXXESS v sociálních médiích. Jako 
manager pro Social Media a Junior 
projektový manager se snaží o otevřený, 
férový a obsahově zajímavý dialog na 
sociálních sítích

#
b
e
lo

x
x
e
ss

fu
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S ociální média umožňují 
otevřený dialog a dovolují  
nahlédnout za kulisy. To 

se vyplatí, neboť LOXXESS má co 
vyprávět. Rozsahy působnosti jsou 
stejně rozmanité jako samotný tým, 
zákazníci i partneři. Kolik balíků 
odsud ročně odchází? Jak optimálně 
skladovat víno od výrobce Wein-
freunde, receivery od HD+ nebo 
čokoládu Dallmayr? A jaké techno-
logie mohou vylepšit a zjednodušit 
logistiku? Napínavé otázky, jimiž se 
tým LOXXESS zabývá denně.
Logistika vzkvétá a vzhledem k silně 
rostoucímu internetovému obchodu 
se rychle vyvíjí. Digitalizace a auto-
matizace nejsou jen prázdná hesla, 
nýbrž napínavá témata budoucnosti, 
diskutovaná i v sociálních médiích. 
Zodpovědní odborní pracovníci ve 
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společnosti LOXXESS sledují trendy  
a podílejí se na diskuzích. Takto 
lze generovat nová řešení a přímo 
zodpovědět otevřené otázky. 
Za aktivitami LOXXESS v sociálních 
médiích stojí Hermann Zwingel, 
Junior projektový manager a  
manager pro Social Media. Avšak 
i členové obchodního vedení,  
managementu a oddělení prodeje 
se zasazují za otevřený, férový 
a obsahově zajímavý dialog na  
sociálních sítích.

LOXXESS je tým čítající okolo 2 000 
kolegů v 25 závodech v Německu a 
v českém Boru. Provozují okolo 600 
000 m2 skladových ploch, pracují 
pro dlouholeté zákazníky a skvělé 
značky, jako například Borealis,  
Burton, Dallmayr, dm, HD+,  
Vodafone nebo Weinfreunde.  
Sociální média propojují zaměstnan- 
ce, zákazníky, podporovatele firmy  
a všechny zájemce o logistiku 
a LOXXESS a přispívají tak ke 
společnému úspěchu.
Sledujte nás na Facebooku a na 
sítích Xing a LinkedIn!

T his motto can be found on 
many documents and posters at 

LOXXESS, but also applies online, on 
Facebook, Xing and LinkedIn. The 
LOXXESS team introduces itself with 
pictures and their interpretation of 
„be loxxessful” in a new social media  
campaign. Social media allows an 
open dialogue and a look behind the 
scenes.
Behind LOXXESS's social media ac-
tivities is Hermann Zwingel, Junior 
Project Manager and Social Media 
Manager. However, members of the 
management, executive management 
and sales also advocate an open, fair 
and exciting dialogue in social net-
works.
Social media connects employees, cus-
tomers, friends of LOXXESS and all 
those interested in logistics and there-
fore contributes to joint success. 
Follow us on Facebook, Xing and  
LinkedIn!

EN

Be loxxessful 

TÝM LOXXESS

Christian Stahl, systémový obchodník IT:
„BE LOXXESSFUL pro mě znamená 
pracovat ve skvělém týmu.“

#beloxxessful #BePartoftheFamily

Pro našeho kolegu z IT infrastruktury, 
Benedikta Finka, znamená BE 
LOXXESSFUL „kreativní spolupráci a 
sdílení idejí.“
#beloxxessful #BePartoftheFamily

Roland Dirscherl, vedoucí závodu: 
„Společně se svým týmem zvládnout každou 
výzvu a splnit každé přání zákazníka, to pro 
mě znamená BE LOXXESSFUL.“
#beloxxessful #BePartoftheFamily

Markus Frenzl, zaměstnanec IT infra-
struktury:
„BE LOXXESSFUL – to pro mě znamená 
roztáhnout křídla a realizovat se.“
#beloxxessful #BePartoftheFamily
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UKÁZAT RŮZNORODOST 
LOGISTIKY PROSTŘEDNICTVÍM 
HRDINŮ LOGISTIKY
Logistika toho má hodně co nabídnout a je rozmanitá. To chce v rámci image kampaně na 
základě zajímavých faktů ukázat iniciativa německých logistických firem „Die Wirtschafts-
macher“, k nimž patří i LOXXESS, se svými „hrdiny logistiky“. Z více než 80 uchazečů bylo 
vybráno 14 hrdinů, kteří se v červnu u příležitosti zahájení kampaně objeví s vlastním moti-
vem inzerce v tištěných a především sociálních médiích. Jedním z nich je Christoph Schmitt, 
vedoucí závodu LOXXESS. Jelikož firma LOXXESS má ve svém týmu více než jednoho hrdinu 
logistiky, přestavujeme Vám pět uchazečů v soutěži

HRDINOVÉ LOGISTIKY
TÝM LOXXESS

Christoph Schmitt, 
vedoucí závodu Bor 

Athanassios Anastasiadis, 
vedoucí IT 

1 2

…realizuje úspěšně velké projekty k zajištění 

kvality a zvyšování efektivity. Patří sem využití 

softwaru, který pomocí umělé inteligence per-

manentní optimalizací procesů v reálném čase 

podporuje vlastní systém správy skladů firmy 

LOXXESS. Svozové trasy lze pomocí algoritmů 

sestavit tak inteligentně, že vznikne nejkratší 

možná cesta s optimalizovaným průběhem. 

…na digitalizaci se nejenom podílí, ale aktivně 

ji i pohání. Přispívá k tomu, aby se v procesu Or-

der to Cash dostala do popředí inteligentní in-

tegrace externích a interních aplikací a zákazník 

e-commerce se tak mohl dočkat nekompliko-

vaného a rychlého doručení zboží, nezávisle na 

tom, zda byla objednávka doručena přes shop 

nebo jiné tržiště.
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TÝM LOXXESS

Logistics is diverse and has a lot to offer. 
This is what "Die Wirtschaftsmacher", an 
initiative of German logistics companies, 
including LOXXESS, want to show with 
their "logistics heroes" in an image cam-
paign. From more than 80 applications, 14 
heroes were selected, who will appear in 
print and, above all, social media channels 
with their own advertising motif exciting 
facts, right in time for the launch of the 
campaign in June. Christoph Schmitt, site 
manager at LOXXESS, is one of them. 
However, LOXXESS has much more than 
one logistics hero in its team. Here we are 
presenting five applicants for the compe-
tition:

1  Christoph Schmitt, Site Manager, 
successfully implements major quality 
assurance and efficiency enhance-
ment projects. 

2  Athanassios Anastasiadis, IT Manager, 
not only accompanies digital change, 
he drives it forward.  

3  Siegfried Seibel, Senior Tender 
Manager, has already developed 
more than 300 innovative, individual 
logistics concepts and fulfillment 
solutions for customers in contract 
logistics.   

4   Michael Wagner, Head of Produc-
tion Department, and his team have 
sorted 2,500 pallets with around 1.2 
million returned items, thus enabling 
a sustainable handling of returns.  

5  Thomas Wetzel, Head of IT, has cre-
ated the prerequisite for collecting 
the knowledge at LOXXESS in one 
source and made it accessible to all 
colleagues with the introduction of a 
company-wide Wiki. 

EN

Logistics heroes 
showing the diversity 
of logistics

Siegfried Seibel, 
Senior Tender Manager 

3

…vypracoval již přes 300 inovativních, indivi-

duálních logistických koncepcí a fulfillment 

řešení pro zákazníky v oblasti smluvní logistiky. 

S radostí a zkušeností přeměňuje Siegfried 

Seibel průběžně nové logistické výzvy na 

efektivní řešení šetřící energii a zdroje.

Thomas Wetzel, 
vedoucí IT

5

…vytvořil předpoklad pro shromažďování 

vědomostí ve firmě LOXXESS v jednom zdroji a 

jejich zpřístupnění všem kolegům zavedením  

interního podnikového Wiki. Tím týmu 

LOXXESS umožňuje efektivní spolupráci, a to 

zcela nezávisle na místě a času. 

Firma LOXXESS s novým Wiki učinila významný 

krok do budoucnosti. 

Michael Wagner, 
Vedoucí oddělení          
výroby

4

...roztřídil se svým týmem 2 500 palet s cca 

1,2 mil. kusy vráceného zboží a umožnil tak 

trvale udržitelné zacházení s vratkami. Michael 

Wagner analyzuje precizně a je vždy otevřený 

dobrým návrhům. Kromě toho je respektující 

a uznalý nadřízený, který i pod velkým tlakem 

jedná hrdinně. 
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TRÉNINK    STAPLER-CUP

1

After 19 years with the company,  
a LOXXESS semi-trailer tractor 
is now in operation for a good 
purpose. 
The volunteer fire department 
of Reischach uses it in several 

training courses to train in the 
emergency case of a rescue 
operation. The use of hydrau-
lic scissors is also planned, with 
the driver's cab being disman-
tled into pieces.  

Od počátku roku 2019 se jeden 
sedlový tahač firmy LOXXESS 
po 19 letech služby podniku 
využívá pro dobré účely. 
Sbor dobrovolných hasičů z 
Reischachu na něm v rámci 
několika školení trénuje 
vyprošťování osob. Plánuje se 
rovněž využití hydraulických 
nůžek, přičemž bude kabina 
vozu rozebrána na jednotlivé 
díly. Spřátelené místní skupiny 
již projevily o tento trénink 
zájem.
Bohužel k takovýmto vážným 
případům dochází poměrně 
často. Ukazují to různé zásahy 
na dálnici A94, v bezprostřední 
blízkosti závodu LOXXESS v 
Haimingu. 

Tady je sbor dobrovolných 
hasičů z Reischachu nepostra-
datelný. K těmto dobrovolným 
pomocníkům patří i jedna kolegy- 
ně z týmu LOXXESS. Pro školení 
a ostré zásahy je uvolňována 
z práce a její tým ji tak dle 
možností podporuje.

In operation for a 
good purpose

EN

ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA 
PRO DOBRÉ ÚČELY

ŠIKOVNĚ POSKLÁDÁNO
Soutěž Stapler-Cup společnosti 
Philip Morris Manufacturing 
GmbH má tradici. V říjnu 
2018 se 35 řidičů firmy Phi-
lip Morris a jejich dodavatelů 
služeb postavilo na start rallye  
vysokozdvižných vozíků v are-
álu závodu v Berlíně; vyhrál 
řidič z týmu LOXXESS. 
Thomas Kühn obsadil už v roce 
2017 třetí místo, tentokrát se s 
časem 3:04 minuty dostal na 1. 
místo. Konkurovali mu Steffen 
Henkelmann (2. místo) a Ingo 
Zander (3. místo). 
Když Thomas Kühn zrovna 
neprokazuje svůj um na ral-
lye vysokozdvižných vozíků, 
je zaměstnán na centrálním 

příjmu zboží v berlínském 
závodě.

The forklift cup of Philip Morris  
Manufacturing GmbH has 
a long tradition. In October 
2018, 35 drivers from Philip 
Morris and their service pro-
viders took part in the forklift 
rally at the Berlin site; one of 
the LOXXESS team won. 
Thomas Kühn already took 
third place in 2017, this time 
he made it to 1st place in 3.04 
minutes.

Cleverly stacked
EN

1

1

1

Sbor dobrovolných hasičů 
z Reischachu trénuje 
vyprošťování osob

Zleva: Uwe Kaldun, Magdalena Kitlinska, Guido Danielzik, 
Steffen Henkelmann, Thomas Kühn (Loxxess), Daniel Besler, 
Ronny Dziobaka (Loxxess)

1
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Děkujeme našim dlouholetým zaměstnancům 
za jejich věrnost a angažovanost.

Srdečně gratulujeme!

Iris Eichhorn, LOXXESS Aurach 

Kamila Altmanová, LOXXESS Bor

Christopher Sdunek, LOXXESS Henstedt-Ulzburg

Frank Draxler  18.04.2019, LOXXESS Kitzingen
Lilia Litt, LOXXESS Kitzingen

Marion Rößner, LOXXESS Kitzingen

Christina Thurner, LOXXESS AG

Irmgard Bartl, LOXXESS Neuburg
Michaela Hörmann, LOXXESS Neuburg

Ernst Lautner, LOXXESS Neuburg
Silviana Litter, LOXXESS Neuburg
Andrea Mayer, LOXXESS Neuburg
Andrea Rackl, LOXXESS Neuburg
Petra Rußer, LOXXESS Neuburg

Franz Wittmann, LOXXESS Neuburg

Volker Wiechern, LOXXESS AG

10 LET

20 LET



POUKÁZKA Vyhrajte poukaz v 
hodnotě 250 € od 
exkluzivní módní značky 
v prémiovém segmentu 
RENÉ LEZARD.

Výherce vydání 07

MARCUS GÖDEMANN
Teamleitung / QMB
LOXXESS  Berlin GmbH & Co. KG

Srdečně gratulujeme!

Svou odpověď zašlete prosím do pondělí 
30. září 2019 e-mailem na adresu:

Please send your answer until 
September, 30, 2019 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 jménem v příštím vydání.

Právní cesta je vyloučena.

 

Kolik kusů ročně opustí sklad LOXXESS směrem odbytové kanály firmy 
René Lezard, když LOXXESS v závodě Bor od 1. července 2019 převezme 
logistiku této prémiové textilní značky?

How many parts will leave the LOXXESS warehouse each year in the 
direction of René Lezard's distribution channels when LOXXESS takes 
over the logistics of the premium textile brand at its Bor site from 
July 1, 2019?


